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Andre samvær: 
 

Ungdomsgruppen i Tromsø 

Hver onsdag kl. 18.30 Sted: Nærmere opplysninger v/ 
Erik AH Okkels, mb 918 44 354 
 

Onsdagskolen i Tromsø for barn 
Onsdagene 24. april; 8. og 21. mai, og 5. juni - i Heimly 
barnehage, Ørneveien 2, Håpet kl. 17.30. Nærmere 
opplysninger: Lise Gundersen, mb 481 83 709 
 
 

Ny hjemmeside. 
Det er nå laget en ny hjemmeside. Adressen er: 

www.valgmenighet.no Bedehus. Net blir ikke oppdatert lenger og 

vil bli stengt i nær fremtid. 

Vi vil benytte anledningen til å gi Remi Lyngmo en varm takk for 

hans trofaste arbeid med hjemmesiden i mange år. Tusen takk! 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det evangelisk-lutherske stift i Norge 

har fått sine grunnregler, sine lover 

og sitt navn. 
 

Nesten på dagen 16 år etter at Børre Knudsen ble vigslet til biskop 

har bispedømmet han ble vigslet til biskop for, fått sine grunnregler, 

lover og det har også fått et navn: Det evangelisk lutherske stift i 

Norge. 

   Mange vil nok spørre hvorfor dette tok så urimelig lang tid. Det 

har vært en lang og smertefull vei fra vigslingen av Knudsen i 1997 

til stiftet fikk en ordning i 2013. Vi kan gjøre en lang historie kort 

ved å si det slik: Ingen av oss ønsket å gå den veien vi har gått. Vi 

ble tvunget til det av ledelsen av Den norske kirke og av Guds Ord. 

Da vi kom sammen i Kautokeino bedehus klokka 09.30 lørdag 20 

april 2013 var vi spent på om vi ville komme gjennom alle 

paragrafene før middagen som skulle serveres klokka 18. 

   Arbeidsutvalget for fellesmøtet hadde gjort et godt forarbeid og 

ordstyreren Odd Arne Sørensen ledet møtet med en mild men fast 

hånd. Omtrent på slaget 18.00 ble de siste voteringene gjort, og vi 

kunne spise vår bidos til rett tid. (Mer s.2.) 

 

B – økonomi 
 

Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 
 

Gudstjenester mai/juni 2013 
 

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

hus. ” (Salme 122:1) 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET – KL 11.00 

Mai: 19. – 1. pinsedag – Høytidsgudstj. Nordkjosbotn kirke v/ 

EAHO 

Juni:  02. - 2. s. e. pinse – Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 

 16. - 4. s. e. pinse – ”Betel” Sandøyra v/ EAHO 

  Konfirmasjon 

30. – 6. s. e. pinse (Aposteldagen) – Nordkjosbotn kirke v/ 

GHØ 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – KL 11.00 

Mai: 19. – 1. pinsedag – Høytidsgudstj. v/ OBL 

 20. – 2. pinsedag – Gudstj.  m/ skrifte og nattverd v/ OBL 

Juni: Se Avirr, oppslag eller www.valgmenighet.no 
 

TIMOTEUSMESSENE I TRONDHEIM – KL 17.00 

 (Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16) 

Mai: 19. – 1. pinsedag – Gudstj. v/ TA - NB! Kl 11.00 

Juni:  02. – 2. s. e. pinse – Gudstj. v/TA 

 16. – 4. S. e. pinse – gudstjeneste v/ TA 

 30. – 6. s. e. pinse – gudstjeneste v/ TA 
 

TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00 

 (Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 

Mai: 12. – 6. S. e påske - Gudstj. v / EAHO 

            19. – 1. pinsedag – Høytidsgudstj. v/ GHØ 

 20. – 2. pinsedag - Gudstj. v / EAHO 

Juni:  02. – 2. s. e. pinse – Gudstj. v/ EAHO 

 23. – 5. s. e. pinse – Gudstj. v/ GHØ 

 

Forklaringer: EAHO = Erik AH Okkels, GHØ = Gunnar Helge 

Ødegårdstuen, TA = Torgeir Agøy, OBL = Olav berg 

Lyngmo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALSMANNEN, DEN HELLIGE ÅND 
 

 Men talsmannen, den hellige Ånd, som 

Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære 

dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt.” 
(Joh 14:26.) 
 Når vi kristne feirer våre høytider, er det ikke 

bare en minnehøytid. Visst får vi høre et budskap om 

noe som er skjedd. Men samtidig er vi med på noe som 

skjer på nytt. Det som en gang skjedde har sin 

betydning for alle tider. Det gjelder alle folk. Det er noe 

som stadig gjentas i våre hjerter og griper inn i våre liv. 

 Slik er det også med pinsen, Åndens høytid. Det 

innebærer mer enn å høre om åndsutgydelsen pinsedag. 

Vi feirer ikke minnet om den store dag da Kirken ble 

fylt med kraft fra det høye og fikk mot til å tre fram i 

verden for å vitne om oppstandelsen. Nei, pinsedagen er 

stadig en åndsutgydningens høytid, da vi på fullt alvor 

ber om Den hellige Ånd og i tro venter på at Gud skal 

utgyde ham over sin kirke på ny. 

 Man kan kanskje synes at det ikke skulle være 

nødvendig. Vi trenger vel ingen åndsutgydelse hvis det 

er sant at vi har fått Den hellige Ånd i dåpen. Men nå er 

det slik at Ånden blåser dit den vil. Vi kan ikke rå over 

den. Vi eier den ikke som en kapital på bankboken. 

Ånden finnes bare hos oss som en livgivende herre, en 

strøm av liv fra Gud selv, noe som stadig kommer til 

oss for å fylle oss på ny. Derfor trenger vi alltid å be om 

Åndens fornyelse, om Åndens komme til oss. Han skal 

være vår Hjelper, Husvaler, Trøster, Leder og Fornyer. 
  

Du kjære hellige Ånd, du som alene gjenføder og lar det 
evige liv blomstre i denne dødens verden, gi oss en 
åndens vår, da alt fylles av liv, vokser og bærer frukt. Den 
frukt som bare du kan gi. Herre, du som hvert år fornyer 
jordens ansikt, du kan fornye også din kirke. La det skje for 
ditt hellige navns skyld, Amen 

Biskop Bo Giertz 

(Fra andaktsboka; Å tro på Kristus – Luther forlag.) 

”Dere er verdens lys! Dere er jorden salt!” 

(Matt 5:13-14) 
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Gunnar Helge Ødegårdstuen 

ble født på Gran På Hadeland 

20.mai 1943. 

Da han var ferdig på bibel-

skolen reiste han ut som 

forkynner og sanger 1. juni 

1963. Etter det har han fork-

ynt Guds Ord. (Nå i 50 år.) 

(fra s. 1.) 

Senere på kvelden samlet vi oss i kirken. Under stille bønn gikk en 

for en av representantene fra styrene, prestene og diakonene frem 

og signerte Grunnreglene. 

   Ingen av oss tror at disse lovene er fullkomne. Det er alt sammen 

menneskelige ordninger som kan forbedres i årene fremover.  

Disse lovene står ikke over menighetenes ordninger. De regulerer 

bare det samarbeidet som er mellom menighetene, sier noe om 

hvordan nye menigheter kan slutte seg til fellesskapet og så videre. 

   Når disse grunnreglene og lovene er renskrevet slik at de små 

endringene som ble gjort på møtet er kommet med, vil Lys og Salt 

trykke dem opp i et eget lite hefte slik at de blir tilgjengelige for 

alle som ønsker å få vite mer om stiftet. 

   Vi er alle fylt av en varm takk til både Gud og mennesker for at vi 

nå har fått en skikkelig ordning for stiftet. På søndag var det 

Gudstjeneste i Den lutherske kirke i Kautokeino. Det ble en gledens 

gudstjeneste og en lovprising til Gud som, tross vår motvilje, har 

ledet oss frem til denne dagen. 

   Her vil vi takke arbeidsutvalget for godt forarbeid, og de trofaste 

damene i menigheten i Kautokeino som arbeidet til langt på kveld 

og begynte grytidlig søndag morgen for at vi alle skulle få mat og 

ha det godt. Paulus sier: så by nå deres lemmer fram til tjeneste for 

rettferdigheten – det fører til helliggjørelse –. (Rom 6:19) Det har 

dere gjort nå, og vi ble velsignet ved det. Takk. 

Asbj. 

 

 

KIRKENS TRE HØYTIDER: 
 

JULEN: ”En frelser er oss født i dag, i mennesker Guds velbehag, 

Gud være pris og ære! Nå er han født i Davids stad; Den Sønn som 

englene tilbad, velsignet evig være! Min sjel, kjenn vel, denne nåde 

fra våde, mett mitt øye, nå med lyset fra det høye!” 
 

PÅSKEN: ”Han er oppstanden, store bud! Min Gud er en forsonet 

Gud, min himmel er nå åpen! Min Jesu seierrike død 

fordømmelsenes piler brøt og knuste mørkets våpen! O røst! Min 

trøst! Ved hans seier, som jeg eier, Helved bever. Han var død, men 

se, han lever!” 
 

PINSEN: O lue fra Guds kjærlighet, O visdom fra det høye Som 

falt på dine vitner ned, Gi lys til troens øye! Om livets ord vi samles 

her, Vis oss at Kristi løfte er Et evig ja og amen! Vår Frelser ved 

Guds høyre hånd, Å, send oss nå din Hellig Ånd, Velsign oss alle 

sammen!” 
 

 Pinsedag er den kristne kirkes fødselsdag.  

Den kommer alltid femti dager etter påske. Jødene feiret den som 

en innhøstningsfest, da førstegrøden ble båret fram som offer. 

Senere ble festen kombinert med minnet om paktslutningen i Sinai 

ørkenen, femti dager etter utgangen av Egypt. 

   Vi feirer pinse femti dager etter Jesu oppstandelse påskedag. Og 

vi får ikke lys over pinsen uten at vi ser den i denne sammen-heng. 

   Den gamle Bergensbispen Johan Nordahl Brun får dette fint fram 

i sin mektige påskesalme: ”Jesus lever, graven brast”. Han stod  

 

opp med guddoms velde. Trøsten står som klippen fast: at hans død 

og blod skal gjelde.”  

   Det måtte en pinse til for at trøstesløse disipler skulle få tak i dette 

og enn mer forkynne det med troens overbevisning. 

   Det var dette som gjorde en vankelmodig Peter til en klippe 

pinsedag. Og det er selve pinsopplevelsen; at det som skjedde i 

påsken blir Sannheten over alt annet. Forsoningen er kristentroens 

alfa og omega. Bare pinsens Hellige Ånd kan gjøre det så tydelig at 

jeg våger satse hele mitt liv på det. 

   Kom Hellige Ånd! Gjør Jesusblide tydelig. Enda en gang. 
 

Magne C. Krohn, pensjonert sokneprest. 

Fra andaktsbok ”Med Ordet gjennom året.” Luther forlag. 

 

 

Gunnar Helge 

Ødegårdstuen  

fyller 70 år 20. mai. 
 

Gunnar Helge kom til Nord-

Norge som ganske ung. Kallet til 

tjeneste i Guds rike var ikke til å 

komme forbi. Han har blitt 

pensjonist for mange år siden, 

men kallet til å være tjener med 

Ordet følger ikke arbeidslivets 

regler.  

   Etter sin første periode her 

nord var han beriket med 

Kjellaug fra Hjellnes Ullsfjord, 

og de to og deres tre gutter har 

vært i tjeneste på mange steder i 

landet. Til slutt gikk ferden 

tilbake til Troms – til glede for 

mange. Da tjenesten som 

kretssekretær for Den Indre 

Sjømannsmisjon var avsluttet, 

ventet utfordringer fra valg-

menighetene her nord. 

    Helt fra de kom tilbake til 

Tromsø i 1999 har Gunnar Helge vært en sentral person i 

valgmenighetene. Høsten 2006 ble han vigslet til prest av biskop 

Børre Knudsen. Det var neppe noen enkel avgjørelse å ta på seg 

pastoransvar i menigheter som har læreforvirringen i Den norske 

kirke som bakteppe. Men han var rette mannen. Vi har møtt en klar 

og vel gjennomarbeidet forkynnelse, sammen med salmer og liturgi 

blir gudstjenestene en helhet der møtet med den levende Gud 

realiseres til velsignelse og vekst for menigheten. Han har vært oss 

en virkelig pastor og hyrde.    

   Vi vil i forbindelse med åremålsdagen takke for den tjenesten 

Ødegårdstuens har lagt ned i  valgmenighetene i Balsfjord, Kautok-

eino og Tromsø. Arbeidet har blitt velsignet – barn blir døpt, Ordet 

deles ut, brødet brytes og syke får besøk. 

    Vi vet at du kunne trukket deg tilbake for å nyte fullført verk, 

men kallet pensjoneres ikke. Det er mange som er glade for det! Vi 

ønsker til lykke med 70-årsdagen og håper du får mange rike år 

videre i tjenesten i valgmenighetene. 
Johannes Sørensen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With 

Redaksjon: Gunnar Helge Ødegårdstuen og Asbjørn Hunnes. 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 

april2013. 
 

Driftskontoen: 
Den 1. april  stod det  kr  2.317,29  på bankkontoen. 
 I perioden fikk vi inn  kr. 12.544,00 i gaver. 
  
 

Utgifter i denne måneden var:  
Lys og Salt      kr.   4.100,00 
Til lønnsfondet   kr.  10.000,00  
Bankutgifter   kr            0,00 
Sum  utgifter   kr.  14.100,00  
 

Den 26 april  2013 står det kr. 761,29 på brukskontoen.  
 

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 37762 
 Tromsø Valgmenighet: 

Forman: Pål Are Andersen, Kaldfjorden, mb 472 38 886 - (midlertidig 

formann) E-post: paaand2@online.no 
Kasserer: Tove Hanssen, 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 
 Støttegruppa: 

Forvalter: Asbjørn Hunnes Tlf: 99710446. asbhu@tussa.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 
 Det evangelisk-lutherske stift i Norge: 

Biskop: 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 

Prosjektkonto – lønn: 0539 54 08196 
Internett: www.valgmenighet.no 
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