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”En prest og en plage” 

-filmen om Børre og Ragnhild Knudsen 
Dokumentarfilmen ”En prest og en plage” om Børre og Ragnhild 

Knudsen, abortkampen og dens følger for dem og deres familie, den er nå 

ferdig og får premiere 28. mars - blant annet i Tromsø, Trondheim, Alta og Narvik. 
 

Jon Kvalbein har forhåndssett filmen og sier:  

Filmen er helt fantastisk.  - Nå må vi be kristenfolket gå mann av huse 

for å se filmen på kinoer når den kommer i mars. 

(Se i øvrig: https://www.facebook.com/pages/En-prest-og-en-plage) 
 

Støtt distribusjonen av filmen 
-Stiftsrådet ser det som en naturlig oppgave å støtte distribusjonen 

av filmen «En prest og en plage», og anmoder menighetene om å 

delta i en innsamling i stiftet for å støtte distribusjonen av filmen i 

inn- og utland, - at den kan komme med engelske undertekster, - at 

den kan komme som dvd, - at ekstra materiale kan bli tilgjengelig. 
 

Pengegaver kan settes inn på stiftes konto: 
0539 54 08196 Merk gaven: En prest og en plage 

B – økonomi 
 

Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 
 

GUDSTJENESTER MARS/APRIL 2014 
Det evangelisk-lutherske stift i Norge 

Balsfjord valgmenighet 
Mars:   9. 1. søndag i faste – Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 

  30. Midtfaste søndag – Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 

April: 17. Skjærtorsdag – kveldsgudstjeneste 

      Storsteinnes kapell v/ EAHO - OBS kl 18.00 

20. Påskedag – Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 
 

Den lutherske kirke i Kautokeino 
Mars: 16. 2. s. i faste. Skriftemål og nattverd v/EAHO 

  23. 3. s. i faste. Gudstjeneste v/SG 

April: 17. Skjærtorsdag. Kveldsgudstjeneste. Skriftemål og      

        Nattverd (Offer). v/THW - OBS Kl. 17.00 (5) 

18. Langfredag. Pasjonsgudstjeneste. v/ THW 

20. Påskedag. Høytidsgudstjeneste.  

     Skrifte og nattverd. v/  THW 

21. 2.Påskedag. Skriftemål og nattverd (Offer). v/ THW 
  

Timotheusmessene i Trondheim 
(Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16) 
Mars:   9. 1. s. i fastetiden. Gudstjeneste  v/ TA 

  23. Maria budskapsdag. Gudstjeneste  v/ THW 

April:   6. 4. s. i fastetiden. Gudstjeneste v/ TA 

 17. Skjærtorsdag. Gudstjeneste. v/ TA 

18. Langfredag. Pasjonsgudstjeneste. v/ TA 

20. Påskedag. Høytidsgudstjeneste v/ TA - OBS kl 11.00 
     

Tromsø valgmenighet 
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 
Mars: 23. Maria budskapsdag. Gudstjeneste v/ GHØ 

April: 13. Palmesøndag. Gudstjeneste v/ GHØ 

 17. Skjærtorsdag. Gudstjeneste v/ EAHO 

 18. Langfredag. Pasjonsgudstjeneste v/ GHØ 

 21. 2.Påskedag. Høytidsgudstjeneste v/ EAHO 

 27. 1. s. e. Påske. Gudstjeneste. v/ EAHO 

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

Ødegårdstuen, TA = Torgeir Agøy, THW = Thor Henrik With.  
 

Onsdagsskolen (Heimly barnehage, Håpet, Tromsø) 

Mars onsdagene 12. og  26. April onsdagene 9. og 23. 

Velkommen til samværene!  
 

 

 

 

 

 

Budskapet til Maria 
 

(Børre Knudsen: Fra prekensamlingen, Nåden og Sannheten, Lunde 2005 
 

Begynnelsen på vår tro, selve grunnlaget for vår tro på Jesus, er at han kom til 

oss som et bitte lite barn, som et nyunnfanget foster. Han kom ikke først på 

juleaften i Betlehem. Han kom til verden da han ble unnfanget i sin mors 

mage. I et bitte lite nyunnfanget foster var allerede Gud med oss. Immanuel, 

som det heter på hebraisk. Han var Guds Sønn fra evighet av. Han ble vår bror, 

Marias sønn, i tiden her hos oss. Det skjedde fordi Gud elsket oss og ikke 

kunne overlate oss til oss selv, ikke kunne orke å se at vi skulle gå til grunne i 

våre synder, at vi skulle ødelegge vårt liv for all evighet. Derfor ble Jesus en av 

oss og tok på seg alt som er vårt for å berge oss. Derfor fikk han også navnet 

Jesus – allerede fra mors liv av – for Jesus betyr Frelser. Redningsmann! 

  Derfor feirer vi Maria budskapsdag. Det er ni måneder til jul. I gamle dager 

gjorde de mye ut av denne dagen og mindre av juleaften. Det var en tid, for vel 

tusen år siden, at det nye året begynte på denne dagen. I hele Karl d. stores rike 

var Maria budskapsdag nyttårsdagen. Når natt og dag er like lange og våren 

begynner, da kommer dagen. Men det var ikke derfor de startet året på denne 

tiden. Det var da Jesus kom til oss og begynte en ny tid. En radikalt ny tid. 
 

Fra nå av er Guds Sønn vår bror. Det nye livet er begynt i vår slekt. En virkelig 

vår er begynt – evighetens vår. Derfor begynte Karl d. store og hele hans store 

rike det nye året med Maria bebudelsesdag. Det var den dagen Jesus ble 

menneske – ved unnfangelsen. 

  Unnfangelsen er det største og viktigste øyeblikk i vårt liv. Da skjedde det! 

Resten er bare vekst og utfoldelse av det som skjer i unnfangelsen da selve 

koden blir til. Alt det vi siden skal bli, er til stede i det befruktede egget – alt. 

Siden bare folder det seg ut for å bli det det er bestemt til fra unnfangelsen –  

om det får vokse, om det får leve, om det blir spart. Om ikke Herodes kommer 

og dreper det før det er født. 

  Vår unnfangelse er det største undret i vårt liv. Der lå eggcellen. Der svømte 

sædcellene. Men i det øyeblikk sædcellen og eggcellen smelter sammen – som 

et stort smell som ryster hele verden – ble DU til! Akkurat DU og ingen annen. 

Din identitet er der fra aller første stund av – og den er der før! Paulus sier at 

Gud har utvalgt oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Og Gud sier til 

Jeremia: Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg (Jer 1,5). 
 

En unnfangelse ser alltid ut som en tilfeldighet, slik vi ser det. Jeg kunne jo 

blitt en annen! Ja, kunne jeg det? Da hadde det jo vært en annen og ikke jeg! 

Du er helt enestående! Vi er ingen tilfeldigheter så sant vi tror på Gud. For da 

tror vi at vi har vår egen mening – gitt oss fra Gud. Gud ville oss! Gud tenkte 

oss. Gud mente oss. Gud kalte oss frem fra mørket og gjorde oss levende, han 

skapte oss. 

  Det var en dyp, dyp mening – og jeg lurer på hva som var Guds tanke og 

mening. Der begynner det. Guds tanke og mening er at mitt liv skal fortsette i 

en stor, stor sammenheng som heter Guds Rike. Et menneske er ikke tilfeldig, 

og det er verdifullt for Gud. Men Gud kan miste det. Det er mulig at det ikke 

lykkes for Gud. Det kalles fortapelse. Den dimensjonen må vi også ha med 

dersom vi skal snakke om Jesus. 
 

Det så ut for Gud som om alle de livene som han ville, og som han elsket, 

skulle munne ut i det store mørket. Men han visste hva han ville gjøre også fra 

evighet av. Han sendte sin Sønn, Jesus Kristus, som vår bror, og lot ham bli 

unnfanget blant alle disse små unnfangede for å føre dem en helt annen vei enn 

den de ville gått hvis de ble overlatt til seg selv. Mer på side 2. 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, i 

februar 2014 

Driftskontoen: 

Den 05. februar  stod det kr 553,29.    på bankkontoen. 
 I perioden fikk vi inn  kr. 8.444,25 i gaver. 
  
 

Utgifter i denne perioden var:  
Lys og Salt      kr.   1.000,00 
Til lønnsfondet   kr.    7.000,00  
Bankutgifter   kr                0,00 
Sum utgifter   kr  8.000,00  
 

Den 02.03.2014 står det kr. 997,54 på brukskontoen. 
 Takk! 
 

”Dere er verdens lys! Dere er jordens salt!” 

(Matt 5:13-14) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Meldingsblad for Det evangelisk-lutherske stift 

i Norge. Mars 2014. 9. årgang 



Budskapet til Maria,  fra baksiden 

Ikke fortapelsens vei, men frelsens vei. Så kom han til 

oss. Så var han den han var – fra første stund: Herren, 

Jesus, Guds Sønn, Marias barn, min bror.  

  Det er grunnen til at vi kristne alltid har hatt en dyp, 

dyp respekt for barnet i mors liv. Det finnes nok mange 

grupper og religioner som har vært mot abort – 

muslimene er det, jødene er det, buddhistene er det også 

delvis. Jeg har snakket med Krishna-folket. De har vært 

ivrige støtter i kampsituasjonene – også for meg. Men det er ingen som har stått 

så klart og tydelig for barnets rett og mening som den kristne menighet helt fra 

begynnelsen av. Det kommer av at de kristne trodde på en Gud som en gang 

hadde vært et lite foster i mors liv. Fordi de har slik en Frelser, må de møte alle 

ufødte barn på samme måte som de også må møte alle andre mennesker som er i 

nød. Jesus sa jo at det dere gjør mot en av disse mine minste, det har dere gjort 

mot meg. Da viste han til et lite barn. Han gjorde ikke forskjell på små barn og 

voksne mennesker.  Da skjønner vi at han stiller det samme kravet til oss når det 

gjelder barn i mors liv. De ufødte og fødte barn er hans brødre og søstre. Vi kan 

ikke snu oss bort fra barnet i mors liv og si, at det er ok å ta livet av dem – ikke 

uten å fornekte Jesus. Vi kan ikke snu oss bort fra Jesus og glemme hva det er vi 

tror på. Det vi kaller abortsaken, og vår kristne tro, henger uløselig sammen fordi 

vi har en Gud som har vært et lite foster i mors mage. Det er grunnen. 

  Derfor er det også naturlig at denne dagen blir en dag for de ufødte barna, og for 

alle mødre som har det vanskelig. Maria var ikke i noen spesialsituasjon, 

egentlig, da hun fikk vite at hun skulle bli med barn. Forskjellen var at hun hadde 

ikke noen mann. De fleste kvinnene som blir med barn har en mann, eller i alle 

fall en kjæreste. Ja, de er kanskje til og med voldtatt – en og annen. 

 

Det er ingen som synes det er så lett den dagen de får vite at de er med barn. Den 

erkjennelsen er det ikke lett å ta. I vår moderne tid er det blitt så vanlig å velge 

barn, men slik var det i alle fall ikke før. Et barn var bare der plutselig, likesom 

det banket på døren, og så måtte man bare si: - Ok, da. Jeg får bare ta det denne 

gangen også. Kvinner vet dette mye bedre enn noen mann kan forstå – dette å få 

vite at du er med barn og bare må ta det. Derfor kan dere kvinner forstå Maria 

mye bedre enn noen mann kan forstå henne. Det å stå overfor et barn som har 

valgt deg til mor, et barn som du aldri har valgt, er den normale situasjonen i 

kvinnens verden. Det er en radikal situasjon der du er nødt til å si ja til livet. I 

gamle dager kunne de i alle fall ikke annet. I det moderne samfunn er det 

annerledes; du kan velge det bort. Men kan du det? Mange av oss kunne satt strek 

over vårt eget liv hvis det var slik at våre mødre kunne velge barnet bort. 

  Maria kunne selvsagt ikke velge barnet bort, hun var ikke i valgsituasjonen. 

Maria møter kallet fra Gud. Det er mulig hun kunne sagt nei – jeg tror det. Jeg 

tror Marias situasjon er som de fleste mødres situasjon i dag, men hun ble ikke 

tatt med vold. Hun ble ikke overmannet av Gud. Hun ble stilt på en slags 

trosprøve. Og hun sa:  

 -Jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord.  

  Det var fromt, men det var kanskje ikke frommere enn det valget mange, mange 

mødre måtte gjøre; å si ja til det barnet de ikke kunne si nei til. Hun fikk også 

siden føle både smerten og sorgen. – Så vi kunne godt gjøre denne dagen til en 

morsdag! 

 

Det store og det dype og det viktige er at dette barnet ble født, at det fikk vokse 

opp, og at det gjorde sin gjerning. Vi kan si at alt det som siden skjedde, lå der 

forut i unnfangelsen. Hele vår frelse lå der i dette ordet som ble ropt inn i Marias 

morsliv og skapte det nye livet – Ordet og Ånden. Og vi må tenke på skapelsen 

den første dag da Gud i begynnelsen skapte himmelen og jorden, og jorden var 

øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over 

vannene. Da Gud sa: - Bli lys! Og det ble lys. 

  Slik er det også engelen beskriver det som skal skje i Marias morsliv: Den 

Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg 

(Luk 1,35). Da er det som Gud igjen roper sitt Ord inn i Marias mørke morsliv, 

og så blir det nye livet til. Og den nye fremtiden blir til. Hele vår frelse blir til. 

Det er Åndens og Ordets gjerning i Marias liv. Maria hører på med hele seg selv 

– og så finner Ordet grobunn i henne. Så vokser frelsen frem. Det er like radikalt 

som den første skapelsen. Det er like nytt. Derfor sier også Paulus at den som er i 

Kristus Jesus, er en ny skapning. Over alt hvor ordet om Jesus blir forkynt og 

finner grobunn i hjertet, blir et nytt menneske til som heter Guds barn. 

  Det vil altså si at denne unnfangelsen går videre over alt hvor evangeliet blir 

forkynt og vi hører med hele oss selv og tar imot dette ordet og tror våre synders 

forlatelse. Der blir et nytt, lite menneske til – et Guds barn. Slik går unnfangelsen 

videre. Vi kan si at alt det Jesus gjorde, det gjorde han for at vi skulle få del i Den 

Hellige Ånd. Han måtte gjennom vår synd, brøyte vei gjennom vår grav, stå opp 

fra de døde før han kunne gi oss del av det han var en frukt av – Den Hellige 

Ånd. Når vi får tro, får vi Sønnens Ånd i våre hjerter og vi roper: - Abba, Fader! 

Det får være vår preken i dag.  

  Maria Budskapsdag inneholder hele vår kristendom.                    Børre Knudsen 

 
 

Vi retter opp feil og mangler i forrige nummer 
Det kom ikke fram, at artikkelen om legenes reservasjonsrett 

egentlig var et leserinnlegg som sto på trykk i Nordlys. 

  Mer beklagelig var det imidlertid, at siste del av andakten var falt 

bort. Den tas med her sammen med et avsnitts overlapping, for 

sammenhengens skyld. 
 

Andakten hadde overskriften: 

«Rettferdighetens drakt og den nye vin.» 

  Fortsettelse av andakten fra forrige nummer: 

Det nye menneske har et nytt sinn, en annen ånd, som er så helt 

annerledes enn vårt naturlige menneske. Vi har begge disse naturer i oss, 

og det er så lett for oss å blande disse to røster og lyster i vårt hjerte, og ta 

feil. Vi kan komme i skade for å hellige det kjødelige i oss, eller ringeakte 

og kvele det Gudfødte i oss. Så likesom Skriften lærer oss at vi ikke kan 

kombinere tro og gjerninger til vår rettferdiggjørelse, lærer den oss også 

at den sanne helliggjørelse ikke er en forbedring av vårt gamle kjød. Men 

vi er født til å vandre i Guds Ånd. Så vil Ånden virke frukter etter Kristi 

lov, en forunderlig lov, som vi bl.a. møter i Gal.5,22 og 6,2. 

Etter Kristi lov spør vi ikke oss selv hva som er rett og galt og etter Guds 

behag, men da gjør vi som Kristus selv gjorde og sa: Jeg taler ikke av meg 

selv, men bare det jeg hører av Faderen, og min lære er ikke min, men 

hans som har sendt meg.      
  

Og slik motsier heller ikke Skriften seg selv, og godkjenner ikke den 

relative individualetikk. Men fremdeles vitner den i NT til den troende 

menighet, at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike, se 1.Kor.6,9-11. 
 

I Matt.13,52 sier Jesus et underlig ord: «Derfor er hver skriftlærd som er 

opplært for himlenes rike, lik en husbond som bærer fram av sitt forråd, 

nytt og gammelt.» 
 

Forkynnelsen skal altså inneholde både gammelt og nytt, både loven og 

evangeliet, som alt sammen er Guds vilje. Og nettopp dette er 

forkynnelsens store kunst, kanskje den vanskeligste kunst som finns her 

på jord: Å forkynne sant og nært både Guds hellighet og kjærlighet, både 

loven og evangeliet, slik at frukten ikke blir lovgjerninger og 

egenrettferdighet, men takksigelse og frelsesfryd ved troen alene. 

Gud opplyse vår forstand og gi oss av sin Ånd, som er den eneste som kan 

lære oss å forkynne slik! 
 

Stadig ser vi som troens barn, at vi ikke holder mål, for vi har fremdeles 

syndens menneskenatur i oss, og vi må bekjenne den som vår egen. 

Men la oss da atter og stadig på ny, vende oss med tomme hender mot 

Guds nådige Sønn, og trøste oss ene og alene til hans fullkomne frelse. 

Denne trøst gir oss også den hele og fulle glede. Rettferdighetens drakt av 

det nye tøy – Kristi rettferdighet. Den nye vin i nye skinnsekker – den 

hellige Ånd i det nye menneske.             Sverre Gundersen 

Vedtak fra De nordiske lutherske stifts 

bispemøte 
Biskopene fra Det ev.-luth. misjonsstift i Finland, Misjonsprovinsen 

i Sverige og Det ev.-luth. stift i Norge og deres presteassistenter har 

møtt til bispekonferanse på Høgsveen, Norge, 4.-5. februar 2014. 

Vi har diskutert de fremtidige relasjoner mellom våre stift på 

bakgrunn av vår felles historie og deltakelsen vi har hatt i 

bispevielser i hverandres stift.  Vi er samstemte om å fortsette de 

nåværende praktiske formene for fellesskap, som fortsettelse av det 

som er vokst frem i våre relasjoner i de seneste år. Dessuten er vi 

enige om å fortsette å arbeide på forberedelsene til et mer formelt 

Fellesskap av nordiske lutherske stift. 

 

 
Øverst fra venstre: Biskop Göran Beier (Stockholm), biskop Lars 

Artmann (Skåne), ‘Stiftsprost’ Johana Pohjola (Helsingfors), prost og 

provinssekretær Bengt Birgersson (Gøteborg), valgmenighetsprest 

Erik AH Okkels. 

Nederst fra venstre: Biskop Risto Soramies (Finland), biskop Thor 

Henrik With, biskop Roland Gustafsson (Halmstad) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With 

Redaksjon: Erik AH Okkels og Sverre Gundersen  

 

DET EVANGELISK LUTHERSKE STIFT I NORGE (DelsiN) 

Organisert 20. april 2013 

*Biskop: Thor Henrik With, Tlf 911 72 188 E-post: biskopwith@online.no 

Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik 

Forretningsfører:  

Paul Pedersen, Tlf 976 50 811, E-post: paul.pedersen39@gmail.com  

Prosjektkonto – lønn 0539 54 08196 
*Internett: www.valgmenighet.no  Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik 

With. Redaktører: Richard Skollevoll, Erik AH Okkels 
 

mailto:biskopwith@online.no
mailto:paul.pedersen39@gmail.com
http://www.valgmenighet.no/

