
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jesu Tronstigning. 
 

Apg 1:3 For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han 
hadde lidd. I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds 
rike til. 
Derfor feirer vi Kristi himmelfarts torsdag, 40 dager etter første påskedag. Og 
det vi feirer er sagt konsentrert i Kristus-hymnen: Fil 2:6-10. ”han som, da han 
var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik” v 7 ---- 
”Og da han i sin ferd var funnet som et menneske,8 fornedret han seg selv og 
ble lydig til døden – ja, døden på korset” v .9 ”Derfor har og Gud høyt 
opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn,  for at i Jesu navn 
skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under 
jorden.” v 10 
Jesus er Guds Ord (Joh.1.1ff). I Ordet kommer Jesus til oss ved sin Hellige 
Ånd. Når4 vi ber til Jesus, ber vi til ham som sitter ved Den allmektige Gud 
faders høyre hånd, med sine naglemerkede hender. 
At en sky tok ham bort fra øynene deres betyr ikke at det var overskyet den 
dagen. Nei denne skyen finner vi mange steder i Bibelen: Noen eksempler: 
2M 14:19 ”Guds engel, som gikk foran Israels leir, flyttet seg og gikk etter 
dem. Skystøtten, som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem.” 
2M 19:16 ”Så skjedde det på den tredje dagen da morgenen brøt fram, da tok 
det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en sterk 
basunlyd. Da skalv alt folket i leiren.” 
2M 40:38 ”For Herrens sky lå over tabernaklet om dagen, og om natten lyste 
den som ild, for alle Israels barns øyne på alle deres ferder.” 
I Det nye testamentet møter vi skyen da Jesus ble forklaret. (Mark.9,7) og etter 
Jesu tronstigning møter vi den. Åp 14: ”Og jeg så – og se: En hvit sky, og på 
skyen satt en som var lik en menneskesønn. På sitt hode hadde han en krone av 
gull, og i sin hånd en skarp sigd.” 
Det er slik vi skal se ham komme tilbake: Matt 24:30f  ”Da skal 
Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte 
ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med 
kraft og stor herlighet.31 Han skal sende ut sine engler med veldig 
basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra 
himmelens ene ende til den annen.” 
Som vi ser, viser skyen oss Den allmektige Guds bolig. Når vi ser den da vet vi 
at timen er kommet: Fil 2:10f.  ”for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, 
deres som er i himmelen og på jorden og under jorden,  og hver tunge skal 
bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til1  Gud Faders ære.” 
For alle dem som ikke vil, men må erkjenne at Jesus er Herre, blir dette en 
grufull dommens dag. Men den som her i verden har bekjent Jesus som Herre, 
trøstet seg til de naglemerkede hender og satt sin lit til Guds ord, han skal aldri 
i evighet bli til skamme. Luk 21:28: ”Men når dette begynner å skje, da rett 
dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til.” 
 
Lat oss derfor feire Jesu himmelfarts torsdag. La oss huske at Guds vei til seier 
går gjennom nederlag og storlig glede oss over de naglemerkede hender som 
sitter ved Faderens høyre hånd. Ja de er hans høyre hånd 

Sal 98:1 En salme. Syng for Herren en ny sang! For 
underfulle ting har han gjort. Hans høyre hånd og 
hans hellige arm har fullført frelse. 
 
Asbj. 

”Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er 
død, ja, mer enn det: som også er oppstått, som også er 
ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.”  
Rom 8,34. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Erkebiskop besøker valgmenighetene i nord. 
 

Erkebiskop Walter Obare fra Kenya besøkte Europa i mars i år. I 
Skandinavia deltok han i bispevigsling i Gøteborg og Helsingfors. 
Tromsø fikk besøk 23. -24. mars. Obare hadde to ønsker med 
turen nordover: Besøke valgmenighetene og oppleve skikkelig 
vinter.  Begge ønsker ble oppfylt – hele fjellverden, marker og 
boligfelt dekket av hvit, myk snø, høy klar mars-sol over det hele.  
Fra fjellheisplatået kom utbruddet: ”Dette må være porten til 
himmelen.” 
I samtalene med menighetsstyret i Tromsø fikk vi dele erfaringer  
Forst på s.5. 

B – post 
Returadresse: 
Lys og Salt 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i Kautokeino, 

Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø og 

Støttegruppa – april 2010. 

 

Gudstjenester i april/mai 2010: 
 
BALSFJORD VALGMENIGHET – KL. 11.00: 
April: 21. Menighets- og kveldsbibelskole kl. 19.00 v/ GHØ 
 25. Storsteinnes kapell v/ EAHO (Felles med Tromsø) 
Mai:   05. Menighets- og kveldsbibelskole kl 19.00 v/ GHØ 

13. Kristi himmelfarts dag. Nordkjosbotn kirke v/  
EAHO 

 24. 2. pinsedag Storsteinnes kapell v/ EAHO 
 
DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO: 
April: 18. Gudstjeneste v/ alle prestene 
Mai:  02. Gudstjeneste v/ EAHO og elever fra Fjellheim 

Bibelskole 
 23. 1. pinsedag Gudstjeneste v/ OBL 
 24. 2. pinsedag Gudstjeneste v/ OBL 
 
TROMSØ VALGMENIGHET: 
April: 25: Gudstjeneste - felles med Balsfjord i Storsteinnes 

kapell v/ EAHO 
Mai:  09: Gudstjeneste v/ EAHO 
 13: Kristi himmelfarts dag, gudstjeneste v/ GHØ 
 23: 1. pinsedag, gudstjeneste v/ GHØ 
 
Forklaring:  
EAHO = Erik AH Okkels 
OBL = Olav Berg Lyngmo 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen. 
 
VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER OG MØTER! 
BE FOR SAMVÆRENE! 
 
Rettelse! 
I utdraget til årsmelding for Tromsø valgmenighet 
var et medlem av styret falt ut: Torstein Wiik er også 
medlem av styret. Hans navn var falt ut. Redaksjonen 
beklager. 
  
 
    
 
Redaksjonen ønsker at bladet skal være et enkelt og sant 
vitnemål om Jesus. At han er min, den enkeltes, og kirkens 
frelser og Herre.   
Vi ønsker også å være klare på at ingen som fornekter, eller 
sier noe annet enn Guds Ord kan ha myndighet i Jesu Kristi 
Kirke. De som ikke går inn til sauene gjennom døren, er tyver 
og røvere. Derfor er det min, den enkeltes, og kirkens frukt 
ved Den Hellige Ånd, når vi lyder Gud mer enn mennesker. 
 
Kjenner du noen som vil ha glede av dette lille bladet sender 
vi dem gjerne et eksemplar. 
Gunnar Helge og Asbjørn. 

 Biskop  Obare og tolken Gro Larsen. Foto: H. Raste. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
80 år 
 

Nils Mathisen Sara (Mahtte Niilas) på 
Bredbuktnes i Kautokeino fyller 80 år 
fredag 19. mars 2010. - Nils er en lun og 
omgjengelig mann. Han har vært i reindrifta 
hele livet. For noen år siden så man Nils 
komme med fleire kjørerein oppover 
Kautokeino - elva. Reinsdyra lystret sin 
herres stemme. 
I gammel tid dro familien hans med kjørerein milevis over vidda 
ned til Badderen i Troms, til sommerboplassen. Nils var en av 
dem som sto i spissen for dannelsen av den Lutherske 
Valgmenigheten i Kautokeino på slutten av 1990 - tallet. Vi 
ønsker ham Guds rike velsignelse over dagen og tiden som 
kommer.          Hilsen oss i Hilsen oss i Hilsen oss i Hilsen oss i ValgmenighetenValgmenighetenValgmenighetenValgmenigheten! 

 
80 år 

3. mars fylte Svein Sørensen, Balsfjord 80 år. 
Svein har vært en sentral person i Balsfjord 
valgmenighet gjennom mange år. Han er i 
dag formann i menighetsstyret, og klokker. 
Oppgaver han i varetar på en god måte, til 
menighetens beste. Gjennom Lys og Salt vil 
vi, hans mange venner og medarbeidere, få 
gratulere deg, kjære Svein, med 
åremålsdagen, og takke deg får det du betyr for menigheten, og 
ønske deg Guds rike velsignelse videre. 
Dine venner og medarbeidereDine venner og medarbeidereDine venner og medarbeidereDine venner og medarbeidere    i valgmenigheten.i valgmenigheten.i valgmenigheten.i valgmenigheten.    
    
    
    
    
    
    
    

Erkebiskop besøker valgmenighetene i nord. (forst. fra s. 1.) 
fra bekjennelseskampen i Kenya og Norge. Sekularisering og  
angrep på Bibelen som eneste grunnlag for kirkens liv, preger 
begge land. Materialisme og ønske om vellevnet har festet grepet. 
Vrang lære har fri bane i skole og samfunn for øvrig. Trendsettere 
i både nasjonale og internasjonale kirkelige fora, beskrives godt 
med profeten Mikas ord (kap.7.3) – de kaver med begge hender 
for å få det som er galt til å synes rett.  I denne tiden trenger vi å 
støtte og styrke hverandre – bevare troen. 
Ved festgudstjenesten onsdag 24. var menighetene i Balsfjord og 
Tromsø representert. Obare prekte med tekst fra Joh. 15 om 
vintreet. – Kristus som er livet gir kraft til grener og kvister så de 
bærer frukt og gartneren (Gud) må rense treet, beskjære, fjerne 
det som kan skade fruktene.  Rensels- prosesser i den enkeltes og 
kirkens liv kan være smertefulle, men nødvendige for at Herrens 
hage skal bære frukt.  
Biskop Obares besøk ble til bevisstgjøring om at våre små 
menigheter står i en verdensvid sammenheng. Det dreier seg om 
ikke mindre enn plantninger i Herrens vingård. JS            
 
 
 
 
 
 
 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET – 
ÅRSMELDING 2009 

 (Utdrag av denne, som ble lagt fram på menighetsmøte 
(årsmøte) 21. mars) 
Gudstjenester i 2009: Det er holdt 19 gudstjenester, som til 
sammen har samlet 550 deltakere – 29 i snitt pr gudstjeneste. 
Prestetjenesten: Denne har vært utført av menighetenes pastorer 
Erik AH Okkels og Gunnar Helge Ødegårdstuen. De betjener 
også Tromsø valgmenighet, og har hatt gudstjenestebesøk i Den 
Lutherske kirke – Kautokeino 
Faste medarbeidere: Disse er: Klokker/tekstleser, Svein 
Sørensen, med Knut Haugstad som vikar og kirketjener Helge 
Skogheim med Torbjørn Pettersen som vikar. Kasserer er Knut 
Haugstad. Bjørg Berge Kristiansen er menighetens trofaste 
organist. 
Menighetens økonomi: Offer/gaver 71 528.- Utgifter 33 797.- 
Balanse 37 731.- 
Det er overført til ”Prosjekt prestelønn” 100 000,- Det føres eget 
regnskap for dette. 
Temasamling: Menigheten var medarangør i Temahelg sammen 
med Tromsø og Kautokeino i Tromsø i sept.  
Styret/Forstanderskap: Dette har bestått av – Svein Sørensen, 
formann, Knut Haugstad, kasserer og Helge Skogheim, sekretær. 
Torbjørn Pettersen er formann i forstanderskapet. Styret har hatt 
3 møter og noen telefonmøter. Forstanderskapet har hatt to møter. 
Takk! Styret vil få takke alle som har støttet opp om arbeidet ved 
gaver, kirkekaffe og ikke minst forbønn. 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
mars 2010. 
Driftskontoen: 
1.mars stod det kr. 22 792,74 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn kr.14 547,- i gaver. 
Samlede utgifter mars var kr. 25 098,00 
Den 31.mars 2010 står det kr.12.241,74 på 
brukskontoen.  
Mars ble de trofastes måned, vi fikk inn mange gaver, 
blant dem fire anonyme gaver på til sammen kr. 1 400,- 
Disse får jeg ikke takke for. 
Selv om gaveinntektene var det vi normalt trenger hadde vi 
denne måneden store utgifter. Først og fremst hustrykkeriet 
vårt, men det har også påløpt reiseutgifter i forbindelse med 
medarbeidersamlingen i Kautokeino. 

 

70 år 
 

Anne Margrethe Turi Gaup i Kautokeino  
fyller 70 år fredag 12. mars 2010. Hun er en  
av dem vi alltid kan regne med i forskjellige 
 sammenhenger i Den lutherske valgmenig- 
heten. Det kan være gjøremål på kjøkkenet,  
koftesying eller samisk håndarbeid for øvrig. 
 – Sammen med mange andre har hun tatt  
vare på de gamle kristne verdier. Hun har  
sørget for opptrykk av gamle skrifter, blant annet den samiske 
Åndelige Sangbok som brukes i stedet for pre- og postludium 
sammen med en utvidet samisk 1920 – liturgi. - Anne Margrethes 
arbeidsplass sammen med øvrige familie har hele livet vært i 
reindrifta. I gammel tid med kjørerein milevis over vidda, eller nå 
med lettere fremkomstmiddel ned til Oteren i Troms, der 
sommerboplassen er. Vi ønsker henne Guds rike velsignelse over 
dagen og tiden som kommer.  
Hilsen oss i valgmenigheten!Hilsen oss i valgmenigheten!Hilsen oss i valgmenigheten!Hilsen oss i valgmenigheten!    
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Støttegruppa omorganiseres, midlertidig administreres den av Asbjørn Hunnes, 
6144 Sylte. ℡ 70 02 21 40 – 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com 

Internett: www.bedehus.net 
 Tidligere Lys og Salt, oppdaterte gudstjenestelister, 

prekener og annet aktuelt stoff kan du finne når 
som helst på : www.bedehus.net. Som er de tre 

menighetenes felles hjemmeside. 


