
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Herren lever! Min klippe være lovet! 
Opphøyet er min frelses Gud! 
Salme 18,47 
 

Det glemmer jeg aldri! Det skjedde 20. juli 2005. Vi 
skulle kjøre med bil fra Manhattan til Washington D.C. Men 
familieturen til USA hadde fått et skår i gleden. Vi trodde at vår 
eldste datter som hadde blitt operert på Ullevål bare noen dager 
før vi dro, nå var frisk. Derfor dro vi så glade av gårde. Endelig 
en vellykket operasjon, trodde vi. Men en av de første nettene i 
hotellet på Manhattan kom det første anfallet! Jeg trodde ikke det 
var sant! Og jeg fant ikke ord for hva jeg tenkte eller følte. Har 
ikke du også opplevd noe lignende! Livet stopper! 

Etter et par døgn tvang reiseruta vår oss til å bryte opp. 
Det var den 20. juli. Da kom anfall nummer to. Da skulle vi kjøre 
adskillige mil. Heldigvis hadde vi leid en Chrysler med et ekstra 
sete. Der kunne hun ligge. Rett før vi skulle dra, møtte Herren oss 
i dette ordet fra Salme 18,47: Herren lever! Min klippe være 
lovet!” Har du også smakt Guds gode ord, forstår du at Ordet fra 
Ham kan løse, trøste, gi lys, gi håp. 

Men situasjonen hennes var ikke forandret. Jeg var 
fortvilelsen nær. Vi plasserte henne i baksetet. Jeg så hvordan 
smertene tynte henne. Dette går ikke, tenkte jeg! Men vi drog. 
Herren lever! Herren lever! Vi kunne høre hvordan hun stønnet. 
Så stilnet det. Før vi kom fram, var det over. For denne gangen! 
”Herren lever! Min klippe være lovet! Opphøyet er min frelses 
Gud!” 

Det var David som midt i sine trengsler vendte seg til 
Herren, i sin maktesløshet. Og han så ingen snarlig løsning på 
situasjonen. Men han trodde Herren! Han hadde opplevd hans 
trofasthet før, og var overbevist om at han igjen skulle vise seg 
som den han er: Klippen; min frelses Gud, ved Jesus Kristus! Han 
er din òg, du som vender seg til ham i din nød. 
 

”Det er svar underveis, engler kommer med bud. 
Om det drøyer, det fram dog skal nå. 
For det lovet jo løftenes trofaste Gud 
Kall på meg, og du hjelpen skal få!” 
 
Einar S. Bryn 
 

 

”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min 

sti” Salme 119,105    

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Strukturutvalget har fullført sitt arbeid. 
 

På Temahelgen i Tromsø 25 – 27 september 2009 var det et åpent 
drøftingsmøte om valgmenighetenes vei videre. 
Dette møte nedsatte et utvalg som skulle utrede hvordan 
samarbeidet mellom valgmenighetene kunne ordnes og hvordan 
Støttegruppas arbeid skulle videreføres.  
 

Denne komiteen, bestående av Mathis Mathisen Sara, Erik A. H. 
Okkels, Thor Henrik With og Asbjørn Hunnes, har nå fullført sitt 
arbeid. 
 

Dette arbeidet vil bli 
lagt frem for det 
forum som 
oppnevnte utvalget, 
Samrådingsmøtet, i 
samband med 
Temahelgen i 
Tromsø 24 – 26. 
september 2010. 
Samrådingsmøtet 
blir kalt sammen på 
same måte som i 

2009: Gjennom 
invitasjonen til 
Temahelgen. (Se 
annet sted i bladet.) 
 
Mer på s.4. 
 

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 – september 2010. 

 

Gudstjenester i september/oktober 2010: 
 
BALSFJORD VALGMENIGHET – KL.11.00: 
September 19. Nordkjosbotn kirke v/GHØ 
Oktober 03. Storsteinnes kapell v/EAHO 
  17. Nordkjosbotn kirke v/GHØ 
 
DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO – KL.11.00 
September 05. Gudstjeneste v/ AO og OBL 
             12. Gudstj. v/EAHO 
Oktober 03. Gudstj. v/SG 
  17. Gudstj. v/EAHO 
 
TROMSØ VALGMENIGHET – KL. 11.00: 
(Fjellheim bibelskole, Mellomv. 96.) 
September 12. Gudstj. v/GHØ 
  26. Gudstj. v/ RG og EAHO 
Oktober 10. Gudstj. Dåp v/EAHO 
  24. Gudstj. v/JB og GHØ 
 
Forklaring: 
AO = Arthur Olsen 
EAHO = Erik AH Okkels 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 
SG = Sverre Gundersen 
RG = Roland Gustavsson (biskop Misjonsprovinsen, Sverige) 
JB = Jan Bygstad (DELK – Bergen menighet) 
 
VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER OG MØTER! 
  BE FOR SAMVÆRENE! 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
NYTT GUDSTJENESTESTED FOR TROMSØ 
VALGMENIGHET 
  

Etter syv år i Forsamlingshuset (Norkirken) som 
gudstjenestested flytter Valgmenigheten til Fjellheim 
bibelskole, Mellomveien 96. 
Her har menigheten fått leie møtesalen to søndager, slik at det 
blir gudstjeneste 2. og 4. søndagen i måneden kl. 11.00. 
Første gudstjeneste var 29. august. Det blir ikke så sentralt 
som det har vært, men enn håper det skal fungere bra. 
Menigheten er takknemlig til Fjellheim for at den for leie. 
Samtidig takker den Norkirken for husrom i syv år i 
Forsamlingshuset. 
ghø 
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” ””””” 

FBB - BIBELHELG I TROMSØ 
 

22. – 24. OKTOBER 2010 
Sted: Grønnåsen kirke - fredag og lørdag. Søndag 
gudstjeneste på Fjellheim bibelskole (Tromsø Valgmenighet.) 
Taler Pastor Jan Bygstad, DELK Bergen menighet 
Fullstendig program i neste nr. av Lys og Salt 
ghø 

Strukturutvalget i arbeid. 
Frå venstre: Mathis Mathisen Sara, Erik A 
H Okkels, Thor Henrik With. Asbjørn 
Hunnes (som tok bildet) satt i den tomme 
stolen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tre gode dager på Alteidet – 
Fellesstevnet 16.-18.juli 

 

Fredag kveld fikk vi hvile trette tanker og hjerter i Anders 
J. O Eira sin klare evangelieforkynnelse. Lørdag formiddag talte 
undertegnede, og lørdagskvelden ble vi vekket til selvransakelse 
av Richard Skollevoll sin sterke preken. Ødegårdstuen sin 
preken i Sopnes kirke finner du dessverre ikke på 
”www.bedehus.net.” (Opptak ble glemt) Gudstjenesten samlet 
omtrent femti mennesker, og til møtene ca 25-30. 

Gudstjenesten samler Guds folk på en egen måte: Her er 
Guds eget ord. Lest og forkynt. Et rent og klart evangelium gitt til 
hver enkelt i skriftemålet og i Jesu legeme og blod. Jesu legeme 
og blod gjør oss til Jesu rene brud, som Adams kjøtt og bein 
gjorde Eva til hans brud. Det er en fantastisk tanke at Jesu brud er 
alle som blir frelst i Jesu blod, og det store fellesskapet som 
nattverden skaper. ”Din kirke i Himmelen og på jorden lover deg 
med samstemmig lovsang.” I sørgeperioder gir dette oss en 
fantastisk opplevelse av Jesu bønn om at vi alle må være ett i 
ham.(Joh.17,20 f.) 
 

For å komme tilbake til denne verdens ting, må jeg si at en ting 
som gledet meg spesielt med sommerstevnet i år, var at jeg møtte 
tre ”søringer” til. Jeg skulle ønske at vi fant et møtested der vi 
kunne se hverandre ansikt til ansikt, ikke bare navnene på en 
giroblankett. 
Asbjørn 
 
 

Pausene med ”mat og prat” er en viktig del ved stevnet. 
 Det er veldig viktig at vi som er søsken i Herren lærer 
hverandre å kjenne, både hverandres sterke sider og våre feil 
og mangler. Slik at vi kan bære over med hverandre i 
kjærlighet. Det er slik vi bærer hverandres byrder. 
(foto: Asbj.) 
 
##################################################### 

Merkedag 
 

Inga Turi Hætta  i Kautokeino fylte 85 år, torsdag 
2. september 2010.  
Hun har vært organist i Kautokeino kirke. Hun er nå 
organist i Den lutherske kirke i Kautokeino. 
Vi vil takke Inga for all hjelp og omtanke i livets 
mange situasjoner, og sender henne de varmeste 
gratulasjoner – (post festum), og hilser med Salme 
23: ”Herren er min hyrde, meg fattes intet”  
Hilsen venner 
============================================== 
 
Fra s.1 - Strukturutvalget har fullført sitt arbeid 

De som ønsker å se innstillingen før møtet, kan man få 
den på e-post hos en av utvalgets medlemmer. 

Da samrådingsmøtet ikke har noen myndighet til å fatte 
vedtak, vil de synspunkter som kommer frem der bli tatt med 
videre til et felles styremøte for de tre menighetene. På dette 
møtet vil utvalget oppfordre styrene, som har den besluttende 
myndighet, til å fatte de nødvendige vedtak for å starte og å 
videreutvikle samarbeidet. 
Asbj. 

 
 
 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
juli og august 2010. 
 
Driftskontoen: 
1.juli stod det kr.  1 952,74 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn kr. 6 978,15 i gaver. 
Samlede utgifter juli var kr. 8 600,00 
Den 31. august 2010 står det kr. 330,89 på 
brukskontoen.  
 

Denne måneden greide vi ikke 11 000 til 
lønnsfondet. Bare 7 000 kr. 
Veldig ofte har vi fått inn noen store gaver som har gjort 
at vi har maktet de 11.000 i måneden til lønnsfondet + de 
1600 – 2000 kronene det koster å gi ut Lys og Salt. Denne 
måneden har de store gavene uteblitt. Dette viser så 
tydelig hvor avhengige vi er av dere trofaste som gir fra 
100 – 500 kr. hver måned. Vi skulle så gjerne hatt mange 
flere.  
Vær med å bli en fast giver, slik at 
prestetjenesten i Kautokeino kan opprettholdes! 

På samme tid er vi veldig, veldig takknemlige for 
dere som trofast har berget oss med store gaver når vi 
har behøvd mer penger.   
Asbj. 

 

TEMAHELG 24.-26. SEPTEMBER 2010 
 

Å være kirke, Guds folk og menighet i går; i dag og i 
morgon. Sted: Fjellheim Bibelskole, Tromsø 
 
Temahelgen begynner fredag klokka 15.00 med kaffe og 
samrådingsmøte. Her vil Strukturutvalget legge frem sitt arbeid. 
Helgen slutter med gudstjeneste søndag kl.11.00  
Program ellers viser vi til Lys og Salt for juli og www.bedehus.net.  
 
Påmelding til  Gunnar H. Ødegårdstuen, e-post: 
godeg@broadpark.no Tlf. 915 10 821, senest  mandag 13. 
september. Påmelding er viktig for å beregne 
måltider og lignende. Her får du også mere info. 

-Matpriser . Kvelds 50,-; Lunsj 50,- og Middag 100,-. 
-Tolking : Foredragene vil etter behov bli tolket til samisk. 
Overnatting ordner en selv. Det vil være mulig å leie rom på 
Fjellheim ved å ta kontakt direkte dit e-post: fjellheim@nlm.no Tlf. 
77 75 55 76 
 

Billigbillett med Norwegian Gardermoen - Tromsø, Tur retur, 900 kr. 

Hjertelig velkommen! 
 

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 
 

Dersom du bor i Kautokeino og har fått e-post 
adresse, eller endret din gamle e-post adresse, 
kan du gi  informasjon om dette til: 
obl@lyngmo.org Det vil da bli lettere å gi 
opplysninger i tilknytning til Den lutherske 
kirke i Kautokeino. 
 


