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”Lov Herren! For han er god, hans miskunn varer Lov Herren! For han er god, hans miskunn varer Lov Herren! For han er god, hans miskunn varer Lov Herren! For han er god, hans miskunn varer 
til evig tid.”til evig tid.”til evig tid.”til evig tid.”    1 Krøn 16,34. ( Sal 106,1; 107,1; 136,1) 

 
 

 

 

 
 
 
 

    

 

    

    

    

    

    

“Ubi Christus Christum purissime doket” 
 

Dette Luthersitatet gir den lutherske skriftforståelsen i fem ord. 
På norsk blir det: Alltid forkynne Kristus Kristus purt og rent. 
Dette er så enkelt at selv ikke dåren kan fare vill, men samtidig så 
stort og ufattelig at det ikke kom opp i noe menneskes tanke.  
Vi finner det i Joh. 1:1,14: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var 
hos Gud, og Ordet var Gud. 14 Og Ordet ble kjød og tok bolig 
iblant oss.  
Når du leser Guds Ord, fra 1Mos 1:1 til Joh. Åp 22:21, så leser du 
Kristus. En gang til: Når du leser Bibelen forkynner Kristus 
Kristus for deg. Jesus sier jo dette rett ut til fariseerne: Dere 
gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – 
og disse er det som vitner om meg. (Joh 5:39) 
Hvordan har vi så evig liv i Kristus? Jo ved evangeliet, og 
evangeliet er: “Etter vår Herres Jesu Kristi ord og befaling tilsier 
jeg deg alle dine synders nådige forlatelse 
Fordi Ordet er Kristus og Kristus er evangeliet, så finner vi 
evangeliet, og vi finner Kristus, i hele Bibelen. 
Hva så med loven?: For vel var det synd i verden før loven kom, 
men der det ikke er noen lov, blir synden ikke tilregnet. Men loven 
kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble 
nåden enda større! (Rom 5:13, 20) 
Derfor: “Ubi Christus Christum purissime doket”. Tar vi Kristus 
bort fra skriften har vi ikke mer igjen enn vi 
kan lese i Koranen. 
Så står de reformatoriske slagordene fast: 
Skriften alene, nåden alene, troen alene - og 
disse tre kan samles i: Jesus alene.  
Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans 
velgjerninger. 
(Kilde: Herman Sasse: Hva er luthersk 
kristendom. Luther forlag 1978.)Asbjørn 
Hunnes. 

B – post 
Returadresse: 
Lys og Salt 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
 

 

Gudstjenester og møter juli/august/sept. 2011 
 
BALSFJORD VALGMENIGHET – KL 11.00 
Juli: 31. Storsteinnes kapell v/ EAHO 
Aug.:  7. Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 
 21.”Betel”, Sandøyra v/ GHØ 
Sept.:  4. Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 
 
DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO  
15 – 17 Fellesstevne på Alteidet.  
Gudstjenester vil bli kunngjort lokalt og i avisen Avvir. 
Se også: kautokeino.net eller bedehus.net 
    
TROMSØ VALGMENIGHET – KL. 11.00 
(Fjellheim Bibelskole, Mellomv. 96) 
Juli: 24. Gudstj. v/ EAHO 
Aug.:  14. Gudstj. v/ EAHO 
 28. Gudstj. v/ GHØ 
Sept.:  11. Gudstj. v/ GHØ 
 
Forklaring: 
EAHO = Erik AH Okkels 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 
OBL  = Olav Berg Lyngmo. 
Velkommen til samværene! 
 

FELLESTEVNE PÅ ALTEIDET 
15.-17. JULI 

(Norsk/samisk kirkestevne) 
Det er planlagt også i år Fellesstevne for de tre valgmenigheter 
i Nord. Dette blir på Varden skole, og med gudstjeneste 
søndag i Sopnes kirke (Langfjorden). 
Taler blir pastor Erik AH Okkels, Richard Skollevoll og 
Arthur Olsen.  m fl. 
Nærmere opplysninger om stevet fås ved henvendelse til 
Okkels tlf 918 44 354. 

Hjertelig velkommen! 
 
 

 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa – juli og august 2011. 

 

   Livet i Ånden  
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus 
Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra 
syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, 
fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, 
da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for 
syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav 
om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer 
etter kjødet, men etter Ånden. Rom 8:1-4 
 

   Paulus oppsummerer: Det hviler altså ikke lenger noen dom over dem som er i 

Kristus Jesus. Den fordømmelsen som tidligere lå over oss, er opphevet og 

kommer aldri til å ramme oss. Dette skyldes helt og holdent det som Kristus har 

gjort. Selv skal vi tro og ta imot. Å tro betyr å komme til Kristus og forenes med 

ham. Da er vi "i Kristus Jesus", og da har "syndens og dødens lov" opphørt å 

gjelde. Dette er den loven som sier: Den som synder, skal dø. Den er opphevet 

gjennom "livets Ånds lov". Dette er den nye ordningen: Vi behøver ikke å dø, for 

Ånden "gjør levende" (2Kor 3:6). Han skaper tro på Kristus. Hans lov lyder: Den 

som tror på Sønnen, skal ikke gå fortapt. 

Slik er det umulige blitt mulig. Loven kunne ikke gjøre oss til Guds barn. Den sto 

maktesløs overfor vår fordervede natur, vårt "kjød", som aldri kunne forvandles 

og bli kvitt synden. Derfor grep Gud inn. Han sendte sin Sønn i menneskelig 

skikkelse. Jesus var lik oss og ble utsatt for de samme fristelser, den samme 

lidelse og død - men uten synd. Dette gjorde han for å komme til rette med synden 

og sone den. Først nå dømte Gud synden, som han så lenge hadde båret over med 

(3:25). Men nå var det Kristus som bar den. I ham fikk den sin dom - "i kjødet", 

sier Paulus. Dette kan sikte til at Kristus bar våre synder "på sitt legeme" 

(1Pet 2:24). Det kan også bety at det var synden i vårt kjød som nå fikk sin dom. 

Først på denne måten kunne det gode som loven siktet mot, gå i oppfyllelse. Det 

ble oppfylt i oss, ikke av oss. Vi ble rettferdiggjort, vi ble Guds barn og fikk hans 

Ånd. Dermed har vårt liv fått en helt ny retning. Vi "vandrer etter Ånden", som 

Paulus egentlig sier. Det betyr at vi drives og styres av Ånden på vår vei frem 

gjennom livet. 

Kjødet bærer vi fortsatt med oss. Det prøver på alle måter å hindre oss (Gal 5:17). 

Men her finnes enda en avgjørende ulikhet. Noen lar kjødet få råde. De innretter 

seg etter det som kjødet vil. Dette kan også oversettes med at de tar kjødets parti 

og stiller seg på dets side. Gjør man det, da er man under syndens og dødens lov. 

Men en kristen lar Ånden råde. Han stiller seg på Åndens side i den striden som 

blir utkjempet inne i ham. Der inne finnes det også noe som verken kan eller vil 

lyde Gud. Dette ble dømt til døden på korset, en dom som ble bekreftet i dåpen. 

En kristen bekrefter den hver eneste dag. Han sier nei til det som kjødet vil. Han 

vet jo at det betyr død, likesom han også vet hva Ånden vil: liv og fred. Denne 

holdningen finnes der hvor Ånden finnes. Den er en følge av å leve i troen på 

Kristus og i fellesskap med ham.    Bo Giertz 

 
 

Jeg er Alfa og Omega, den 
første og den siste, begynnelsen 
og enden. Åp 22:13 



Informasjon: 
 
¤ Nytt fra Balsfjord: 
På Forstanderskapsmøte i 
Balsfjord Valgmenighet 22. juni 
ble Geir Halvard Holmstad fra  
Storsteinnes valgt som ny formann 
til styret. Han overtar etter Svein 
Sørensen, som har bedt om 
avløsning. Svein har vært formann i mange år, og har nedlagt et 
viktig arbeid til menighetens beste. 
Som nytt medlem til forstanderskapet ble oppnevnt Berit 
Sørensen. 
Styret for valgmenigheten består av: Geir Halvard Holmstad, 
Knut Haugstad og Helge Skogheim. Varamedlemmer: Bjørnar 
Moen, Roger Nilsen og Ronald Nilsen. 
Forstanderskapet består av: Torbjørn Pettersen (formann), Roger 
Nilsen, Bjørnar Moen, Berit Sørensen, Martha Bjørkeng, Liv 
Gammelgård, Børre Knudsen pluss de tre fra styret. 
 
 
¤ Nytt fra Tromsø: 
Søndag 22. mai var det dåp i Tromsø Valgmenighet. Da ble 
Emil Vidjelund Samuelsen døpt til Den treenige Guds navn. 
Menigheten har igjen fått et nytt dåpsbarn å ta ansvar for sammen 
med foreldre og faddere. Gudstjenesten ble ledet av Olav Berg 
Lyngmo og prekenen var ved Richard Skollevoll. Godt frammøte. 
Det arbeides med å få et permanent gudstjenestelokale på sikt. En 
huskomité er i gang med sonderinger av mulig egnede lokaler. En 
vil komme tilbake med mer om dette, når noe nytt skjer. Om det 
skulle lykkes å få noe eget, så vil det bety nye muligheter for 
menighetens videre arbeid. Det vil også bli et økonomisk løft, et 
trosprosjekt. Ta derfor dette prosjektet med i forbønn.  
 
 
¤ Nytt fra Kautokeino: 
I pinsen var det samling pinsaften, og 1. og 2. pinsedag 
gudstjenester. Gunnar Helge Ødegårdstuen var taler og liturg. 
Mange møte fram, og det opplevdes rikt og godt å få samles om 
Herrens ord og nattverd. 
Styret arbeider med å få knyttet til seg flere medarbeider til ulike 
oppgaver i menigheten. 
Menigheten har fått ny kasserer etter Inga Turid Hætta, som 
har hatt denne tjeneste i mange år. En varm takk til Inga for 
hennes trofaste og omsorgsfulle arbeid. Den nye kasserer er Anne 
Kirsten Ragnhild Sara Bals. Styret har også fått ny sekretær etter 
Berit Turi Mortensen, som har hatt denne oppgave i mange år. 
Takk Berit for godt utført arbeid. Den nye sekretær er Frank 
Robert Turi. Vi ønsker disse to nye medarbeider lykke til, og 
Guds velsignelse. 
ghø 
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Stevne 23. - 25. september i Tromsø på 
Fjellheim bibelskole med tema: 
Kirke og katekese 

-Guds Ord som undervisning 
 

Når Jesus gir sin siste instruksjon av sine disipler om å 
gjøre alle folkeslag til hans disipler, så understreker 
han to grunnforhold, dåpen og undervisningen: idet 
dere døper dem i Faderens, Sønnens og Den Hellige 
Ånds navn og [idet] dere lærer dem å holde alt, jeg har 
befalt dere (Matt 28,19f). Det heter også om de første 
kristne, at de holdt fast ved apostlenes lære (Apg 
2,42).  
Guds menighet har alltid stått overfor spørsmålet, 
hvordan forvalte dette ansvaret, hvordan gi den 
kristne arven videre til våre barn og til våre nye 
trossøsken. 
I lange tider har skole og kirke ivaretatt dette ansvaret 
på en god måte. Men i dag har undervisningen gått i 
forfall. Bibelkunnskapen og kunnskapen om troens 
hovedstykker smuldrer og blir glemt og slik blir det et 
fornyet spørsmål, hvordan gir vi Ordet videre til våre 
barn og hvordan blir vi selv hjulpet til å holde fast i 
apostlenes lære. 
Dette er bakgrunnen for, at vi i år har valgt å fokusere 
nettopp på dette emne for å gi menighet og den 
enkelte hjelp og oppmuntring til denne undervisning 
som Jesus har befalet oss. EO 

 
Dette års talere og seminarholdere: 
Knut Alfsvåg, Missjonshøyskolen i Stavanger 
Harald Kaasa Hammer, Tønsberg 
Roland Gustafsson, Missiosprovinsen, Sverige 
Thor Henrik With, Trondheim 
Maryse Hauge, Bergen 
-Fuld program kommer senere. Påmeldingsfrist med tanke 
på måltider senest mandag 12. september. Spørsmål i 
øvrigt kan rettes til Erik AH Okkels 918 44 354 eller per 
mail: erik_okkels@hotmail.com  

Leserbrev: 
 
Kjære dere alle. 
 
Jeg skriver til dere for å gi en 
opplysning. Jeg var på MIFF 
(Med Israel for fred) møte tirsdag 
31. mai. Hans Rustad hadde 
foredrag om “Israel i norske 
media.” (Hans Rustad er direktør i 
“dokument.no”.) Han fortalte at 
Knut Kjelstadli fra SV  (Sosialistisk venstreparti) har fått 40 
millioner kroner til å konstituere en ny kultus i Norge: 
Summen av alle religioner der vi skal føle og kjenne oss hjemme. 
Vi ble alle overrasket. Tenk at dette skjer i Norge, uten at våre 
myndigheter opplyser om det. Denne nye kultusen er vel en 
forløper for Antikrist? 
Fikk for meg at jeg skulle sende dette skrivet til dere. Takk for at 
dere er gode kristne. 
NB: Be imot denne kultusen. Vi trenger mange forbedere for 
Norge. 
Jeg hilser dere alle med 1Kor 3:11: For ingen kan legge en annen 
grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. 
 
Vennlig hilsen 
Ingebjørg Lunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 

 Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
mai og juni 2011. 
 

Driftskontoen: 
1.mai stod det kr.  43.979,89   på bankkontoen. 
I mai og juni fikk vi inn kr. 17.340,40 i gaver. 
Utgifter i de to månedene var 
Overført Lønnskonto.  kr. 22.000,00 
Lys og Salt      kr.   3.463,00 
Overført til reservefond kr. 30.000,00 
Bankutgifter   kr.          3,00 
Sum utgifter   kr.  55.466,00  
 

Den 30. juni 2011 står det kr. 5.873,39 på brukskon toen.  
 

 

Adresser og telefonnr: 
Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Geir Halvard Holmstad 9050 Storsteinnes.  ℡ 917 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. 
 ℡ 78 48 63 24 –  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,  Nedre Markveien 37, 9011 Tromsø. ℡ 91844354.  
Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 11B, 8530 Bjerkvik. ℡ 76 95 28 09 –  
996 25 241.  
Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik. 
Prosjektkonto. Lønn (menighetene i Tromsø / Balsfjord): 0539 54 08196 
Støttegruppa: Lys og salt. 
Støttegruppa omorganiseres, midlertidig administreres den av Asbjørn Hunnes, 
6144 Sylte. ℡– 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com 

Internett: www.bedehus.net 
 


