
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vent på Herren! Vær ved godt mot,  
ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren! 
Sal 27:14 
 
Psykologien har funnet ut at når et barn ber, men ikke får det slik 
det ber om, da sier barnet at Gud hørte meg ikke, eller Gud sa nei. 
Kanskje seier barnet at Gud er slem, eller urettferdig. Når barnet 
blir 10 – 12 år gammelt så drar det en enkel og bastant 
konklusjon: Gud finnes ikke. Tenåringene er ikke så skråsikre: 
”Gud finnes nok, men meg bryr han seg ikke om.” sier de. De 
unge voksne sier at det er syndene mine som stenger for bønnen. 
Gud straffer meg. 
 Den modne voksne som har bedt samme bønnen i år etter 
år. Den som har gransket sin Bibel og funnet ut at min bønn er 
etter Guds vilje spør: ”Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i 
min sjel, ha sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal min fiende 
opphøye seg over meg?” 
(Sal 13:3) 
 Jesu mor fikk et ganske direkte svar da hun var bekymret 
på bryllupsfolkets vegne: Kvinne, hva vil du meg? Min time er 
ennå ikke kommet.  (Joh 2:4) 
 Da Serubabel bygget tempelet lovet profeten Sakaria: Så 
sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det skal komme en mann som 
heter Spire. Han skal spire fram av sin rot, og han skal bygge 
Herrens tempel. (Sak 6:12) 
 Tempelet ble bygget Men mange av prestene og levittene 
og familieoverhodene – de gamle som hadde sett det første huset, 
gråt høyt da de så dette huset bli grunnlagt. Men mange jublet 
høyt av glede. (Esr 3:12)  Gud gjorde som han sa, men de hadde 
håpet det annerledes. 
 Så første påskedag, da ”Spire” gjenreiste det nedbrutte 
tempelet. (Joh 2, 19.) Da reiste Gud sin trone midt iblant oss. Da 
var det ingen av hans folk som gråt. Da var det Guds og vår 
fiende som gråt. 
 Så Gud holdt sitt løfte, han frelste Israel på en eneste dag. 
Så la oss høre og ta vare på Guds Ord.  
 Stol på hans godhet og rettferdighet. Stol på ham som sier 
”Jeg er”. Stol på ham som formet deg i jordens dyp, han som 
skapte deg og kjenner grant alle dine veier. Stol på Han som 
forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. 
Så lat oss klage med frimodighet, men huske at å stole på Gud er 
å gjøre det Ordet hans sier: Si ikke: Jeg vil gjengjelde med ondt! 
Vent på Herren, og han skal frelse deg! (Ord 20:22 )  Vent på 
Herren! Vær ved godt mot, ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på 
Herren! (Sal 27:14)              Asbj. H. 
 

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og 
Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt 
er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til 
av alt som er blitt til.    Joh 1:1-3 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
FELLESSTEVNE PÅ ALTEIDET   

16.-18. JULI 2010 
      De tre valgmenighetene i nord inviterer  
 til norsk/samisk felles stevne på Varden skole 
 
Samlingene blir: 
Fredag den 16. juli kl. 19.00 
Lørdag den 17. juli kl. 11.00 og kl. 19.00 
 
Søndag den 18. juli kl 11.00 
Gudstjeneste med skrifte og nattverd. Offer. 
 Langfjord kapell (Sopnes) v/ EAHO og GHØ. 
Etter gudstjenesten er det kirkelunch  på Varden skole med kort 
avslutning. 
 

Talere blir Johan Anders O. Eira, Gunnar Ødegårdstuen, Richard 
Skollevoll, Asbjørn Hunnes 
 

De som eventuelt trenger overnatting må ordne dette selv. -Det 
finnes camping, 
bl.a. Alteidet 
camping 974 87 345, 
og Sigfred Persen, 
Burfjord, tlf. 414 68 
364. 
 

Alle er hjertelig 
velkommen! 
 
 Også i 2009 var    
 gudstjenesten i  
 Langfjorden kapell 
 Foto: OBL 

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

Gudstjenester i juli/august 2010: 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET – KL. 11.00: 
Juli:   04. Tennes kirke  v/ EAHO 
  18. -Se stevnet i Kvænangen 
August: 01. Storsteinnes kapell v/ EAHO 
  22. Betel Sandøyra v/ GHØ 
September: 05. Storsteinnes kapell v/ EAHO 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO – KL 11.00 
   Gudstjenester og møter i juli og august -  
  -se annonse i Ávvir eller plakat 
  eller www.kautokeino.net  
Juli:   18. -Se stevnet i Kvænangen 
August: 29. v/ GHØ 
September: 12. v/ EAHO 
  

TROMSØ VALGMENIGHET – Kl. 11.00: 
Juli:    11. Forsamlingshuset v/ GHØ 
  18. -Se stevnet i Kvænangen 
  25. Forsamlingshuset v/ EAHO 
August:  08. Forsamlingshuset v/ GHØ 
  29. OBS: Fjellheim bibelskole v/ EAHO 
September: 12. OBS: Fjellheim bibelskole v/ GHØ 
 

Forklaring: 
EAHO = Erik AH Okkels 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 
VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER OG MØTER! 

BE FOR SAMVÆRENE! 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Merkedager 
 

Siden siste nummer av Lys og Salt har to betrodde 
medarbeidere hatt merkedager, som vi vil gratulere med. 
 

Først ble Knut Haugstad 70 år. 
 Han arbeider trofast som kasserer i styret for 
menigheten i Balsfjord og han hjelper og med å ringe med 
klokkene ved gudstjeneste og vikarierer som klokker, når det 
trengs.  
 I takknemlighet for denne tjeneste i Guds menighet, vil 
vi ønske Guds rike velsignelse over årene fremover i hjem og 
kirke! 
 
Dernest, så hadde Jan & Bjørg Mikalsen gullbryllup.  
 Jan Mikalsen sitter med i styret for menigheten i 
Tromsø og tjenestegjør som klokker ved gudstjenestene på sin 
stillferdige måte. Vi gleder oss over, at Jan har en ektefelle, 
som lever med i menighetens gudstjeneste og arbeide. Særlig 
vil vi glede oss over, at dere har holdt sammen i de 50 årene. 
 Vi vil hermed ønske dere Guds hjelp og velsignelse 
over ekteskapet deres i årene fremover! 

EAHO  
 

 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa – Juli-August 2010. 
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Kjære støttegruppe. 
Så greide dere det igjen! Takket være ei stor gave på 10.000 kr. Kan vi 
greie tilskuddet til lønnsfondet for juli, og vi kan greie de 2.500 kronene 
som vi ikke greide i juni. Tusen takk! 
 
Som dere vet administrerer jeg nå denne givertjenesten, og pengene 
som kommer inn, på oppdrag fra styret i Kautokeino bedehusforening. 
(Revisjonserklæring er sendt til styret.) Man skulle tenke at nå, som 
bedehuset er ferdig utbygget skulle menigheten greie sin egen økonomi. 
Det hadde den også gjort under ”normale” forhold. Saken er at de må 
hente prestene fra Tromsø og Narvik.  
Her må vi legge inn en stor takk til menighetsmedlemmer i Tromsø, 
som har kjørt prestene til Kautokeino. Dette har redusert kostnadene 
mye. Reiseutgiftene gjør at menigheten ikke har økonomi til også å påta 
seg bidrag til lønnsfondet. Derfor sa støttegruppa i sin tid at vi legger 
11.000 kr i måneden i lønnsfondet, så kan Bedehusforeningen glemme 
det. 
 
Som dere kanskje husker ble det i fjor sommer satt ned en komité som 
skulle lage fremlegg til statutter for et fast samarbeid mellom de tre 
menighetene. Komiteen skal også utarbeide forslag til vedtekter for en 
ny ”støtteforening” som ikke bare skal skaffe midler til menighetene, 
men mer å ta ansvaret for oppgaver som presteutdanning og å bygge 
opp et hjelpeapparat for de som kommer i samvittighetsnød på grunn av 
de lovene som strider mot kristen etikk og tro.  
Vi håper og tror at dette arbeidet skal være ferdig til temahelgen i 
Tromsø 24. – 26. september.   Asbj. 

 
 

TEMAHELG I TROMSØ 
Å være kirke, Guds folk og menighet i går; i dag og i 

morgen 
24.-26. september 2010 Fjellheim Bibelskole 

 

Program 
Fredag 24. 
15.00 Kaffe og registrering 
15.30 Samråd  
18.00 Kveldsmat 
19.00 Registrering 
19.30 Da den læstadianske vekkelsen kom til Lyngen. 
 v/ predikant Hans Nic. Nilsen 
 

1. Tema ANALYSE AV DAGENS KIRKE SITUASJON  
 Mellom konge og kors. Kirkeliv i Norge i 50 år 
 -en analyse av dagens situasjon 
 v/ Ass. gen. i Samemisjon Thor H. With 
21.15 Kveldsbønn 
 

Lørdag 25. 
2. Tema OM KIRKEFORSTÅELSEN I BIBELEN /DET GL 

TESTAMENTE  
10.30 Å være Guds folk og menighet i Det gammel testementes tid. 
 v/ Biskop Roland Gustafsson, Missionsprovinsen, Sverige 
 -Innledes med salme, bønn og åpningsord 
12.30 Lunsj 
14.00 Skriftemålet i læstadiansk tradisjon 
 v/ predikant Nils Einar Samulsen 
 - 
3. Tema  K IRKEFORSTÅELSE I REFORMASJONEN  

“Der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet 
rett” 

  -Det lutherske kirkebegrepet i 1530 og 2010 
 v/ Statsstipendiat Ragnar Andersen 
15.15 Kaffe 
15.30 Med kall fra Gud og menigheten. 
 -Alment prestedømme og kirkelig embete i 1523 og 2010 
 v/ Statsstipendiat Ragnar Andersen 
 
 4. Tema LØSNINGER I DAGENS SITUASJON 

Lutherstiftelsen i Finland - bakgrunn og aktuell situasjon.  
-Å bygge nye menigheter  

 v/ Pastor teol. dr. Petri Hiltunen, Kouvola, Østfinland

 OBS Hiltunen taler norsk etter et par år i Nordreisa. 

 -Å bygge et uavhengigt bispedømme 
v/ Advokat og pastor Jyrki Antinen, Jarhoinen, 
Tårneådalen, Finland.  OBS taler svensk 

18.00 Middag 
19.30 Paneldebatt. Innledning av Thor Henrik With  
 Panel: T. H. With, R. Andersen, P. Hiltunen, R. Gustafsson 
21.15 Kveldsbønn 
 

Søndag 26. 
11.00 Gudstjeneste. v/ Menighetens prester m.fl.  
 Predikant: Biskop Roland Gustafsson 
 Kirkekaffe 
 

Praktisk 
-Overnatting får en ordne selv. Det vil være mulig å leie rom på 
Fjellheim. Ta da direkte kontakt dit, Mellomv. 96, 9006 Tromsø, 
e-post: fjellheim@nlm.no Tlf. 77 75 55 76 
-Matpriser . Kvelds 50,-; Lunsj 50,- og Middag 100,-. 
-tolkning . Foredragene vil etter behov bli tolket til samisk. 
-Påmelding (med tanke på måltider) og mer info fåes ved 
henvendelse til: Gunnar H. Ødegårdstuen, e-post: 
godeg@broadpark.no Tlf. 915 10 821. 
-Påmeldingsfrist:  mandag 13. september 
 

Hjertelig velkommen! 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
juni 2010. 
Driftskontoen: 
1.juni stod det kr. 304,74 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn kr.15.950,- i gaver. 
Samlede utgifter mai var kr. 14.302,00 
Den 27.juni 2010 står det kr. 1952,74 på brukskonto en.  
 

Denne måneden betalte til lønnsfondet det vi 
ikke greide i mai. Tusen takk!  Asbjørn. 

Alternativ til Abort i Norge (AAN) 
 
Etter at AMATEA ble dannet er det nå bare ett kontor igjen 
 i Noreg som arbeider etter det opprinnelige AAN Charteret. Det 
som Pro Vita i sin tid la til grunn for kontorene. Det er AAN Volda. 
Det eneste som skiller dagens drift av dette kontoret fra den første 
tiden er at kontoret nå også gir hjelp til dem som har vært gjennom 
en abort, spontan eller provosert. 
 AAN charteret er ”livssynsnøytralt” men alle i styret for 
AAN Volda bekjenner den kristne troen. Styremøtene har andakt og 
bønn, og hvis det er noe man ønsker å forandre på, så er det å få 
knyttet arbeidet til en menighet, slik at det ble slik den amerikanske 
modellen for AAN var: Et menighetsarbeid. 
 

I sitt arbeid henvender kontoret seg til ”brukere” på Sunnmøre og i 
Nordfjord. Men med dagens telefontakster og sosiale medier kan 
alle bruke kontoret. 
Internettadressa er: www.aan-volda.no På tlf: 994 77 960 møter de 
Bodil Olaug Rotevatn som er dagleg leiar for kontoret. 
 
 
Knut Stokke, styreleiar 
og 
Bodil Olaug Rotevatn, 
dagleg leiar. 

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. ℡– 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com 
Internett: www.bedehus.net 

 


