
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
VITNESBYRDETS KRAFT OG VIRKNING 

2 Kong. 5,1-14 
 

I dette avsnittet hører vi om hva et enkelt vitnesbyrd om Gud og 
troen på ham kan utrette. Ja hvilken virkning det har. 
Vi leser om den syriske konges hærfører, Na`aman. Han var en sentral 
og betydningsfull person, ”han var en veldig krigsmann, men spedalsk” 
(v1). Men han led av en alvorlig sykdom, som var til stor plage for han. 
I sitt hus hadde han en liten jente, som av syrerne var blitt bortført fra 
Israel. Hun var nå tjenestejente hos hans hustru. Hun hadde tydelig ondt 
av sin herre, p. g. a. den sykdom han led av. Hennes ønske var at han 
skulle bli frisk.  
  En dag går hun til Na`aman sin hustru og forteller det som 
ligger på hennes hjerte - v 3: - Her begynner det som skulle føre til en 
forandring for Na`aman. Hennes vitnesbyrd ble hørt og trodd. Med sitt 
liv og sitt arbeid hadde hun vist en tro, som hadde skapt tillit. Og i v 4-5 
ser vi hva som skjer. Na`aman kommer i kontakt med profeten Elisa. 
Og av ham får Na`aman beskjed om hva han skal gjøre, v 10.  

Men Na`aman sin reaksjon er sterk, v 11-12. Han hadde tenkt 
seg det annerledes. 

”Jeg tenkte - - ”  
Slik er det ofte med oss mennesker. Vi har våre oppfatninger, 

våre tanker, om hva og hvordan Gud skal gjøre det. Det å gjøre hva 
Gud sier vekker ofte motstand i oss. 

Men Na`aman lot seg til slutt overtale og gjorde hva profeten 
sa, v 14. Undret skjedde. Ved denne lille jenta sitt vitnesbyrd om Israels 
Gud, lot Gud sin kraft og virkning skje, og det ble til velsignelse for 
mange. 

Hva kan så vi lære av dette?  
1) Noe om hva et enkelt vitnesbyrd gjennom våre liv og vårt 

arbeid kan medvirke til store ting. 
2) Noe om at Gud bruker og velsigner et enkelt vitnesbyrd fra 

en som er ”ganske alminnelig” Gud velsignet ”et lite ord om Jesus!”  
Sagt fra et hjerte som har nød og omsorg. 

3) Noe om å være villig til å la Gud bruke en. Den lille jenta 
tenkte ikke på sin egen situasjon. Hvem hun var, eller hva andre måtte 
mene. Hun måtte bare få fortalt det hun viste.  

4) Noe om å vitne der vi er – i nærmiljøet. Bruke anledningen 
og mulighetene som legges til rette. 
Kraften og virkningen lå ikke hos den lille jenta. Men hos Israels Gud. 
Men han brukte vitnesbyrdet hennes, som gjorde at Gud fikk åpenbare 
sin kraft og virkning. 
Du kjenner deg hjelpeløs og svak. Og slik skal det være. For ”først da 
kan du om Jesus de rette ord få si.”  
Og det har kraft og virkning! 
Ghø 

 

”Store ting har Herren gjort i mot oss, vi ble 
glade. Herre la våre fanger vende tilbake likesom 

bekker i sydlandet!” 
Salme 126, 3-4. 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ET LITE ORD OM JESUSET LITE ORD OM JESUSET LITE ORD OM JESUSET LITE ORD OM JESUS    
    

Et lite ord om Jesus, en vennlig utstrakt hånd 
Et lite ord om Jesus, velsignet av Guds Ånd. 
Her gjelder ikke former, ei heller blomsterspråk 
Et lite ord om Jesus, å, si det, side det dog! 

 
Vi blir så små hos Jesus, det vil han vi skal bli. 
Først da kan vi om Jesus det rette ord få si. 
Da blir det ham alene og ikke meg og mitt, 
Og hvis jeg så for tjene, da er det nåde blitt. 

 
Det største ord om Jesus er Jesus, synders venn. 

Det beste ord om Jesus er dette ord igjen. 
Det største og det beste, hva kan jeg mere si? 
Gud, la vårt liv vårt feste kun dette ord få bli! 

      Emilie Bovim 

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

Meldingsblad for Den lutherske kirke i Kautokeino, 

Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø og 

Støttegruppa – Juni 2010. 

 

Gudstjenester i juni/juli 2010: 
 
BALSFJORD VALGMENIGHET – KL. 11.00: 
Juni: 20. Storsteinnes kapell v/ EAHO 
Juli:  06. Tennes kirke v/ EAHO 
 
DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO –  
KL. 11.00: 
Datoer blir kunngjort lokalt. 
 
TROMSØ VALGMENIGHET – KL. 11.00 
(Forsamlingshuset Vestregt. 24.) 
Juni:  27. Gudstjeneste v/ EAHO 
Juli: 11. Gudstjeneste v/ GHØ 
  
16.-18. Juli: Fellesstevne for alle tre menighetene 
på Varden skole, Alteidet i Kvænangen. 
Gudstjeneste i Sopnes kirke, Langfjorden, søndag 
18.juli kl. 11.00 
 
Forklaring: 
EAHO = Erik AH Okkels 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 
VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER OG MØTER! 
BE FOR SAMVÆRENE! 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Å SALIG DEN GUDS ORD HAR HØRT 
 
Å salig den Guds ord har hørt, Bevaret og til nytte 

ført! Han daglig visdom lærte; 
Fra lys til lys han vandre kan Og har i livets 

prøvestand En salve for sitt hjerte 
Mot all sin nød og smerte. 

 
Guds ord det er min rike skatt, Min sol i sorgens 

mørke natt, Mitt sverd og skjold til like. 
Guds finger selv i ordet skrev Min barnerett, mitt 

arvebrev, Den skrift skal aldri svike; 
Kom, arv et evig rike! 

 
Eg gikk til nådens rike bord i dag og hørte Herrens 

ord, Og sjelen sanket føde. 
Gi troen derved vokse så At troens frukt ei savnes 

må. Når jeg for ham skal møte 
Som for oss alle døde! 

J .N. Brun - Lr 58 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
FELLESSTEVNE PÅ ALTEIDET 16.-18. JULI 2010 
 

Også i år er det planlagt Fellestevne for de tre 
valgmenighetene i nord – Helgen 16.-18.juli.  

Samlingene blir på Varden skole, Alteidet. Det blir 
møtesamvær – fredag 16. kl. 19.00 – lørdag 17. kl. 11.00 og kl. 
17.00. Møtene blir på Varden skole 
Søndag 18. kl. 11.00 - Gudstjeneste (Sopnes kirke, ev. Varden 
skole) 
Skrifte og nattverd. Offer. Kirkelunch på Varden skole med 
avslutning. 
Prestene Okkels og Ødegårdstuen med flere, blir med. 

Nærmere kunngjøringer i neste nr av Lys og Salt – og i 
lokalaviser i Nord-fylket. 

De som eventuelt trenger overnatting må ordne det 
selv. Det er campingplasser i området, bl.a. Alteidet camping 
– hytter, tlf. 974 87 345, og Sigfred Persen, Burfjord, rom, tlf. 
414 68 364. 
Skal du ikke legge ferieturen til Nord-Norge og Alteidet i år? 

Hjertelig velkommen til stevnet! 
 

 
 
 

 
TEMAHELG I TROMSØ  
24.-26. SEPTEMBER 2010 

Fjellheim Bibelskole 
 

Også i år innbyr de tre menighetene i Nord til - 
Temahelg i Tromsø i tiden 24,-26. september, 2010. 
Samlingen blir på Fjellheim Bibelskole. 
Emner og opplegg er under arbeid. Talekrefter blir bl.a. 
den nye misjonsbiskopen i Misjonsprovinsen i Sverige, 
ROLAND GUSTAVSSON. Øvrige talere er ikke helt 
klarlagt enda. Dette kommer vi senere tilbake til. 

Når det gjelder overnatting så må det ordnes selv, 
men stevneledelsen kan være behjelpelig med info. Det 
er også mulighet for å leie rom på 
Fjellheim ved å ta kontakt direkte dit, 
Mellomv. 96, 9006 Tromsø, e-post: 
fjellheim@nlm.no. Tlf. 77 75 55 76 
Påmelding og mer info fåes ved 
henvendelse til: Gunnar Helge Øde-
gårdstuen, e-post: 
godeg@broadpark.no  Tlf. 915 
10 821. 

 
 

Hjertelig velkommen! 
 
################################################### 
 

BIBELTIMER I BALSFJORD 
 

I løpet av vinteren/våren er det holdt fem bibeltimer i 
Balsfjord. To om gudstjenestens liturgi og dens betydning, og tre 
emner fra Ruts bok. Det er prestene som har vært ansvarlige for 
dette. Møtene har vært holdt i privathus, og frammøte har vært 
bra, ca 14-15 i snitt. 

En ser viktigheten med slike samlinger gjennom 
undervisning av Guds ord, i tillegg til forkynnelsen i 
gudstjenestene. Det vil bli satset mer på dette i menighetene i 
Balsfjord og Tromsø. 
Ghø 
 
============================================== 
 

 
Nb! Neste nummer av Lys og Salt  kommer i 
første delen av juli og er et  dobbeltnummer 
for juli og august. 
 

 

 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
mai 2010. 
Driftskontoen: 
1.mai stod det kr.  2 710,74 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn kr.7 774,- i gaver. 
Samlede utgifter mai var kr. 10 178,00 
Den 30. mai 2010 står det kr. på brukskontoen.  
 

Denne måneden greide vi ikke 11 000 til 
lønnsfondet. Bare 8 500 kr. Asbjørn. 

OLAV BERG LYNGMO 60 ÅR 
27. mai fylte Olav Berg Lyngmo 60 år. Gjennom Lys og Salt 

vil vi få gratulere med dagen som har vært. 
 Olav har hatt sin prestetjeneste i Kautokeino i mange år. 

Først som sokneprest i DNK. Etter at han ved dom ble avsatt, ble 
han av en stor gruppe, som fulgte ham, kalt til prest for disse i 
Kautokeino, med base i bedehuset, som senere ble utbygd til kirke 
under ledelse av Olav. Menigheten har senere tatt navnet Den 
Lutherske kirke – Kautokeino. 

Olav er en god og real medarbeider. Han er godt forankret i 
Bibelen og den Lutherske bekjennelse. I dag arbeider han i en 
møbelforretning i Bjerkvik, som sjåfør, hvor han har sin fine heim 
sammen med sin kjære Åshild, og den øvrige familie. 

Fremdeles kjører han 100 mil tur/retur til Kautokeino og har 
gudstjenester. Det står stor respekt av slikt.  
Menigheten setter stor pris på Olav, og han 
har stor tillit blant dem. 

Vi, hans mange medarbeidere vil få 
 gratulere hjertelig, og takke for et godt og  
rikt medarbeiderfelleskap til denne tid, og  
ønsker deg Olav, Guds nåde og fred fra Gud  
og Herren Jesus Kristus. 
På vegne av dine På vegne av dine På vegne av dine På vegne av dine medarbeideremedarbeideremedarbeideremedarbeidere    
Gunnar Helge, pastor.Gunnar Helge, pastor.Gunnar Helge, pastor.Gunnar Helge, pastor.    

 
 

Adresser og telefonnr: 
Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Svein Sørensen, 9040 Nordkjosbotn.  ℡ 77 72 06 37 
Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes.  ℡ 77 72 01 96 
Formann/forstanderskapet: Torbjørn Pettersen,  
Middagsbukt 9050 Storsteinnes.  ℡ 77 72 08 24 – ℡ 464 71 779 
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: Inga Turi Hætta, Gártnetmáras 13, 9520 Kautokeino. ℡ 78 48 61 34 
Bankkonto: 4901 10 37762 
Hjemmeside http://www.bedehus.net/ 
 

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 
 

Stevnedeltakere 2008 

Roland Gustavsson 


