
Framdriftsplan for Kautokeino bedehus. 
  
1.  Uke 12 og 13 (19. til 31. mars). 
Hans Morken (2667 Lesjaverk, tlf: 61244019 – 48140502 dugnadsleder 
i 2005) kommer til Kautokeino sammen med en venn for å få drageren 
på plass i taket slik at tilbygget kan reises uten å rive veggen mellom 
gammel og ny sal før nysalen er omtrent ferdig. Blir det tid vil de også 
lage feste for tårnet i eksisterende takstoler. 
  
2. Uke 27 og 28 (1. til 15. juli). 
10 amerikanere kommer for å reise bygget. Vi har bestilt 2 arbeidslag, 
1 contrakter, 2 handymen og en handlanger til hvert lag. Dessuten 2 stk 
med sertifikat for bil med manuell gearkasse som kan ta transport, riving 
av vegg og takplater o.s.v. Trolig blir Lyngmo "leirleder" for denne 
gjengen sammen med Torkild Masvie. 
  

3. uke 29 og 30 (15. til 30 juli). 
To danske ektepar fortsetter arbeidet. Asbjørn Hunnes blir sammen 
med dem (det meste av tiden). 
  
Så får vi se hvor langt vi kommer og planlegger det videre arbeid ut fra 
det. 
  

Ingolf Antonsen kan levere takstolene. Den saken er grei. 
Vi ber Brødr. Mathisen i Alta om å beregne drageren og søylene og gi 
oss et best mulig gunstig tilbud. 
  

I dag står 121.000 kr. på byggefondet. Det er vanskelig å få kalkulert 
byggekostnadene, men de har øket sterkt så vi trenger nok 600.000 kr. 
Dersom vi trenger lån må det være Støttegruppa som tar opp lånet og 
betjener det. Bedehusforeningen klarer ikke mer enn driften av 
bedehuset. Sparebanken Vest, der Støttegruppa har bankkonto er 
positiv til å yte lån. Dermed må vi tenke gjennom hvordan vi kan stille 
garantier. Kan du hjelpe oss? 
  

Sommertur til Kautokeino? 
Vi har undersøkt litt om vi kunne lage en fellestur til Kautokeino i 
helgen 13. – 16. juli. 
Flybiletter er det ikke mulig å få grupperabatt på, så de må man 
bestille hver for seg. Fly og buss, tur - retur Bergen Kautokeino 
vil koste opp mot 4.500 kr.  
Kautokeino villmarkssenter, som er den gamle fjellstua til 
Samemisjonen, har 
enkeltrom med frokost til 
600 kr. per natt. 
Det tar fra 5 til 10 minutter å 
gå fra bedehuset til 
Villmarkssenteret. 
Hvis vi blir en gruppe, og to 
kan dele rom, kan vi få 
overnatting ned i 325 kr. per 
natt. Men man må regne 
med at en slik tur vil koste 
ca. 6.500 kr. 
Dere som vil at vi skal arbeide videre med tanken må ringe 
Asbjørn så snart som mulig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dr. Martin Luthers lille katekisme 
 

FADER VÅR 
slik som en husfar på det mest enfoldige skal 

holde den fram for husfolket sitt. 
 

Fader vår, du som er i himlene. 
Det er: 
Gud innbyr oss her kjærlig til å tro at han er vår rette far og vi 
hans rette barn, så vi trygt og med full tillit kan be til ham, slik 
som gode barn ber sine kjære foreldre om noe. 
 
Første bønnen 
Helliget vorde ditt navn. 
Det er: 
Guds navn er hellig, og vi ber her at det må bli stort og hellig 
blant oss. Det skjer når Guds ord blir lært klart og rent, og når vi 
ærer Guds navn i ord og gjerning og ikke søker ære for oss selv. 
 
Andre bønnen 
Komme ditt rike. 
Det er: 
Vi ber her at Gud vil la sitt rike komme til oss og til alle folkeslag, 
så vi tror Guds ord og lever med ham både her i tiden og siden i 
evighet. 
 
Tredje bønnen. 
Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. 
Det er: 
Vi ber her at Gud må bøye vår egenvilje, så vi gjør hans vilje med 
glede og legger alt i vår himmelske Fars hånd. Og vi ber at Gud 
vil bryte alle onde planer og all ond vilje, så Guds gode vilje skjer 
på jorden som i himmelen. 
 
Fjerde bønnen.  
Gi oss i dag vårt daglige brød. 
Det er: 
Vi ber her at Gud hver dag må gi oss og alle det vi trenger, og 
lære oss å ta imot alt med takk. Med daglig brød mener vi slikt 
som mat og klær, hus og heim, arbeid og helse, gode naboer og 
trofaste venner, et godt styre, rett og fred på jorden, 
    
 
 

 
 

  Joh 1:12: 

Men alle dem som tok imot ham, dem gav 
han rett til å bli Guds barn, de som tror på 
hans navn.  
 

 
 

 

 

 

Kautokeino kommune krever 

nesten 75.000 kr i 

vanntilknytningsavgift for 

bedehusets tilbygg. 
 
Da sanitæravdelingen i bedehuset ble bygget i 1990 årene ble det 
betalt tilknytningsavgift for vann og kloakk. 
Sommeren 2005, da utbyggingen startet, fremmet kommunen et 
krav om et tillegg i tilknytningsavgiften, beregnet etter 
grunnflatens størrelse,  på omkring 65.000 kr. Etter en del frem og 
tilbake med teknisk etat ble det enighet om at avgiften kunne 
vente til utbyggingen var ferdig. Og at man da kunne søke om 
reduksjon eller ettergivelse av avgiften. 
Nå kom det et nytt krav, denne gangen som inkassovarsel, 
inkludert renter og oppkravsgebyr på 74.256,70 kroner. 
Bedehusforeningens styre har nå søkt om ettergivelse av avgiften. 
 
 

Meldingsblad for Kautokeino bedehusfor-

ening med Støttegruppa, februar 2007 
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Regnskapssammendrag for januar 
2007 

Driftskontoen:  ut  inn 
Gaver i desember var:          9.335,00 kr. 
Menighetsarbeid     9.522,50 kr. 
Byggefondsparing:      4.000,00 Kr. 
Lys og salt porto:       600,00 kr.    
Bankutgifter          6,00 kr. 
På drifts - kontoen 31.01. 2007 :       10.262,84 kr. 
 
Første februar 2007 ble det betalt utgifter til 
menighetsarbeid for 3.900 kr. 
Derfor har vi nå bare 6.262,84 kr. på driftskontoen, 
derfor har vi ikke ført over gaver til byggefondet 
dette månedsskiftet. 
 

Byggefondet. 
 

Første januar stod det 114.685,48 kroner på 
byggefondet. 
I januar  kom det inn fire gaver direkte til bygge-
fondet på til sammen 2.900.00 kr. 
Første januar førte vi over gaver fra driftskontoen 
på 4000 kr..  
Derfor står det 121.585,48 kroner på byggefondet 
første februar 2007. 
 

Finansieringen av møtesalen. 
Ved Kautokeino boligbygg får vi vite at materialprisene har steget 
med opptil 20% det siste halve året. Dette på grunn av den 
enorme aktiviteten innenfor bygg og anlegg. Han forteller at det 
faktisk er rasjonering på glava. Dette gjør at han ikke tør å antyde 
hva byggekostnadene vil bli. Men vi bør regne med kostnader på 
over en halv million kroner. 
Må vi også betale vanntilknytningsavgiften med 75.000 kr, så har 
vi ikke mye igjen å bygge for. 
 
Bedehusforeningen har søkt sparebanken i Kautokeino om 
tilskudd. Vi håper at amerikanerne har med seg en gave fra 
menighetene der. Og støttegruppa kan vel klare 50.000 kr til? 
Likevel er det langt igjen. 
Kjære trofaste givere: Dere kan og skal ikke greie alt dette, men 
har dere tanker om hvordan vi kan finne flere givere, så ta kontakt 
med Asbjørn. 
 
 
 

 

Bibeloppgaver: 
Oppgava i januar: I Apostelgjerningene bruker Lukas ordet 
”veien” om den rette tro. Kan du finne disse? 
Apg 19:9 Men noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille 
om Veien  så mengden hørte det. 
Apg 19:23 Ved denne tid ble det ikke lite oppstyr om Veien. 
Apg 22:4 Denne Veien forfulgte jeg til døden, og jeg bandt og 
kastet i fengsel både menn og kvinner. 
Apg 24:14 Men det vedgår jeg for deg, at etter den Veien som de 
kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det 
som er skrevet i loven og i profetene. 
Apg 24:22 Men Feliks utsatte saken, for han hadde nøye 
kjennskap til Veien. Og han sa: Når øverste høvedsmann Lysias 
kommer hit ned, skal jeg ta stilling til saken mellom dere. 
 
Neste oppgave: 
Hvordan forklarer Jesus denne profetien? Og hvor finner du Jesu 
forklaring? 
Esek 34:11-16. 11 For så sier Herren: Se, jeg kommer og vil 
spørre etter min hjord og se til dem. 12 Som en hyrde ser til sin 
hjord på den dag han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til 
mine får og redde dem fra alle de steder hvor de ble spredt den 
dag det var skyer og skodde. 
 13 Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og 
føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i 
dalene og på alle de steder i landet hvor de bor. 
 14 På en god beitemark vil jeg la dem beite, på Israels høye fjell 
skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god 
havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. 15 
Jeg vil selv være hyrde for min hjord og 
selv la den hvile, sier Herren. 
 16 De fortapte vil jeg oppsøke, og de 
bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de 
sønderbrutte vil jeg forbinde, og de syke 
vil jeg styrke. Men det fete og det sterke 
vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik 
som rett er. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støttegruppa: 
Forann: Morten Selven,  A. Øveråsvei 8 D, 7036 Trondheim. 
Sekretær: Asbjørn Hunnes, 6144 Sylte. 
Telefon: 70 02 21 40.  Mobiltlf: 997 10 446.  E-post: asbhu@sensewave.com 
Driftskonto: 3790 12 74615  Byggefond: 3790 12 87695. 
Formålet for gruppa er, gjennom forbønn og økonomisk støtte, å bidra til at 
Kautokeino menighet kan beholde presten sin og leve i sin kristne tro. 
Medlemmer er de som i siste året har gitt bidrag til støttegruppa. 

Bedehusmenigheten: 

Bedehusforeningens formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesv. 9520 
Kautokeino. Tlf: 78 48 63 24 - 90 82 09 80 
Sokneprest og sekretær for styret: Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 9, 8530 
Bjerkvik. ℡℡℡℡ 996 25 241 – famlyngmo@sensewave.com 
obl@lyngmo.org Kasserer for Kautokeino Bedehusforening: Inga Turi Hætta, 
Gártnetmáras 13, 9520 Kautokeino. Tlf.: 78 48 61 34 – Bankkonto: 4901 10 
37762 

Valgmenigheten i Kautokeino 
 Som vi skrev i forrige utgave av 
 Lys og Salt, er Anne Hætta Øverli  
gått bort. Hun var en av flere som 
 fikk stiftet valgmenigheten i Kautokeino. 
 Dessuten var hun blant dem som kalte undertegnede til 
fortsatt prestetjeneste etter at den politiske ledelse gikk 
til suspensjon og avskjedssak i juli 1998. 
 Det var mange som hadde møtt frem i Ktk. kirke for å 
følge henne til det siste hvilested. Flere av de fremmøtte 
var skuffet over at den gamle begravelses -liturgien ikke ble 
benyttet. Det ble ikke sagt noe til ettertanke fra kirkens 
eller prestens side.  – I Ktk prestegjeld har de fortsatt 
gamle liturgier. Ingen kjenner heller til at det er gjort 
vedtak om å innføre nye ordninger. 
På grunn av begravelsen ble det en tur ekstra. Men den 
21.01. var det igjen planlagt gudstjeneste i bede-huset. 
Vi dro den 19. Lørdagen gikk med til diverse gjøremål og 
samtaler med medarbeidere, bl.a. om utvid-elsen som er 
planlagt, dersom økonomien blir bedre. Søndag var det 
gudstjeneste med godt fremmøte og påfølgende kirkekaffe. 
På ettermiddagen var vi på gamlehjemmet og hos et eldre 
ektepar som fylte 83 og 85 år.  

Mører og gudstjenester fremover 
 Søndag 11.02. blir det ”Lohkan” i bedehuset ved Johan 
Anders O. Eira og John Th. Gaup. 
Helgen 17. – 18. februar blir det gudstjeneste ved diakon 
Sverre Gundersen og predikant Arthur Olsen.  
Helgen  24 25 februar ved undertegnede.  
Til slutt vil jeg sitere noen ord til ettertanke som brukes 
i 1920 liturgien: Hebr 4, 15-16: ”For vi har ikke en 
yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre 
skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvet i alt i 
likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem 
med frimodighet for nådens trone, for at vi kan få miskunn 
og finne nåde til hjelp i rette tid”. OBL 
  

Kol 3:16 La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere 
lærer og formaner hverandre i all visdom med 
salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med 
takknemlighet i deres hjerter for Gud. 
 

La oss følge Paulus´ oppfordring: Send oss en salme, et 
skriftsted eller veldig kort om det som har vært til trøst og hjelp 
for deg. Noe du vil dele med oss andre. 


