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Guds nåde og fred fra Gud i det nye året 

ønsker vi Lys og Salt sine lesere fra oss i 

redaksjonen! 

 

 

 

 
 

Andre møtesamvær i menighetene: 
 

Ungdomsgruppen i Tromsø 
Denne møtes hver onsdag kl. 18.30, privat. Bibelundervisning, samtale, 

kveldsmat, sosialt samvær. Siste møte i desember er den 19. Første møte 

2013 er onsdag den 9. januar. 
 

Nærmere opplysning fås hos Richard Skollevoll: 975 88 7136 
 

Onsdagskolen i Tromsø for barn.  
Denne samles annen hver onsdag kl 17.30 i Heimly barnehage,  

Ørneveien 2, Håpet. 

Første samling i 2013 er onsdag 16. januar. 
 

Nærmere opplysning fås hos Lise Gundersen tlf  481 83 709 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVNET JESUS 
 

”Se, en jomfru skal bli med barn, og hun skal føde en 

sønn og gi ham navnet Immanuel” ( Jes 7:14) 

”Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet 

Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.”  

(Matt 1:21) 

”Da åtte dager var gått, og han skulle omskjæres, fikk 

han navnet Jesus, som han var kalt av engelen før han 

ble unnfanget i mors liv.” (Luk 2:21) 

”Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke 

noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, 

som vi kan bli frelst ved.” (Apgj 4:12) 

 

- Ditt navn, o Jesus lokker meg, At jeg skal skynde meg til deg. 

Og trykke deg med troens arm, I kjærlighet til bryst og barm. 
 

Så kommer jeg og bøyer meg, En fattig synder, ned for deg. 

Ditt navn, ditt dyre Jesu navn, Jeg gjemmer i mitt hjertes favn. 
 

Ditt navn jeg alltid kaller på, hvor enn jeg skal i verden gå. 

Det navnet er den stille borg, Hvor jeg går inn med all min sorg. 
 

Når jeg det fatt i bønnen får, Straks himlen åpen for meg står. 

Jeg bærer det i sjel og sinn, Det bærer meg i himlen inn. 
 

Når verden gir meg sorg og savn, Jeg finner trøst i Jesu navn. 
 

Er jeg bedrøvet etter Gud, Så bærer det meg fredens bud. 

 

Om natt og dag og hvor jeg går, Til deg mitt hjertes lengsel står, 
 

Ved deg jeg har i livet ro, Ved deg jeg dør i salig tro. 

(Johann Rist / Hans Adolf Brorson) 

B – økonomi 
 

Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 
 

 

Gudstjenester i januar /februar 2013 

 
BALSFJORD VALGMENIGHET – KL 11.00 

Januar: 20. Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 

Februar: Kunngjøres lokalt. Se også www.bedehus.net 

 
DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – KL 11.00 

Januar: 20. Gudstj. v/ EAHO 

Februar: Se kunngjøring i Avvir og ved oppslag. 

  Også: www.bedehus.net 

 

TIMOTEUSMESSENE I TRONDHEIM – KL 17.00 
  (Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16.)  

Januar: 27. Gudstj. v/ TA 

Februar: 10. Gudstj. v/ TA 
 

TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00 

  (Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 

Januar: 27. Såmannssøndag – Gudstj. v/ EAHO 

Februar: 10. Fastelavenssøndag – Gudstj. v/ GHØ 

 

”Jeg gleder meg over dem som sier til meg: Vi vil gå til 

Herrens hus.” (Salme 122:1) 

Velkommen til samlingene om Guds ord – og husk dem i 

bønn! 

 
Forklaring: 

EAHO = Erik AH Okkels 

GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 

TA = Torgeir Agøy. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldingsblad for Valgmenighetene. –  

januar 2013.  8. årgang. 

 

 

AT DE MÅ BLI FRELST 
Andakt av H. E: Nissen 

 

 ”Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud 

for dem er at de må bli frelst. (Rom 10.1) 
  

 Et nytt år ligger foran. Mange tanker går gjennom våre 

sinn. Hva skal året bringe? Hva kan vi gjøre for at det skal bli 

godt? Vil det kommende året føre krig eller annen ulykke inn 

over oss? 

 Jo, et årsskifte maner til alvor. 

 Men i alt det vi kan engstes for eller håpe på, er det noe 

som er viktigere enn alt annet. Det er spørsmålet om vår frelse. 

 Ingen av oss vet om det nye årstallet vil komme til å stå 

på vår gravstein. Vi vet heller ikke om Jesus kommer igjen i 

dette året. Men ett kan vi være overbevist om: Det kommer en 

dag da alle andre spørsmål er likegyldige. Da dreier det seg alene 

om frelse eller fortapelse. 

 Du som er født på ny, må bli befestet i troen på Jesus i det 

nye året. Du må vokse i erkjennelse av den ufattelige rikdommen 

du har i Jesus. Du vil ikke møte noe i dette nye året som ikke han 

kan hjelpe deg igjennom. Han vil selv være din styrke, din kraft, 

din frimodighet. Derfor skal du ikke være redd, men stole fullt og 

fast på ham som har frelst deg. Han vil fortsette og fullføre 

gjerningen han har begynt. 

 Er du ingen kristen, må du be om at dette året må bli ditt 

frelsesår. La ham ikke søke deg forgjeves! Omvend deg til 

Herren! 

 Mer enn noe annet trenger vi at Åndens vær får blåse inn 

over landet vårt. La oss be Gud om vekkelse. Tenk om vi enda en 

gang kunne oppleve at ørkenen blomstrer som en rosenhage! 

 Ingen ting er umulig for Gud. Han er ikke avhengig av 

ytre forhold. Han er undrets Gud som kan oppvekke døde. 

 La oss derfor be Gud om frelse, frelse for oss selv, for 

dem som står oss nær, for folket vi kaller vårt og for 

misjonslandene Gud har gitt oss ansvar for. Det nytter å be. Gud 

er en bønnhørende Gud – også i det nye året. 
                                               (Fra andaktsboken ”Ett er nødvendig) 

                                     

                                                 

 



Bibelgruppe i Tromsø 
Det har vært spørsmål om å starte bibelgruppe. Er du interessert i å 

være med så ta kontakt med en av prestene. Vi starter opp så fort 

noen melder seg. 

 

Hjemmebesøk i Balsfjord og Tromsø 
Du som av helsemessige grunner ikke kommer deg til gudstjeneste 

og ønsker nattverd, kan du ta kontakt med en av prestene for å 

avtale tid. 
 

Staten, og folk flest, får kalle det hva 
de vil. Rettslig forpliktende samliv 
mellom en kvinne og en mann er 
ekteskap. 
I forbindelse med at Stortinget i 2008 forandret ekteskapsloven har 
debatten gått i flere runder, også i den kristne dagspressen. Ulike 
vurderinger av hva loven betyr for ekteskapet i landet vårt, og ulike 
oppfatninger om hvordan kirkesamfunnene bør utforme sin 
vigselspraksis etter endringen, har kommet til orde. 
Bibelen lærer at Gud har utformet og ordnet menneskelivet 
gjennom sin skapergjerning. Gud, som skapte mennesket til mann 
og kvinne, har innsatt ekteskapet for mann og kvinne, og barna 
deres er et hovedmål for samlivet. Når ekteskapet mellom mann og 
kvinne finnes over hele jorden og gjennom hele historien, vitner det 
om ekteskapet som Guds gode ordning for alle mennesker, selv 
om det ikke alltid har vært utformet likt over alt. Uten mann og 
kvinne, intet ekteskap. Det er den faste og forpliktende foreningen 
av en kvinne og en mann som er saken, og saken bærer navnet 
ekteskap. 
Når ekteskapet inngås, fører den med seg rettigheter og plikter for 
dem som gifter seg og for deres slekter. Nettopp den faste og 
forpliktende foreningen av en kvinne og en mann gjør det 
nødvendig at ekteskap og rett følges ad. Ekteskapsavtalen har 
altså rettsfølger, ikke bare moralske følger, som et løfte om samliv, 
eller en forpliktelse til omsorg og fellesskap har. Derfor må et 
ekteskap alltid knyttes til en rettsordning. Dersom rettighetene 
krenkes eller pliktene ikke overholdes, kan dette legges fram for 
dem som ivaretar ekteskapsretten, for eksempel en domstol for 
ekteskapssaker. 
Overraskende nok er det ikke strengt nødvendig at ekteskapets 
rettsordning er gitt av staten. I Norge gjorde staten krav på å 
forvalte ekteskapets rettsordning så sent som i enevoldstiden på 
16-1700-tallet. Tidligere var det ekteskapsavtalen mellom slektene 
og godkjenningen fra kirkens rettsvesen som dannet ekteskapets 
juridiske ramme. I samisk sammenheng har statens overtakelse av 
ekteskapsretten i praksis trolig skjedd senere. 
I Stortingets nye lov er imidlertid de to kjønn, som ekteskap må 
bestå av for å eksistere, blitt like uviktig som blå og brune øyne hos 
brudefolkene. Det viser at staten ikke lenger har en rettsordning for 
det spesielle samlivet mellom kvinne og mann. Slik har Stortinget 
avskaffet den statlige rettsordningen for ekteskapet, selv om det 
har «stjålet» ordet ekteskap og satt det på sin kjønnsnøytrale 
samlivsordning. 
Prester og forstandere får sin offentlige vigselsrett fra den til 
enhver tid gjeldende ekteskapslov. Uten myndighet fra gjeldende 
ekteskapslov har prest og forstander ikke rett til å erklære noen for 
rette ektefolk i lovens forstand. Men loven handler ikke lenger om  

 
 
kvinne og mann. Derfor kan den ikke gi rettslig ramme for en  
erklæring om det særegne samlivet som består av kvinne og 
mann, nemlig ekteskapet. 
Noen har påpekt at etter ordningene for kirkelige vigsler har prest 
(og forstander) bare rett til å erklære kvinne og mann for rette 
ektefolk, men ikke to av samme kjønn. Da blir det samliv som 
inngås i kirken et ekteskap like vel, tenker man. Men, når presten 
eller forstanderen bekrefter at de to nå er blitt rette ektefolk, må 
erklæringen ha grunnlag i en rettsordning, for ekteskap hviler alltid 
på rettsordning.  
Etter det vi så ovenfor, er statens rettsordning for det spesielle 
samlivet som består av kvinne og mann, opphevet. Ritualet 
bestemmer bare at kvinne og mann er nødvendig for å forrette 
kirkens ritual, det er bare en rettsordning for kirkens 
gudstjenesteliv, ingen rettsordning for ekteskap. For her er ingen 
rettsinstans som kan skifte rett i konflikter mellom partene på 
grunnlag av ritualet, slik man ellers kan gjøre det for rettslig 
bindende avtaler. Det betyr at vigselsmann og brudefolk ikke har 
annen forpliktende ramme for løftet de to gir hverandre enn god 
moral: at man skal holde sine løfter. 
Det er i seg selv uhyre viktig. Men som ramme for ekteskap er det 
ikke tilstrekkelig. 
For ekteskapet kan en rett statslov være nyttig. Men på samme 
måte som før enevoldstiden i dette landet, er statsloven ikke 
nødvendig for virkelige ekteskap. En rettslig ramme for ekteskap 
har vi ikke før alle som vil opprettholde dette spesielle samlivet av 
kvinne og mann, tar i bruk sine egne rettsordninger for ekteskap, 
slik alminnelig avtalerett praktiseres. 
Staten, og folk flest, får kalle det hva de vil. Rettslig forpliktende 
samliv mellom en kvinne og en mann er ekteskap. 
Biskop Thor Henrik With 
(Leder i Samenes Venn nr. 5 - 2012) 

 

 
 

Veien sannheten og 

livet 
er en prekensamling fra Den 

norske kirke i eksil i Oslo. Den 

har en preken for hver søndag i 

kirkeåret. Boken er resultat av 

lydopptak som Kristin Rognerud 

har gjort under søndags-

gudstjenestene. Ingeborg Bryn 

har redigert den. 

Prekensamlingen har mange 

Bidragsyterne. Jeg nevner bare Børre Knudsen, Kjell Meyer og 

andre «gjestepredikanter». Naturligvis er alle de vanlige 

forkynnerne i Eksilkirken med.  

Boken kan bestilles hos Einar Bryn. Einar.s.bryn@gmail.com eller 

telefon 938 98 117. Den koster kr. 70 + frakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen. 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 

desember 2012. 
 

Driftskontoen: 

1. desember stod det  kr 1.892,79 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn    kr. 4.773,00 i gaver. 
 Bankrenter i 2012.   kr.      26,00 
 

Utgifter i denne måneden var:  
Lys og Salt      kr.  3.425,00 
Til lønnsfondet   kr.  3.000,00  
Bankutgifter   kr          6,00 
Sum  utgifter   kr.  6.431,00  
 

Den 1.januar 2013 står det kr. 234,78 på brukskontoen.  
 

Kjære givere: Takk for trofast 
givertjeneste i 2012!  Vi skulle så gjerne 

få flere med oss i 2013. 

Adresser og telefonnr: 
 

Balsfjord Valgmenighet: 

Forstanderskapets form: Torbjørn Pettersen, Tlf 934 70 995, E-post: 

torbjornpettersen2010@hotmail.com 

Formann: Geir Halvard Holmstad, Tlf 971 58 171, E-post: 

geir.holmstad@gmail.com 

 Kasserer: Knut Haugstad, Tlf 913 86 384, E-post: eldhaugs@online.no 

Den Lutherske kirke i Kautokeino: 

Formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesveien, 9520 Kautokeino Tlf 

416 14519 – 908 20 980 

Kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals, Tlf:  915 30 647, E-post: 

arksbals@hotmail.com Bankkonto for menigheten: 4901 10 3776 

Tromsø Valgmenighet: 

Formann: Richard Skollevoll Tlf 975 87 136, E-post: richard@skollevoll.no 

Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien, 8 9015 Tromsø Tlf. 77 67 22 75,  E-

post: tohanss@live.no 

Timoteusmessene i Trondheim: 

Kontakt: Torgeir Agøy,  Tlf 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no 

 Kasserer: Aud Amalie Agøy, Tlf. 997 00 724, E-post: 

aud.agoy@hotmail.com 

Menighetene prester: 

Erik AH Okkels, Tlf 918 44 354, E-post: erik_okkels@hotmail.com 

Gunnar Helge Ødegårdstuen, Tlf 915 10 821, E-post: godeg@broadpark.no 

Olav Berg Lyngmo, Tlf 996 25 241, E-post: obl@lyngmo.org 

Torgeir Agøy, Tlf. 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no 

Biskop for Valgmenighetene: 

Thor Henrik With, Tlf 911 72 188, E-post: biskopwith@online.no 

Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik 

Diakoner: 

Sverre Gundersen, Tlf 916 30 341, E-post: sve-gun@online.no 

Asbjørn Hunnes, Tlf 997 10 446, E-post: asbhu@tussa.com 

Projektkonto – lønn: 0539 54 08196 

Støttegruppa omorganiseres, midlertidig administreres av Asbjørn Hunnes 
Internett: www.bedehus.net 
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