
Kjære venner!  
  

Så kom den store dagen som vi alle hadde ventet på, den 25. 
november 2007.  
Innvielsesgudstjenesten ble ledet av biskop Børre Knudsen. Han 
talte over Esaias 66,1-2. Dagen ble et godt og stort minne for oss. 
Takket være alle dugnadsarbeidere og pengegaver, står nå bygget 
der, Den lutherske kirke i Kautokeino.  
 På vegne av styret for kirken sender jeg ut denne hilsen med en 
varm takk til dere som har hjulpet oss på forskjellig vis.  
 Også Den norske kirkes "konservative" biskoper må få sin 
"takk". Det hele begynte med bispemøtevedtaket i april 1995, der 
de homofililiberale biskoper fikk lov av sine mer "konservative" 
kollegaer til å arbeide for homofil praksis i vigslede stillinger. - 
12 år etter, i november 2007 på Kirkemøtet, får vi bekreftet 
at Den norske kirke er gjennomsyret av denne surdeigen. Det ble 
derfor nødvendig med en annen kirke. 
  

Åshild og jeg, Rebecca, Marie og Eilert med familie, vil være den 
21. julen i Kautokeino, hvis Gud gir helse og levedager. 
Vi ønsker Guds fred i hjerte og hjem, ei Velsignet Julehøgtid og 
et godt nytt år. 
  

Med de beste ønsker fra styret, og fra vår familie. 
  

Olav Berg Lyngmo 
Sekretær 

 

FORMANNENS TALE VED INNVIELSEN  
  
Innvielsen begynte med at formannen fortalte om hvorfor huset 
ble bygget. 
Han holt frem at dette var en gledens dag, for nå hadde de et hus 
der Guds Ord skal lyde klart og rent. Han summerte kort opp at 
da biskopen av presten og menighetsrådet ble talt til rette for at 
han ikke lærte som Guds ord, ble soknepresten avsatt. De syntes 
det var så urettferdig at det var han som talte sant som måtte 
forlate kirken. De kjøpte bedehuset og kalte Lyngmo på nytt (i 
1998) til å være deres prest. 
Mathis Mathisen Sara sa også at dette er en sorgens dag: ”for nå 
er det to hus med tårn i vår lille bygd.” og han la kraft i utsagnet 
om at den dagen kirken tar vår sogneprest tilbake, den dagen 
kommer også vi tilbake til kirken. 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tanker på første søndag i advent. 
Luk 4:16-21 
Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret. På 
sabbatsdagen gikk han inn i synagogen, slik han pleide å gjøre, 
og stod opp for å lese for dem. 
De gav ham da profeten Esaias´ bok, og da han hadde åpnet 
boken, fant han stedet der det står skrevet: 
Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne 
evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for 
fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å 
sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. 
Han lukket boken, gav den til tjeneren og satte seg. Alle som var i 
synagogen hadde sine øyne festet på ham. 
Han begynte så med å si til dem: I dag er dette Skriftens ord blitt 
oppfylt for ørene deres. 
 

Første søndag feirer vi at et nytt nådens år begynner i kirken. Vi 
feirer Jesus som konge. Han som kom ridende på et esel, og som 
skal komme igjen i herlighet. Vår Konge, vår frelser og vår 
dommer. 
 Luk. 4,18 der Jesus leser fra Jes. 61,2, blir ofte kalt Jesu 
programerklæring. Da er hans kirkes, også vår programerklæring. 
Har vi i det nådens år som gikk, satt fri de som er fanget i 
synden? 
Nei, vi har selv tråkket kongens ord og bud under fot. Vi har latt 
oss selv undertrykke av denne verdens fyrste. 
Så begynner vi på det neste nådens år. Hva gjør vi? Det ene 
nødvendige av alt vi gjør er å sette oss ved mesterens føtter og 
lytte til hans Ord. Da kan vi også gå ut og gjøre det som er Hans 
vilje. 
 

Prost Per Nielsen sier at inngangsbønnen er en barnebønn. Derfor 
er den så enkel. La oss gjøre den til vår bønn i det nye nådeåret. 
 
Herre! Jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre hva 
du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du 
Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. 
Herre! Lat nu opp mitt hjerte, ved din Hellige Ånd, så jeg, av ditt 
ord, må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på 
Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det høre 
og bønnhøre du ved Jesus Kristus. Amen. 
 
 

 

Joh. 1:9f 

Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, 

var i ferd med å komme til verden. Han var i 

verden, og verden er blitt til ved ham, og verden 

kjente ham ikke. 

 
 

 
 

 

KIRKESALEN I BEDEHUSET ER INNVIET TIL HERREN. 

 
Et kort sammendrag av biskop 
Børre Knudsen og prost Per 
Nielsen sine forklaringer om 
hva en kirkeinnvielse er, må bli 
omtrent slik: 
Vi gir dette huset som et 
takkoffer til Herren. 
Når Herren eier huset setter 
dette krav til de predikanter og 
prester som bruker det, at de 
forkynner Guds Ord rent. Det 
setter også krav til det styret 
som forvalter huset, at de 
holder alt urent borte fra det. 
Falsk lære og uren gjerning vil 
vanhellige huset. 
Biskopen talte over Jes 66:1f.: 

”Så sier Herren: Himmelen er min trone, og jorden er en 
skammel for mine føtter. Hva slags hus kunne dere bygge meg, og 
hvor skulle det finnes et hvilested for meg? Alt dette har jo min 
hånd gjort, og slik ble alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se 
til, det er den elendige, og den som har en sønderbrutt ånd og er 
forferdet over mitt ord”. 
 Derfor er dette huset bygget for å gjøre trygge syndere 
forferdet over Guds ord, og å gjøre de forferdede syndere til 
trygge og glade tilgitte syndere. Syndere som lever ene og alene 
ved Guds nåde for Kristi skyld, gitt ved hans Ord. 
At vi har innviet huset betyr at vi ber om - og arbeider for, at det 
aldri må bli annet enn et bedehus.    Asbj. 
 

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

 
 
 
 
 

Meldingsblad for Kautokeino bedehusforening 

med Støttegruppa, desember 2007. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rekneskapssammendrag for 
november 2007 

Driftskontoen:  Ut.  Inn.  
Gaver i november var:     31.080,00  
Menighetsarbeid  14.645,00 kr. 
Byggefondsparing:   15.000,00 Kr. 
Lys og salt porto    1.385,00 kr.    
Bankutgifter          9,00 kr               
På drifts - kontoen 01.12.07 :         9.832,84 
Kr. 
 

Også denne måneden greide vi å føre over 15.000 
kroner til byggefondet. Det er fantastisk. Utgiftene 
til menighetsarbeid er høyere enn vanlig, men vel 4 
tusen kroner kunne like godt ha vært ført over 
byggefondet.  
Dette er andre måneden på rad at gaveinntektene er 
på over 30.000 kr. Jeg er imponert.  
 

Byggefondet. 
I oktober har det kommet inn fire gaver direkte til 
byggefondet på til sammen 1.600 kr. 
Dessuten er det overført gaver fra driftskontoen på 
15.000 kr. Vi har betalt regninger for til sammen kr. 
31.540,00. Da er bankkostnadene med i beløpet. Dette 
betyr at 01.12.07    står det står det står det står det 111170.91470.91470.91470.914,09 kr på ,09 kr på ,09 kr på ,09 kr på 
bbbbyggefondet.yggefondet.yggefondet.yggefondet.    
Jeg har nå bedt kreditJeg har nå bedt kreditJeg har nå bedt kreditJeg har nå bedt kreditorene våre sende regningene så orene våre sende regningene så orene våre sende regningene så orene våre sende regningene så 
fort som mulig, slik at vi kan komme i gang med å fort som mulig, slik at vi kan komme i gang med å fort som mulig, slik at vi kan komme i gang med å fort som mulig, slik at vi kan komme i gang med å 
betale tilbake de private lånene.betale tilbake de private lånene.betale tilbake de private lånene.betale tilbake de private lånene.    
    

VanntilknytningsavgiftenVanntilknytningsavgiftenVanntilknytningsavgiftenVanntilknytningsavgiften    
Regningen fra kommunen er ikke kommet enda. Når Regningen fra kommunen er ikke kommet enda. Når Regningen fra kommunen er ikke kommet enda. Når Regningen fra kommunen er ikke kommet enda. Når 
den kommer vil vi betale den, men så ta saken opp den kommer vil vi betale den, men så ta saken opp den kommer vil vi betale den, men så ta saken opp den kommer vil vi betale den, men så ta saken opp 
igjen. Det er muligjen. Det er muligjen. Det er muligjen. Det er mulig at vi kan klage til fylkesmannen.ig at vi kan klage til fylkesmannen.ig at vi kan klage til fylkesmannen.ig at vi kan klage til fylkesmannen.    
    ----        ----        ----        ----        ----        ----        ----        ----    
    
LysestakLysestakLysestakLysestakene og ene og ene og ene og 
lysene på alteret er lysene på alteret er lysene på alteret er lysene på alteret er 
en gave fra Tromsø en gave fra Tromsø en gave fra Tromsø en gave fra Tromsø 
og Balsfjord og Balsfjord og Balsfjord og Balsfjord 
vvvvalgmenigheter.algmenigheter.algmenigheter.algmenigheter.    
Alt som skal være på Alt som skal være på Alt som skal være på Alt som skal være på 
alteret ble båret inn i alteret ble båret inn i alteret ble båret inn i alteret ble båret inn i 
prosesjonen.prosesjonen.prosesjonen.prosesjonen.    
Her setter biskopen Her setter biskopen Her setter biskopen Her setter biskopen 
lysene på plass.lysene på plass.lysene på plass.lysene på plass.    

    
    
    
    

    
De som medvirket ved innvielsesgudstjenesten var:De som medvirket ved innvielsesgudstjenesten var:De som medvirket ved innvielsesgudstjenesten var:De som medvirket ved innvielsesgudstjenesten var:    
Torkild Masvie; Gunnar Ødegårdstuen; Leif Halsos; Arne Thorsen; Bernt 
Årseth; Helge Skogheim; Einar S. Bryn; Børre Knudsen; Per Nielsen; Olav 
Berg  Lyngmo; Torbjørn Pettersen; Sverre Gundersen; Asbjørn Hunnes; 
Berit Turi Mortensen; Anders Mikkelsen Sokki;  Aslak Persen Bals; Mathis 
Mathisen Sara og Marit M. Gaup Sara. Organisten Inga Turi Hætta ble ikke 
med på bildet. 
    

Biskopen Biskopen Biskopen Biskopen taler.taler.taler.taler.    TTTTolk: Berit Turi Mortensen.olk: Berit Turi Mortensen.olk: Berit Turi Mortensen.olk: Berit Turi Mortensen.    

 
 
 

 

EN PRESISERING! 
 

Om ”Geistlig  styringsstruktur for den norske kirke i 
Eksil”  (Se ”På kirkens grunn” nr. 4 - 2007.)   
 

”De regler som er nevnt på side to kan ikke Den lutherske kirke 
i Kautokeino eller valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø stille 
seg bak. En slik "styringsstruktur" vil bryte med menighetenes 
kallsrett og ansvar som den enkelte menighet har. Selv om 
reglene kan være gode er de ikke egnet for en rett forvaltning av 
menighetslivets åndelige og praktiske virke. 
Slik vi forstår det er det bare det sittende menighetsstyret på det 
enkelte sted som sammen med biskop kan vedta hvordan en 
menighet skal ledes. 
Da denne "styringsstruktur" ikke er forelagt menighetene, kan 
ikke disse regler dikteres våre menigheter av noen som 
menighetene ikke har gitt styringsrett til." 
Tromsø   Balsfjord  Kautokeino 
Johhhes Sørensen Helge Skogheim  Sara Bær Buljo 
 

Pressen har skrevet mye som er feil i 
forbindelse med innvielsen. Derfor disse 
rettelser  
  

Innsamlingsleder Asbjørn Hunnes, Sylte, har hatt det 
økonomiske ansvaret for utvidelsen i Kautokeino, i samarbeid 
med det lokale styret. Dessuten har han hele tiden koordinert alt 
arbeid. 
 Dessuten har pastor Torkild Masvie, (Messiaskirken), sørget for 
arbeidshjelp fra USA og Danmark. Det er helt feil at det er jeg 
som har vært sentral i utvidelsen av gudshuset. Ansvarlig bygge- 
leder slik loven krever, har vært Svein Ole Klemetsen, Kauto-
keino. Han har hatt et utmerket samarbeid med alle parter. 
 Strandebarm Prosti er bare en presteforening på lik linje med 
Dnks presteforening. – Den lutherske kirke i Kautokeino er 
derfor ikke med i Strandebarm Prosti. Men menigheten regner 
Børre Knudsen som sin biskop.  Olav Berg Lyngmo     
 

Menigheten er sjokkert over at media tildeler dem egen 
kirkegård!      
  

 ********   *  ********* 
 
Fra nattverds- 
gudstjenesten som  
begynte klokken 17. 
 
Mads Sjælland fra  
Aabenraa i Danmark  
gjør teneste  som  
klokker. 

Støttegruppa: 
Formann: Morten Selven,  A. Øveråsvei 8 D, 7036 Trondheim. 
Sekretær: Asbjørn Hunnes, 6144 Sylte. 
Telefon: 70 02 21 40.  Mobiltlf: 997 10 446.  E-post: asbhu@s.tussa.com 
Driftskonto: 3790 12 74615  Byggefond: 3790 12 87695. 
Formålet for gruppa er, gjennom forbønn og økonomisk støtte, å bidra til at 
Kautokeino menighet kan beholde presten sin og leve i sin kristne tro. 
Medlemmer er de som i siste året har gitt bidrag til støttegruppa. 

Bedehusmenigheten: 

Bedehusforeningens formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesv. 9520 
Kautokeino. Tlf: 78 48 63 24 - 90 82 09 80 
Sokneprest og sekretær for styret: Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 9, 8530 
Bjerkvik. ℡℡℡℡ 996 25 241 – famlyngmo@sensewave.com 
obl@lyngmo.org Kasserer for Kautokeino Bedehusforening: Inga Turi Hætta, 
Gártnetmáras 13, 9520 Kautokeino. Tlf.: 78 48 61 34 – Bankkonto: 4901 10 
37762 


