
Kautokeino – Tromsø – Balsfjord. 
 

I Troms og Finnmark fylker er det tre selvstendige menigheter 
som erkjenner Børre Knudsen som sin biskop, og en fjerde 
”valgmenighet” er under oppbygging i Fauske – Bodø området. 
Disse menighetene: Balsfjord, Kautokeino og Tromsø  har to ting 
felles: A: at de har sine egne styrer og erkjenner ingen annen 
myndighet i det vi kan kalle ”innomverdslige” saker.  B: De har 
samme tro, den evangelisk lutherske. Og de har samme ståsted i 
forholdet til ”den frafallende norske kirke”. Dette kommer til 
uttrykk i at de anerkjenner samme biskop. 
Nå begynner et gammelt ønske om å få til praktisk samarbeid 
mellom menighetene å ta konkret form. 
Forslaget går ut på å gjøre Lys og Salt til et felles menighetsblad. 
Forslaget må behandles i de tre styrene, og så får vi se hva det blir 
til. 
Dette vil også få 
konsekvenser for 
Støttegruppa. For slik 
forslaget foreligger 
skal sekretæren i 
Støttegruppa holde 
fram med å redigere 
Lys og Salt. 
Støttegruppa vil da få 
3 kanskje 4 menigheter 
å forholde seg til i 
stedet for bare en nå. 
Drivkraften bak for-
slaget om samarbeid er ønsket om at det skal bli til gjensidig 
velsignelse og styrkelse av frimodigheten for oss alle.  
 

-

----------------- * * * ----------------- 
 

Bedehuset trenger jo stoler 
også, og vi må ha dem før 
25.november. 
Vet du om et bedehus, hotell eller liknende som 
nettopp har fått nye stoler, slik at vi kan kjøpe de 
gamle?  Da må du omgående ringe til Olav Berg 
Lyngmo 76 95 28 09 eller 996 25 241. Eller 
Asbjørn Hunnes: 997 10 446. 
Ønsket er å få laget kirkebenker til den nye salen 
og beholde stolene som er i den gamle, men det har 
vi verken tid eller penger til nå. Det betyr at om 
stolene er noe slitt, eller om vi får 30 ett sted og 50 
et annet så er det o.k. Det viktige nå er at vi slipper 
Å skrive ”ta med stol” i gudstjenesteannonsene. 
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 Salme 32. Av David; en læresalme.  
Salig er den hvis 
overtredelser er forlatt, 
hvis synd er skjult.  
Disse lykksalige ord er 
vært å ta med på sin ferd 
i live. SALIG: Er vi klar 
over hva disse ord 
virkelig innebærer? Ja, 
min venn, Dersom vi 
bekjenner våre over-
tredelser, ikke forsøker å 
skjule noe for Jesus, så 
tilgir Han oss. Som det 
står i v.2. Sa1ig er det menneske som Herren ikke tilregner 
misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik. Å skjule noe for 
Herren er nytteløst. Da blir det som det står: Da jeg tidde, ble 
mine ben borttæret, idet jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå 
din hånd tungt på meg, min 1ivssaft svant som ved sommerens 
tørke. v.3-4. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min 
skyld; Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og 
du tok bort min syndeskyld. 
Tenk om vi og var villig til å tilgi hverandre, krype til korset, og 
få fred med hverandre.  
GUD er på tronen ennu og Han kommer sine i hu. Det er slett 
ikke lett å bli beskyldt for ting som er usanne. Men er en villig til 
å tilgi, blir det tross alt ikke tungt å bære. Kanskje tyngslene, tross 
alt blir tyngre for den som usannhetene kommer fra. Kjære venn, 
søster og bror. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i 
hjertet. Sal.90,J2. Vi blir og oppfordret til: Derfor bede hver from 
til deg den tid du er å finne. Vi må benytte oss av den beleilige 
tid. Ennu er det tid. Så lenge Jesus ikke har vist seg i skyene, er 
det Nådetid. Men alt tyder på at enden er nær Herre hjelp oss i 
denne opprørstid, så vi kan glede oss i deg Herre, og å være rede 
til å møte deg om du skulle komme snart. Amen. 
 
IHS er de tre første  bokstavene i navnet Jesus skrevet med 
greske bokstaver. Lest med latinske bokstaver ble det de 
første bokstavene i de tre ordene: Iesus Homine Salvator. På 
nors er det: Jesus menneskenes frelser.  
 

 

 

Joh 1:9f 

Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, 

var i ferd med å komme til verden. Han var i 

verden, og verden er blitt til ved ham, og verden 

kjente ham ikke. 

 
 

 
 

 

Vi ser enden på byggearbeidet! 
 

Podiet i den gamle salen skal være borte og golvsprekken mellom 
den gamle og den nye salen skal være tett  6. oktober 
Veggane med panel og maling skal være ferdige samme dag. 
Ytterdøra kommer på plass til 13. oktober 
Gulvet, det vil si hele den nye kirkesalen, blir ferdig  20. - eller 27 
oktober. 
 

Innvielsesfesten blir Søndag 25. november som er siste 
søndag i kirkeåret. 
Biskopen har allerede lovet å komme til innvielsen så sant helsen 
holder. 
Det vil være veldig gledelig om mange av dere som så trofast har 
støttet opp om dette prosjektet tok en tur til Kautokeino den dagen. 
Hvis dere melder fra til Morten Selven på telefon  ;  73 96 69 80 
eller: 
91546362  
Så vil han 
forhandle 
med hotellet 
og 
Campingplas
sen i Kauto-
keino om 
rabatt. 
 

B – post 
Returadresse: 
Støttegruppa 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
 

 
 
 
 
 

Meldingsblad for Kautokeino bedehusforening 

med Støttegruppa, oktober 2007. 

 

Bildet er fra Støttegruppa si samling i Gjø-
vik. Liv Bang, (Nr 2 fra venstre) tok Herren 
hjem i sommer. Vi takker Gud for dette hans 
gode redskap. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekneskapssammendrag for juni og 
juli 2007 

Driftskontoen:  Ut.  Inn.  
Gaver i juni og juli var:           17.033,00  
Menighetsarbeid       10.122,50 kr. 
Byggefondsparing:        10.000,00 Kr. 
Lys og salt porto            650,00 kr.    
Bankutgifter              3,00 kr               
På drifts - kontoen 01.10.07 :     3.640,34 Kr. 
 

Denne måneden greide vi å føre over 10.000 kroner 
til byggefondet. Det er det vi har budsjettert med i 
de to neste årene for å kunne betale ned lånene. Men 
dere som gav oss lån, må være tålmodige til bygge-
arbeidet er ferdig og rekningene betalt. 
 

Byggefondet. 
I September har det kommet inn seks gaver direkte til 
byggefondet på til sammen 1.600 kr. 
Dessuten er det overført gaver fra driftskontoen på 
10.000 kr.  Vi har betalt regninger for til sammen 
30.518,92 kroner. Og bankkostnader med 6 kr. Dette 
betyr at 01.10.07    står det står det står det står det 162.805,09 kr på 162.805,09 kr på 162.805,09 kr på 162.805,09 kr på 
byggefondet.byggefondet.byggefondet.byggefondet.    
    
Dere kan lese om vanntilknytningsavgiften som 
Kautokeino kommune krever av bedehusforeningen 
annet sted i bladet. Her kommer mitt overslag, basert 
på løse overslag fra forhandlere, om den økonomiske 
situasjonen. 
Utestående rekninger 
Materiell til elektrisk installasjon 20.000  kr. 
Ytterdør + annen byggemateriale 33.000 kr. 

Materialer til gulv     37.000 kr 
Arbeid med gulv     37.000 Kr. 
Antatte utgifterAntatte utgifterAntatte utgifterAntatte utgifter                Ca.   Ca.   Ca.   Ca.   127.000 kr.127.000 kr.127.000 kr.127.000 kr.    
    
På byggefondet pr. dato: På byggefondet pr. dato: På byggefondet pr. dato: På byggefondet pr. dato:     Ca. 160.000 kr.Ca. 160.000 kr.Ca. 160.000 kr.Ca. 160.000 kr.    
Antatte byggekostnaderAntatte byggekostnaderAntatte byggekostnaderAntatte byggekostnader        Ca.130.000 krCa.130.000 krCa.130.000 krCa.130.000 kr    
Rest til foldeRest til foldeRest til foldeRest til foldedør eller dør eller dør eller dør eller     
ttttilknyilknyilknyilknytningsavgift.tningsavgift.tningsavgift.tningsavgift.        Ca. 30.000 krCa. 30.000 krCa. 30.000 krCa. 30.000 kr    
    
En foldevegg En foldevegg En foldevegg En foldevegg ((((med monterinmed monterinmed monterinmed monteringggg))))    vil koste fra 80 vil koste fra 80 vil koste fra 80 vil koste fra 80 ––––    
100.000 kr100.000 kr100.000 kr100.000 kr    
””””LekkasjeLekkasjeLekkasjeLekkasje” fra kommunen sier at v” fra kommunen sier at v” fra kommunen sier at v” fra kommunen sier at vanananannnnntilknytilknytilknytilknytningtningtningtningssss----
avgiftenavgiftenavgiftenavgiften    blir ca 56.000 kr.blir ca 56.000 kr.blir ca 56.000 kr.blir ca 56.000 kr.    
Så nå er vi i knipe.Så nå er vi i knipe.Så nå er vi i knipe.Så nå er vi i knipe.    

    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lys og salt i november 
Asbjørn Har sjukepermisjon. Han skal få 
operert inn ei kneprotese. Derfor er det 
usikkert når neste nummer av Lys og Salt 
kommer, men vi håper at forsinkelsen blir 
liten. 

Støttegruppa: 
Formann: 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@s.tussa.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 

Bispemøtet i Den norske kirke har med 6 mot 
5 stemmer  vedtatt at homofilt samlevende 

kan inneha vigslede stillinger i kirken. 
 
I praksis betyr dette tre ting:  
A. Kirken er nå delt: 1. de som tror at ingen kristen kan sette seg 
til doms over profetenes og apostlenes vitnesbyrd og 2. De som 
tror at Guds Ord ikke er det samme til alle tider og gjennom alle 
slekter. Denne gruppa er igjen delt i to: a. De som tillater en 
avgrenset bibelkritikk, og b. De som tillater bibelkritikk.  
B. Man kan ikke beskylde biskoper, menighetsråd og 
bispedømmeråd som ansetter homofilt samlevende  for å være 
illojale.   
C. Ansettelser vil skyte fart. Snart vil vi også finne dem i 
bispedømmer med biskoper som ikke ordinerer dem. Dette vil 
gå akkurat som i kvinneprestsaken. De kommer som 
representanter for organisasjoner, et og annet menighetsråd  vil 
tilsette slike o.sb. 
 
Nå snakkes det høyt om splittelse i kirken.  
Det ropes på alternativt tilsyn og man søker måter å ”overleve” 
på. Man roper om at biskopene må ta ansvar. 
Det helt sentrale i vår tenking og handling fremover må være at 
vi holder fast på det lutherske prinsippet om at det er du som 
kristen som har ansvar for å prøve læren og for å kalle en 
tilsynsmann som lærer rett! 
Derfor er det ditt ansvar at du forlater vranglærende tilsynsmenn 
søker en tilsynsmann for din sjel som lærer rett. Og husk:  Hvis 
en slik ikke finnes i rimelig nærhet har du full rett til å kalle en. 
Det er rett at luthersk tanke tillater at vi benytter en ond, eller 
uverdig prest. (Det er jo alle prester, selv om det i menneskers 
øyne finnes gradsforskjell.) Men Jesus advarer sterkt mot falske 
hyrder og ”leiekarer”. 
 
Det er rett at vi ikke skal forlate kirken så lett, for det er 
vranglæren som skal ut, ikke de som tror Guds Ord.  
Men nå må vi forstå at det er vi konservative som legitimerer de 
liberale. De som hører til gruppe 2 i kirken vår er avhengige av 
gruppe 1 for å ha en snev av troverdighet, og kunne beholde et 
inntrykk av å være kirke. Jeg er spent på å se hva som blir 
tilbake hvis gruppe 1 forlater den politisk korrekte statskirken og 
finner seg hyrder som lærer rett. 
 
La oss lytte etter Den gode hyrdes  
røst, og følge lammets røde banner. 

Vanntilknytningsavgiften. 
 

Som vi skrev om i vår har Kautokeino kommune sendt 
bedehusmenigheten en rekning på omkring 65.000kroner + 
renter. 
Bedehusstyret mente at beregningsgrunnlaget var feil og 
klaget. De bad også om forhandlinger slik de kommunale 
vedtektene åpner for. 
Vi har ikke hørt noe formelt, men ryktene tilsier at kommunen 
holder fast på sine utregninger, men at formannskapet har gitt 
”rabatt”. Skulle dette vise seg å være rett må vi forberede oss 
på en stor rekning. 
Jeg håpet at når byggingen er ferdig skulle det stå igjen 30 – 
40.000 kr. på byggefondet. Dette kunne vi så bruke enten til  
Å betale ned lånene, eller til en startkapital på innsamlingen til 
foldeveggen. Som vil koste omtrent det samme som 
tilknytningsavgiften. 
Men er det rett at kom- 
munen vil kreve inn 
 avgiften, da er vi nå i en 
 slem pengeknipe. 
 


