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”Livet og døden har jeg lagt fram for deg, 
velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så 
du kan få leve, du og din ætt”. 
 (5 Mos 30 19) 
 

 

 
 

 
 
 

Forkynnelsen – motvekt mot synden 
og dens lovløshet i samfunnet! 

 

    Dagens forkynnelse i kirke og forsamlingshus, danner den en 
motvekt mot syndens lovløshet som vi ser brer seg i vårt samfunn i 
dag? Svaret må 
nok bli: Neppe.  
    Avspeiler 
holdninger i tiden 
   Mye av dagens 
forkynnelse (om vi 
med rette kan kalle 
det forkynnelse) 
avspeiler hold-
ninger som vi ser i 
tiden. Det har 
utviklet seg en 
teologi/ 
forkynnelse som 
passer tidsånden 
som hånd i hanske. 
   Toleranse 
   Dette er blitt et 
moteord. Og det 
har også satt sitt 
preg på mye av forkynnelsen. Det handler om tilpasning. Forkynnelsen 
må tilpasses forholdene, samfunnsmessig og folkelig. 

 
Fortsettelse s.4 

B – økonomi 

 
Returadresse: 
Lys og Salt 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
 

Gudstjenester juli/august/september 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET – KL 11.00 
Juli: 13.-15. Fellestevne Alteidet 
15. Gudstj. Sopnes kirke Langfjorden v/THW og EAH  
August: 05. Storsteinnes kappell v/ GHØ 
  19. ”Betel” Sandøyra v/ GHØ 
September: 02. Nordkjosbotn kirke v/EAHO  
 

DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – KL 11.00 
Juli: 13.-15. Fellestevne Alteidet 
15. Gudstj. Sopnes kirke, Langfjorden v/THW og EAHO 
August: 19. Gudstj. v/OBL 
September: 16. Gudstj. v/ OBL og GHØ 
 

TROMSØ VALGMENIGHET – KL. 11.00 
(Fjellheim bibelskole, Mellomv. 96) 
Juli: 08. Gudstj. v/EAHO 
 13.-15. Fellestevne Alteidet 
 15. Gudstj. Sopnes kirke Langfjorden v/ THW og EAHO 
  22. Gudstj. v/EAHO 
August: 12. Gudstj. v/GHØ - Dåp  
  26. Gudstj. v/GHØ 
September: 09. Gudstj. v/GHØ 
 
FELLESSTEVNET FOR MENIGHETENE  
Alteidet- Varden skole 13.-15. juli. 
15. Juli Sopnes kirke, Langfjorden v/ THW og EAHO 
 
Forklaring: 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 
OBL = Olav Berg Lyngmo 
EAHO = Erik AH Okkels 
THW = Thor Henrik With (biskop) 
 
Be for samlingene om Guds ord! 
 

######### 
 

FELLESSTEVNE PÅ ALTEIDET 
(12)13. -15. JULI 2012 

Valgmenighetene i nord inviterer til  
norsk/samisk kirkehelg på Varden skole, Alteidet 

 

Tema: Ipmil Áhčči – 'Abba' – Fader  
 

Samlingene blir: 
Torsdag den 12. juli: 
Ungdomskveld v/ Richard Skollevoll og Erik AH Okkels. 
Fredag den 13. juli: kl. 17.00 
Lørdag den 14. juli: kl. 11.00 og kl. 17.00 
Søndag den 15. juli: Gudstjeneste med skriftemål og nattverd. 
Offer. Sopnes kapell, Langfjorden kl 11.00 v/ Biskop Thor Henrik 
With og Erik AH Okkels. 
Etter gudstjenesten kirkelunch  på Varden skole med kort 
avslutning. 
Talere blir Thor Henrik With, Arthur Olsen, Richard Skollevoll 
og Erik AH Okkels m.fl. 
De som eventuelt trenger overnatting må ordne dette selv. -Det 
finnes camping, bl.a. Alteidet camping 974 87 345, og Sigfred 
Persen, Burfjord, tlf. 414 68 364. 
 

 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa – juli / august 2012. 

 

       

Frykt ikke! 

 

Andakt av Ludvig Hope 
«Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er 
min.» Jes 43:1 
Om Gud stod ved vår side, så vi både så og hørte ham, og 
han sa disse ord: «Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, 
du er min», tror mange det ville være lettere å finne trøst 
og nå frem til visshet om frelse. 

Tenk om Gud selv gav deg disse herlige ord! 

Men vil vi tenke etter, vil vi nok finne at det er best som det 
er; Bibelordet er Guds ord. Der taler Herren til oss. Der 
hører vi hans røst. At det skulle være så mye lettere å bli 
viss på sin frelse, og finne trøst i Guds ord, om vi så ham 
og hørte ham tale, er helt igjennom falskt. Gud var en gang 
på jorden så folk så og hørte ordene fra hans egen munn, 
men var det mange som tok imot og trodde? Hvorfor satt 
vel Jesus på en asenfole og gråt fordi folket ikke ville la 
seg frelse? Nei! – om himmelen åpnet seg over oss, om 
luften fyltes med engler, og Gud selv midt i skaren ropte 
ned til oss: «Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er 
min», ville vi være like uvisse og tvilende, hvis vi ikke 
trodde det han sa. 

La oss derfor ta ordet fra Bibelen som Guds ord til oss – 
også dette Ordet i dag – så får vi det Ordet lover. 

Herre Jesus, la meg have 
dine ord i hjertet lukt, 

og la denne himlens gave 
bære en velsignet frukt! 

Ta dem aldri bort fra meg, 
ti i himmelrik hos deg 

du den ære meg vil gjøre, 
jeg deg selv får se og høre. 

Fra «Et ord i dag», 
Lunde forlag, 1979 



 
NYTT FRA MENIGHETENE 
 

Balsfjord: 
Menigheten hadde menighetsmøte 
(årsmøte) 20. mai etter gudstjenesten i 
Storsteinnes kapell, hvor ca 20 var til 
stede. 
Fra Årsmeldingen 2011 tar vi med: 
Gudstjenester: 23 (20) 
Bibeltimer: 3 
Styremøter: 2 + noen telefonmøter 
Forstanderskapsmøte: 1 
Frammøte: 760 (600) i snitt 33 pr. gudstj. (30) 
Ofring:  Kr. 100 000,- 
Når det gjelder gaver fra enkeltgivere i Balsfjord til Prosjekt lønn 
er det gitt Kr 75 000,- 
Styret: Etter 9 år som formann i menighetsstyret ønsket Svein 
Sørensen avløsning p. g. a. helsemessige årsaker. Ny formann er 
nå Geir Holmstad, som har med seg Helge Skogheim (sekr.) og 
Knut Haugstad (kasserer). Formann i Forstanderskapet er 
Torbjørn Pettersen. 
Funksjoner ellers i menigheten: Klokker: Knut Haugstad. 
Vikarer: Torbjørn Pettersen, Geir Holmstad og Svein Sørensen. 
Organist: Bjørg Berge Kristiansen. 
På møte overrakte Helge Skogheim blomster og takket Svein 
Sørensen for hans trofaste tjeneste, både som formann og klokker. 
  __________________________________ 
 

Tromsø: 
Søndag 17. juni var det menighetsmøte (årsmøte) etter 
gudstjenesten. 30 til stede. 
Fra årsmeldingen tar vi med:  
Gudstjenester: 29 (34) 
Frammøte: 62 (60) i snitt 
Nattverd: 55 (56) i snitt 
Soknebud: 2 
Dåp: 2 
Andre aktiviteter:  Bibelgruppe for unge i alder 13-20 år. En 
gruppe for voksne. Søndagskole (hverdagskole) kommer i gang 
høsten 2012. 
Andre arrangement: Møteserie i november ved Erik Trans fra 
Danmark.  
Ofringer:  Kr 154 600,- 
Når det gjelder enkeltgivere i Tromsø til Prosjekt lønn - Kr. 
168 100,- 
Styret: Etter 9 år som formann i menighetsstyret ønsket Johs 
Sørensen avløsning. Han ble behørig takket på møte og overrakt 
blomster. 
Ny formann: Richard Skollevoll.  
Styret ellers: Tove Hanssen (kasserer) Oddmund Johansen, Jan 
Mikalsen, Torstein Wiik, Pål Are Andersen og Audun Iversen. 
Funksjoner ellers:  
Klokker : Jan Mikalsen (Richard Skollevoll, Oddmund Johansen, 
Helge Ryeng og Arne Jo Nilsen vikarer)  
Kirketjener:  Torstein Wiik (Markus Andersen vikar.)  

Organist: Gro Kill Larsen 
 
Kirkekaffe : Annie Sørensen, Anne Wiik, Eva Wiik Okkels og 
Kjellaug Ødegårdstuen.  
 

Prester i menighetene: Erik AH Okkels og Gunnar Helge 
Ødegårdstuen. 
  _______________________________ 
 
 

Kautokeino bedehusforening  
holdt årsmøte fredag 22 juni for arbeidsåret 2011.  
Årsmelding og regnskap ble godkjent. Valgkomiteen hadde 
forberedt valgene og årsmøtet sluttet seg til deres innstilling. 
 

Det nye styret ser da slik ut: 
Mathis Mathisen Sara, styreleder.    
Sara Bæhr Buljo, nestleder.     
Aslak Persen Bals.    
Kristin Gaup Siri.   
Olav Berg Lyngmo.  
Anne Margrethe Turi Gaup.    
Ellen Maria Turi Gaup. 
 
Dette er siste året man kan bygge Årsmeldingen på kirketolk 
Berit Turi Mortensens dagbøker. Nå har Anne Margrethe Turi 
Gaup tatt over statistikkføringen. 
 

Her skal vi bare referere de statistiske opplysningene: 
Styret har holdt fire styremøter og behandlet syv saker. Dessuten 
har det vært to samtalemøter, der sakene ikke gav grunnlag for 
vedtak. 
Gudstjenester ved menighetens prester og diakoner:  
33 gudstjenester. 3.817 mennesker til stede. Av disse var to i 
Maze og en i Langfjorden kirke i forbindelse med sommerstevnet. 
Møter: 
Det har vært 19 møter med 338 mennesker til stede. To av disse 
var i Maze. I tillegg til disse kommer 3 møter på sommerstevnet 
på Alteidet. Her er ikke ført fremmøte. 
Soknebud: 
3 soknebud er bokført. Fremmøtet er notert for to soknebud. Til 
sammen 24 mennesker. 

 

Side 4 
Fortsettelse fra s.1. Forkynnelsen – 
motvekt mot synden og dens lovløshet 
i samfunnet! 

 

En tolerant Gud. 
Det er hva vi må ha. En Gud som 

forstår. En som godtar at vi lever ut våre 
lyster. Og når dette bringer oss opp i alle mulige og umulige 
konstellasjoner, da er det godt å ha en Gud som tilpasser seg oss. En 
som er overbærende og raus. Skulle det nå bli riktig ille får vi hjelpe oss 
med litt terapi i form av psykologiske og sosiologiske tanker om Gud. 

Ikke noe bibelsk innhold. 
Den slags moteteologisk forkynnelse har ikke noe bibelsk 

innhold. Det som prekes og skrives garanterer ikke mennesket de evige 
goder. Her lyder ikke evangeliet om forsoningen som fører til korset og 
syndenes forlatelse og et evig liv ved troen på Jesus Kristus. Derfor 
ingen frimodighet, glede og trøst til å stå oppreist som en sann Jesu 
Kristi etterfølger. 

Hvordan forkynte Jesu første disipler evangeliet? 
Da apostelen Peter ble sendt til Kornelius sitt hus, og for første 

gang skulle forkynne for hedningene, var det ikke i toleransens eller 
tilpasningens hensikt. Han forkynner følgende, etter å ha stadfestet at 
Gud reiste Jesus opp fra de døde: ”Han bød oss å forkynne for folket 
og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over 
levende og døde.” (Apg 10.42) Her er direkte og klar tale. 

Det samme møter vi hos Paulus da han skulle forkynne i Aten. 
Tydelig og klart forkynner han at den Gud de ikke kjente er selve 
Skaperen, og han befaler nå at alle mennesker på alle steder skulle 
omvende seg. ”For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden 
med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt 
til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham 
fra de døde.” (Apg. 17.30-31) 

Er dette gode nyheter? 
At ingen urettferdighet hos mennesker skal dømmes? Vi vet at 

når det gjelder de som har gjort noe straffbart i samfunnet, da kreves det 
at de skyldige skal straffes. Ja, for ellers blir det anarki, og det er det 
ingen som ønsker. Skulle så Gud være dårligere? At Han skulle overse, 
unnskylde urettferdighet og synd? Nei, slik er ikke Gud. Han dømmer 
synden. For synden med sitt vesen har ingen framtid. Derfor sendte 
Gud sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, han som ” er en soning for våre 
synder, ikke bare for våre, men for hele verdens.” (1 Johs 2.2) Slik 
dømmer Gud verden, og slik viser Han sin kjærlighet mot menneskene. 

Gud er god. 
Ikke snill. Den som omvender seg for å leve etter Guds vilje får 

erfare Guds godhet. Men den som insisterer på å følge sine egne lyster 
på tvers av Guds vilje får dermed oppleve Jesus som dommer. ”Den 
som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, 
skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.” (Johs 3.36) Den som 
ikke vil tro, for ham gjelder ikke Jesus lenger. Jesus tar da ikke denne 
skyld på seg fordi Han er forkastet. 

Bære den selv. 
Det er og blir de uhyggelige konsekvenser, i evighet, som Jesus 

advarer mot. Derfor kaller Jesus deg i dag med disse ord: ”Livet og 
døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg 
da livet, så du kan få leve, du og din ætt” (5 Mos 30.19) 

Er det lenge siden du hørte dette bli forkynt - i din kirke eller 
forsamling? 
Ghø 
 
 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
juni 2012. 

 

Driftskontoen: 
1. juni stod det  kr. 5205,79 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn   kr. 7.497,00 i gaver. 
  

Utgifter i denne måneden var:  
Lys og Salt      kr.    1800,00 
Til lønnsfondet   kr.  11.000,00  
Bankutgifter   kr            3,00 
Sum  utgifter   kr.  12.803,00  
 

Den 1. juli 2012 står det kr.899,79 på brukskontoen .  
 
 


