
Gudstjenester i desember 08, og januar 09: 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET: 
Januar: 
Søndag 25. – Kl. 11.00: Nordkjosbotn kirke v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen 
Februar: 
Søndag 8. – Kl. 11.00: Nordkjosbotn kirke v/ Erik Okkels 
 
DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO: 
Januar: 
Søndag 18. v/ Olav Berg Lyngmo. 
Februar: 
Søndag 1. – Kl. 11.00: v/ Sverre Gundersen 
 
TROMSØ VALGMENIGHET: 
(Forsamlingshuset, Vestregt. 24) 
Januar: 
Søndag 25. - Kl. 11.00: v/ Erik Okkels 
Februar:  
Søndag 8. – Kl. 11.00: v Gunnar Helge Ødegårdstuen og Thor 
Fremmegård. 
(NB! Følg ellers med i avisene Nordlys, Tromsø og Avvir.) 
 

Velkommen til gudstjenestene! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
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Hellige tre Konger 

og Kristi Åpenbarings tid 
 

I flere av våre julesalmer hører vi om de vise menn fra østerland, 
som lot seg lede av stjernen fra Betlehem, hvor de tilba barnet 
Jesus og ofrede sine gaver. 
 De vise menn var den tids vitenskapsmenn. De var så 
vise, at de ikke hadde nok i deres egen viten. Derfor fulgte de 
stjernes vink og brøt opp fra deres land og dro til Jerusalem for å 
søke den nyfødte kongesønn på slottet i hovedstaden. Der måtte 
de la seg veilede av profeten Mika, som flere hundre år tidligere 
hadde profetert, at Messias skulle fødes i Betlehem (Mika 5; 1-3). 
Slik, veiledet av Guds Ord, fant de til Betlehem og til Jesus. Og 
de knelte ned i tilbedelse og gav barnet gaver. Gull, røkelse og 
myrra, som de gamle utla sånn: Gull, fordi Jesus var født til å bli 
konge; røkelse, fordi Han er Gud av Gud, Faderens elskede Sønn 
og endelig myrra, fordi Han skulle dø på korset for vår skyld og 
begraves. 
 Beretningen om de vise menn skal lære oss at gå i deres 
fotspor og søke oss til Kristus – la oss lede av Den hellige Skrift. 
(Se Landstad rev. 853 v 4-5). 

* 
 Vi behøver ikke å søke til Betlehem. Kirken er vårt 
Betlehem, hvor vi kan finne Jesus og i menighetens gudstjeneste 
være med i tilbedelsen og lovsangen. –Og, som de vise menn 
kan vi også frembære gaver til Ham, som ga sitt liv for å befri 
oss fra synd og død. Som de vise menn, må vi lære oss å ta oss i 
akt for dem, der som Herodes foregir å ville ære Kristus, men i 
virkeligheten streber Kristus og Kristendommen etter livet. 

Etter Hellig tre Konger følger Åpenbarings tiden, hvor en 
i kirken hører hvorledes Jesu guddommelige herlighet kommer 
til syne i klare tegn.  
 Vi hører hvordan Jesus som 12-årig i Templet vekker 
beundring – ikke ved å føre seg frem, men ve sine kloke 
spørsmål til de lærde. 
 Vi minnes Jesus' første under, da han ved bryllupet i 
Kana forvandlet vann til vin. Og viste oss, at når vi følger hans 
befalinger, så kan det dagligdagse forvandles til noe festlig. 
 Videre hører vi om, hvordan Jesus helbreder og stiller 
stormen på sjøen.  
 Og alt dette hører vi, fordi Han vil inngyte oss tro og mot 
til å være Hans disipler i en verden, hvor det koster å være 
kristen, dersom kristendommen skal tas alvorlig. 

Erik AH Okkels 

” Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, 
skal hans navn skyte friske skudd. De skal velsigne seg 
ved ham, og alle hedninger skal prise ham salig.”  
 Salme 72,17. 

 

 

 

 

 
 

 

B – post 
Returadresse: 
Støttegruppa 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
 

 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i Kautokeino, 

Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø og 

Støttegruppa – januar 2009. 

 

Adresser og telefonnr: 
Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Svein Sørensen, 9040 Nordkjosbotn.  ℡ 77 72 06 37 
Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes.  ℡ 77 72 01 96 
Formann/forstanderskapet: Torbjørn Pettersen,  
Middagsbukt 9050 Storsteinnes.  ℡ 77 72 08 24 – ℡ 464 71 779 
Tromsø Valgmenighet: 
Formann: Johannes Sørensen, Vesterliv 40, 9013 Tromsø.  
 ℡ 77 69 94 60 – 981 78 249 
Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien 8, 9015 Tromsø. ℡ 77 67 33 13 
Den Lutherske kirke i Kautokeino 
Formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesveien, 9520 Kautokeino. 
 ℡ 78 48 63 24 –  416 14 519 – 908 20 980 
Kasserer: Inga Turi Hætta, Gártnetmáras 13, 9520 Kautokeino. ℡ 78 48 61 34 
Bankkonto: 4901 10 37762 
Hjemmeside http://www.bedehus.net/ 
 

Menighetenes prester: 
Gunnar Helge Ødegårdstuen Varden 175, 9018 Tromsø. ℡ 77 61 11 85 –  
915 10 821. Erik A.H.Okkels,  Nedre Markveien 37, 9011 Tromsø. ℡ 91844354. 
Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 11B, 8530 Bjerkvik. ℡ 76 95 28 09 –  
996 25 241. Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik. 
Prosjektkonto. Lønn (menighetene i Tromsø / Balsfjord): 0539 54 08196 
Støttegruppa: Lys og salt. 
Sekretær og kasserer: Asbjørn Hunnes. 6144 Sylte. ℡ 70 02 21 40 – 997 10 446 
E-post: asbhu@tussa.com 

 

Nyttårssalme 
 

”Saligheten er oss nær, Opp mitt hjerte, opp min tunge, 
Opp om Jesu navn og sjunge,  Om hvor dyrebart det 
er! Alt hva i meg er, seg fryder Til min Frelsers lov og 
pris, At min nyårssang kan lyde Langt hen inn i 
paradis. 
 

Å du kjære Jesu navn! Min forløsnings morgenrøde, 
Paradisets førstegrøde,  Bange sjeles hviletavn! 
Troens sterke seiersfane, Håpets rette anker grunn, 
Lyset på min trange bane, Trøsten i min siste stunde! 
 

Jesus oss til trøst og gavn, Dette navn har villet bære, 
Men han måtte tidlig lære At det var et smertens navn! 
Han til blodet måtte stride For det frelsernavn han 
fikk, All vår syndeangst og kvide Dypt ham gjennom 
sjelen gikk. 
 

Nu det navn, o Jesus, som Du for meg har villet bære, 
la det meg i tanker være Hvor jeg går i verden om! 
Og i dødens siste dvale La det kvege sjel og sinn, At jeg 
må om Jesus tale Til Jeg går i himlen inn.” 
     
Brorson LR 160, v 1-3 og 6. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MENIGHETENES HJEMMESIDE 
 Som vi skrev om i desember nr. av ”Lys og Salt” har 
menighetene fått sin egen hjemmeside på Internet. Adressen er: 
www.bedehus.net 
Ved å gå inn her vil dere finne informasjon fra den enkelte 
menighet, fra Støttegruppa og ”Lys og Salt”, og slik holde deg 
informert om det som skjer. 

 Det blir også lagt inn prekener fra gudstjenestene som 
det er mulig og laste ned og høre. 
 
STOFF TIL ”LYS OG SALT” 

Vi vil invitere leserne av ”Lys og Salt” til å komme med 
oppbyggelig stoff, informasjon eller annet stoff som kan være av 
interesse. Vi ønsker ikke debattinnlegg, da vi legger vekt på at 
”Lys og Salt” skal være et meldingsblad med informasjon, og 
med stoff til oppbyggelse. 

Har noen tips om stoff som kunne være aktuelt å ta inn så 
gi melding til Asbjørn eller Gunnar Helge. 
 Vi ønsker at ”Lys og Salt” skal være et godt informativt 
meldingsblad, med et klart bibelsk oppbyggelig sikte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAKK! TAKK! 
 

Styret i Balsfjord valgmenighet og i Tromsø 
valgmenighet vil få takke alle som har støttet virksomheten, ved 
gaver, forbønn og omsorg, i 2008. Det har vært godt å oppleve 
hva som på denne måten er kommet til utrykk. 

Når det gjelder det totale bilde økonomisk, for 2008, vil 
vi i neste nr komme tilbake med en oversikt over dette. 

Også i det nye året er vi takknemlig for all den støtte vi 
kan få. Derfor håper vi at mange også vil være med i giver-
tjenesten gjennom ”Lys og Salt”. Slik kan det være mulig å 
opprettholde to prestestillinger for menighetene, og dekke det 
gudstjenestebehov som vi har så langt lar seg gjøre. 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%  
 
Kjære Støttegruppe. 
 

Først må jeg få takke for at dere har vært så trofaste, også i 2008. 
Nå står bedehuset ferdig. Det gjør at noen av dere har sett kallet 
om å støtte menigheten i Kautokeino som fullført. For oss alle 
gjelder Paulu’s ord til menigheten i Korint: ”Enhver må gi slik 
som han setter seg fore i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller av 
tvang. For Gud elsker en glad giver.” Det er åpenbart for alle at 
gavene har vært til Guds ære og menneskers gagn. Takk til dere 
alle. 
 

Oppgavene er ikke slutt. 
For et års tid siden ble det i forståelse mellom styret i 
Kautokeino og støttegruppa slik at menigheten skulle overta 
reiseutgiftene for prest til gudstjenester. (nesten 3000 kr pr 
gudstjeneste) Støttegruppa skulle så betale tilskudd til 
lønnsfondet for prester. (11.000 kr pr mnd.) Støttegruppa har 
også tatt på seg utgivelse og utsendelse av Lys og Salt (ca 1.500 
kr. 11 måneder i året.) Vi må nok regne med noen flere utgifter, 
som møter og reiser. Derfor bør vi tilstrebe en inntekt for 
støttegruppa på 13 – 15 tusen kroner i måneden. 
 
Så en ting til. 
Morten Selven og jeg kan ikke få ut av hodet at den nøden som 
skapte disse menighetene må finnes over hele landet. Vi tror at 

det er fordi dere kjenner denne nøden at dere støtter oss med 
forbønn og penger. 
Styrene for menighetene i Balsfjord og Tromsø har satt ord på 
sin nød slik: 
Hva vi er, og hvorfor vi ser det slik: 
Bibelen inneholder krav om læretukt, mot prester, predikanter 
eller lærere som er eller blir, kvalifiserte vranglærere. Slik lære-
tukt skal ha som resultat at man ikke lenger kan forkynne eller 
undervise i den avvikende læreoppfatningen på vedkommende 
kirkesamfunns eller institusjons vegne. 
Ved vigsling av prester og biskoper i statens kirke lover ordinan-
ten troskap mot Gud (Skriften og bekjennelsen) og mot staten 
(kirkens ordninger). Når lojalitet både mot Gud og en ugudelig 
stat ikke er mulig, er det staten som dømmer. Slik er mange 
sanne hyrder blitt dømt fra sin tjeneste med Ordet og Sakramen-
tene de senere år. Samtidig har staten ved utnevninger sikret seg 
biskoper som er lojale mot staten som arbeidsgiver og 
premisslevernadør for hva kirken skal formidle. Slik har DNK 
utviklet seg mot å bli en løgnkirke selv om Jesu Kristi kirke 
stedvis finns som kjempende grupper og enkeltpersoner innen 
statskirken. 
 

Hvem av oss kjenner ikke denne nøden? Vi tror at mange spør 
seg hva som kan gjøres. Jeg siterer videre: 
Valgmenighetene er ment å være et vern mot slike overgrep. 
De vil være fellesskap som er økonomisk uavhengige av staten. 
Organisert slik at staten ikke kan kreve innsyn i forkynnelse, 
tilsettinger og medlemslister og liknende. Da DNK fremstår som 
et hus i strid med seg selv, ønsker valgmenighetene å være et 
tilbud også for dem som ikke lenger kan delta eller bo i dette 
hus. 
 

Slik taler den kirke som er forberedt på å kjempe for sin tro. Den 
kirke som bekjenner Kristus som sin Herre. Hvor trenger man 
ikke et fellesskap som tar konsekvenser av at staten stadig mer 
vil ensrette borgernes tanker og tro? Å bygge en menighet virker 
stort og skremmende, kanskje er en bibelstudiegruppe noe på ditt 
sted. Og husk: hvor stort eller lite verket er så er det ikke din 
kraft som skal gjøre det. Kirken er Den Hellige Ånds gjerning. 
Asbjørn. 
  ################### 
 

 
3. januar 2009 ble 
Olav B. Lyngmo 
tilkalt i soknebud 
hos Susanne og 
John Baal på 
Kautokeino gamle- 
og sykehjem, der 
flere ønsket å 
delta. Midt på bildet 
ser vi kirketolk Berit 
Turi Mortensen og 
søster Sonja 
stående bak. 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa 
november2008. 
 

Driftskontoen: 
1. desember stod det kr. 935,99 på bankkontoen. 
I desember fikk vi inn kr.12.503,00 i gaver. 
Renteinntekter for 2008 var kr.196,00  
Samlede utgifter var kr. 11.806,00 
Den 1. januar 2009 står det kr.1.828,99 på 
brukskontoen.  
 

BEKLAGELSE! 
 

I ”Julehilsenen” som stod i desembernummeret av ”Lys og 
Salt” var navnet til Olav Berg Lyngmo falt ut. Hans navn skulle 
selvsagt stå der sammen med de andre. Dette beklager vi. Takk 
til den som gjorde oss oppmerksomme på dette.  
Asbjørn og Gunnar Helge. 
 
GUDS FRED OG VELSIGNET GODT NYTT ÅR I JESU NAVN 

vil vi få ønske alle ”Lys og Salt” sine leser. 
Det nye året ligger foran oss som en vei vi aldri har gått før. 

Som Josva sa til Israelsfolket når de skulle gå over Jordan og inn i det 
nye landet: ”Men det skal være en avstand mellom dere og arken, 
omkring to tusen alen. Dere må ikke komme for nær den. Slik skal 
dere vite hva vei dere skal gå, - for dere har ikke gått denne veien 
før.” Jos 3,4 

Det nye året 2009 er som en vei vi ikke har gått før, og vi, 
tidens barn, kan bare si: ”Vi har aldri gått den veien før” Men Jesus, 
den evige Herre og frelser, han har vært der. Han kjenner dagen i 
dag, og morgendagen i morgen. 

En gang ble det sagt til hans disipler: ”Han går i forveien for 
dere”. Slik kunne de gå trygt etter. Slik er det også for oss som tror 
på Jesus Kristus. Vi har et navn å holde oss til: JESUS! Vi skal ikke 
behøve å frykte for kommende dager. 
HAN ER DER! Derfor kan vi i tro og tillit til Ham få ønske hverandre: 
GODT NYTT ÅR I JESU NAVN! 
 

Hilsen Asbjørn og Gunnar Helge 
 

Stevne i Den lutherske kirke i Kautokeino 
Fredag 20., lørdag 21. og Maria Budskapsdag, søndag 22. mars 
2009. blir det stevne ved Johan Anders O. Eira, John Th. Gaup 
og Egil Gundersen. Nærmere kunngjøringer om klokkeslett 
kommer uken før i den samiske avisen Ávvir. 
 


