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”Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider 

bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren 

ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves.” 

Salme 127,1. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gav oss et land å bygge 
 

”Du gav oss et land å bygge 

Herre vår Gud og Far. 

Du gav oss en arv å trygge 

Som fedrene våre bar. 

De reiste Kristi kirke 

Der gudehovet sto 

La oss i bønn og virke 

Slå vakt om deres tro!” 
Sigurd Engesæth 

 

Med lov skal landet bygges, 

ikke med ulov ødes. 
Kong Magnus lagabøte

B – post 
 

Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 
 

Gudstjenester mai/juni 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET – KL 11.00 

Mai: 20. Storsteinnes kapell v/ GHØ 

 27. 1. pinsedag Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 

Juni: 03. Storsteinnes kapell v/ EAHO 

 17. Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – KL. 11.00 

Mai: 17. Kristi himmelfartsdag v/EAHO  

 20. Gudstjeneste v/EAHO (Disse to gudstj. fastsettes 

endelig når korrektur leses) 

Mai: 27. 1. pinsedag v/biskop Thor Henrik With 

 28. 2. pinsedag v/biskop Thor Henrik With 

Juni:  17. Gudstjeneste v/ Asbjørn Hunnes 

 

TROMSØ VALGMENIGHET – KL. 11.00 
            (Fjellheim bibelskole, Mellomv. 96) 

Mai: 27. 1. pinsedag v/ GHØ 

 28. 2. pinsedag v/ EAHO 

Juni:  10. Gudstjeneste v/ EAHO 
  

Forklaring: 

GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 

EAHO = Erik AH Okkels. 
 

Be for samlingene om Guds ord! 
 

######### 

 

FOR BIBEL OG BEKJENNELSE (FBB) 

SOMMERSTEVNE I TROMSØ 
Tid: 29.juni – 2. juli 2012 

Sted: Fjellheim bibelskole 

Hovedtema: HVEM ER BIBELENS GUD? 

Talere er bl.a.:  

Jan Bygstad (prest i DELK, Bergen) 

Roland Gustafsson (biskop i Misjonsprovinsen, Sverige) 

Thor Henrik With, (biskop for valgmenighetene i nord) m.fl. 

For mer informasjon om sommerstevnet kontakt: 

FBB’s daglige leder Boe Johannes Hermansen Tlf 69 28 52 26  

Mobil 996 12 822, e-post: boe.johannes@c2i.net 

 

Velkommen til sommerstevne! 

******* 
 

FELLESTEVNET 2012 
Valgmenighetene i nord sitt fellesstevne – 

Tid 13.-15. juli 

Sted: Varden skole, Alteidet og muligens Sopnes kirke 

Langfjordbotn. 

Talere: Erik AH Okkels. Thor Henrik With m.fl. 

Nærmere program i neste nr av LS: 

For overnatting kan kontaktes: Sigfred Persen camping, 

Burfjord Mb. 414 68 364 og Alteidet camping 

Velkommen til sommerens Fellesstevnet! 

 
. 

 

 

 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa – mai 2012. 

 

 

HERRENS ILDSJELER 
 

 Slike er det oftes ikke flest av i dag. Men de finnes, og de betyr 

mye for menighet og misjon. 

 Herrens ildsjeler er de som holdes ”oppe med en villig ånd.” 

(Salme 51,14) De gir ikke opp. De har tro for, og tro på at det nytter. De 

har Kaleb sin ånd, ”en annen ånd” (4 Mos 14,24; kap 13 og 14) De går i 

tro på Guds løfter og vet at det nytter. 

 Herrens ildsjeler tar ansvar. De vil noe. De har en egen evne til å 

overbevise andre. De er trofaste og utholdende, som holder ut i bønn, i tro 

og handling, selv om de drar på årene. 

Herrens ildsjeler er ikke de som alltid har de fremste stillinger i 

menighet og misjon. Mange av de er  i ”kullisene” og blir ikke alltid lagt 

merke til. Men de er på plass, slik at ting blir gjort. Tar ikke bare et 

krafttak av og til, men virker jevnt og trutt. De er å regne med. Hvordan 

ville det ha vært mange steder uten disse ildsjelene? Uten en Kaleb? Men 

det finnes mange Kaleb-er i vårt land. De har sett Guds rike komme, og 

mange skal fremdeles få se det.   

 Herrens ildsjeler har også valgmenighetene hatt, og har fortsatt. 

De gir ikke opp, selv når det er ”tunge bakker.” De har tro på at det 

nytter. De ser og forstår nødvendigheten og behovet av det byggende 

menighetsarbeidet, der Guds hellige ord blir forkynt klart og rent, og 

sakramentene forvaltet rett. At flere og flere kan finne en gudstjeneste-

feirende forsamling hvor dette er tilstede, det er nødvendig i dag. 

Herrens ildsjeler trenges fortsatt! Med sin iver og tro kan de snu 

pessimisme og motløshet til glad optimisme, og med sin entusiasme kan 

de si: Det nytter! 

 Men denne ”en annen ånd” er ikke noe vi kan ta oss sammen til. 

Den må gis fra Ham som ”gir krafts, kjærlighet og sindighets ånd”(2 Tim 

1,7) 

 Herrens ildsjeler holdes oppe ”med en villig ånd” (Salme 51,14) 

og fornyes med ”en stadig ånd” inne i seg (v 12). Dette skjer ved den 

daglige syndenes forlatelse, og ved at den tilgivende kjærlighet fødes og 

oppholdes i et brennende hjerte. ”Vi elsker, fordi han elsket oss først.” (1 

Johs 4,19) Slik blir menighet og misjon ens viktigste sak, ja det aller 

viktigste en kristen tar del i. En gir tid, krefter, arbeid og penger til 

Herrens rådighet, og som har dette stempel: Helliget Herren! 

 Herrens ildsjeler er ikke opptatt av hvor mye de gjør. Deres 

innstilling og ånd er: ”Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.” (Luk 

17,10) De kan ikke la være. Det er deres glede, en frukt av deres ”glede i 

Herren.” (Filp 4,4) 

 Herrens ildsjeler trenges fortsatt. 

Med trofast iver står de i givertjeneste og forbønn. De svarer JA til 

Herrens kall og går inn i rekkene. Jo flere det er, jo sterkere står arbeidet, 

og lengre når det ut. Må Herren velsigne de mange ildsjeler, som står tro 

på plassen Han har gitt dem! 

 
ghø 

  

 
 

mailto:boe.johannes@c2i.net


Nest leder og 

forsanger Sara 

Bæhr Buljo 

Kirketolk Berit Turi 

Mortensen til minne. 
 

Det var med sorg og tungt vemod vi mottok 

budskapet om kirketolk Berit Turi Mortensens plutselige bortgang den 

3. april. Hun var tilsynelatende frisk og rørig den siste levedagen, men 

da kvelden kom ble hun kalt inn til sin Herres glede. Hennes tilmålte tid 

her på jorden var til ende. Hun etterlater seg et stort savn og tomrom.     

   Palmesøndag 1. april ble hennes siste tjenestedag i Den lutherske 

kirke i Kautokeino. Som så mange ganger tidligere rakk hun å ta ut 

salmer i de samiske salmebøker og i Landstad til alle gudstjenestene i 

påskeuken, før livskvelden kom. Hun førte også dagbøker og notater for 

kirkeledelsen.  

   Selv om hun passerte 81 år den 1. januar 2012 var hun fortsatt aktiv i 

Guds rikes arbeid. Hun var hovedtolk for tre prester og diakoner inntil 

for kort tid siden. Hun kunne bibelspråket på samisk og norsk – tolket 

begge veier, og hadde Guds nådegave til å utføre den tjenesten hun stod 

i. Hun var ikke bare hovedtolken, men en av de sterkeste bæresøylene i 

valgmenigheten til det siste. 

   Berit ble født i Masi og vokste opp i en søskenflokk på fem. Hennes 

hjem var preget av gudsfrykt og levende tro på Kristus. Høsten 1939 

begynte hun på barneskolen i Kautokeino fordi det ikke var skole på 

hjemstedet. På grunn av krigen fikk Berit ikke skolegang. Samisk var 

hennes eneste språk inntil hun fikk norskopplæring på Den samiske 

ungdomsskolen (senere DSF) i Karasjok omkring 1950. Ca. 10 år 

senere gikk hun på Bibelskolen i Stjørdal. 

   Hun begynte først å tolke predikanter i Norges samemisjon til samisk. 

Senere var hun kirketolk i Den norske kirke i Kautokeino i ca. 20 år. Og 

de siste nesten 14 år har hun vert hovedtolk i Den lutherske kirke. 

Hennes navn ble mest kjent i 1998 da hun sammen med sokneprest og 

Kautokeino menighetsråd markerte boikott av den homofil-liberale 

teologien. Sammen med prest og andre medarbeidere ble hun kalt til 

videre tjeneste i bedehuset som etter 2007 fikk navnet Den lutherske 

kirke. Berits gudgitte visdom brukte hun i omsorg og trofasthet for at 

Guds Ord skulle lyde klart og rent så det kunne nå inn til våre 

samvittigheter med oppvekkelse, sann gudsfrykt og trøst. 

   Hun har også vert en av de frivillige medarbeiderne på andre områder 

i Kautokeino. I perioden 1973 – 82 var hun leder for Kautokeino 

søndagsskole og har ellers vært leder for gamle- og 

sykehjemsforeningen på stedet. 

   Etter hennes eget ønske begraves hun fra Den lutherske kirke. 

   Vi lyser fred over hennes minne. 
   For styret i Den lutherske kirke i Kautokeino 

   Mathis Mathisen Sara, leder. 

 
Berit Turi Mortensen 

mintes biskop With 

som barn i Karasjok. 

(Fra bispevigslingen) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bønnens natur er 

nåde. 
 
Da mennesket falt i synd ble det en dyp kløft mellom Gud og 

mennesket. Gud måtte sette to kjeruber til å vokte Edens hage så ikke 

menneskene skulle finne veien til Livets tre. Menneskene var utestengt 

fra samfunn med Gud. 

   Likevel ser vi at allerede Kain som fikk Guds dom for drapet på sin 

bror, fikk komme frem for Gud med sin bønn for sitt liv. (1.Mos.4) 

Gud er liv, Kain var dømt til død. Den døde får be til livet om liv. Dette 

er nåde, bare nåde. Alle mennesker er døde på grunn av synden. Bare 

en er rettferdig og får stå på Guds hellige fjell. Han som har et rent 

hjerte og ikke har svoret falskt. Den rettferdiges død er dyrebar i 

Herrens øyne. Slik kjenner Bibelen bare en nåde: Den nåden Den 

rettferdige, Jesus, brakte til veie på korset. 

   Guds nærvær i Israel, i verden om du vil, var paktens ark. Lokket på 

denne kisten var nådestolen. 

   Nådestolen skjulte lovtavlene som lå i kista. Nådestolen var Guds 

kongsstol i verden. Her ble synder sonet.  

   I tempelet, inn til paktens ark, hang det et forheng hvor det var vevet 

inn to kjeruber som stod vendt mot hverandre. Da Jesus døde revnet 

forhenget fra øverst til nederst. Kjerubene steg til side. Veien til Guds 

kongstrone, nådestolen, altså Jesu død på korset, sto åpen. Også nåden 

til den dødsdømte Kain. 

   Derfor er ikke det å be noe som gir oss ære, slik hyklerne tror. 

(Matt.6) bønnen er De oppriktige av hjertets tale til Gud. Et hvert 

oppriktig (ærlig) hjerte gir Gud rett når Han taler og innrømmer at Gud 

står der ren når han feller dom. Som tolleren i tempelet. (Matt. ) 

   Ikke noe syndig menneske kan se Gud og leve. Fremfor den hellige 

rettferdige Gud er et hvert syndig menneske som en fyrstikk sluppet i 

havet. Men under over alle under: Gud forlikte oss med seg selv i Jesus 

på korset og åpnet veien for oss inn til nådens trone. 

   Bønn i Jesu navn er å stå foran Jesu kors og snakke med Abraham, 

Isak og Jakobs Gud. Da ser vi at all bønn må skje i Jesu navn. Det er å 

søke nåde. Gud, ikke vi, bestemmer. ”Ikke som jeg vil, bare som du 

vil”. For oss er det nåde, ikke for Ham. Fordi han var lydig til døden, ja 

døden på korset, utfridde Gud Den rettferdige av alle hans trengsler og 

gav ham navnet over alle navn, så hvert kne i himmelen, på jorden og 

under jorden skal bøye seg og hver munn skal bekjenne til Gud Faders 

Ære: Jesus Kristus er Herre. 

 

Vårt bønneemne denne måneden må bli: At Guds Ord må forkynnes 

klart og rent til dom og til frelse for alle i hele vårt folk og for hele 

verden.                   Asbj.H 

 

   

70 år   

 

Litt på etterskudd vil vi gjerne 
gratulere Sara Bæhr Buljo med 70 

årsdagen hun hadde lørdag 28. april 
2012. 

Sara er en av nøkkelpersonene i 
Den lutherske kirke i Kautokeino. 
Hun tar hånd om det meste. Det 

hviler et stort ansvar på henne. 

Foruten å være nestleder i kirkestyret, fungerer hun 
også som vaktmester og er fast inventar på kjøkkenet. 

I hver gudstjeneste leder hun salmesangen med sin 
klare stemme.  
Vi ønsker henne Guds velsignelse over tiden som 

kommer!  Med hilsen fra medarbeidere og venner! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen. 

Adresser og telefonnr: 
Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Geir Halvard Holmstad 9050 Storsteinnes.   971 58 171 

Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes.   77 72 01 96 

Formann/forstanderskapet: Torbjørn Pettersen, Middagsbukt 9050 Storsteinnes. 

 –  934 70 995 

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. 

  416 14 519 – 908 20 980 

Kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals.  915 30 647 

Bankkonto: 4901 10 37762 
 

Menighetenes prester: 
Gunnar Helge Ødegårdstuen Varden 175, 9018 Tromsø.  77 61 11 85 –  

915 10 821. Erik A.H. Okkels, Vårliveien 15, 9012 Tromsø.  91844354.  

Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 9, 8530 Bjerkvik.  76 95 28 09 – 996 25 241.  

Biskop for valgmenighetene i nord Thor Henrik With, Ingemann Torps vei 13, 

7040 Trondheim. Tlf. 911 72 188 E-post: biskopwith@online.no:  
Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik. 

Prosjektkonto. Lønn (menighetene i Tromsø / Balsfjord): 0539 54 08196 

Støttegruppa: Lys og salt. 
Støttegruppa omorganiseres, midlertidig administreres av Asbjørn Hunnes, 6144 

Sylte.   – 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com  

Internett: www.bedehus.net 

 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 

april 2012. 
 

Driftskontoen: 
1. april stod det  kr. 1011,79  på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn   kr. 4.747,00 i gaver. 
  

Utgifter i denne måneden var:  
Lys og Salt      kr.  1.800,00 
Til lønnsfondet   kr.  3.000,00  
Bankutgifter   kr         0,00 
Sum  utgifter   kr.  4.800,00  
 

Den 1. mai 2012 står det kr.958,79 på brukskontoen.  
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