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Andre samvær i menighetene: 
 
Ungdomsgruppen i Tromsø 
Onsdagene 13 og 20. febr. 06 og 13. mars kl 18.30 
Møtested: privat.  
Opplegg: bibelundervisning, samtale,  
kveldsmat, sosialt samvær. 
 

Nærmere opplysninger: Richard 
 Skollevoll - 975 88 7136 
 
Onsdagsskolen i Tromsø for 
 barn. 
13 og 27. febr. og 13. mars. Kl 17.30 
 i Heimly barnehage, Ørneveien  2, Håpet 
 

 
Nærmere opplysning: Lise Gundersen – 481 83 709 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 De tok en annen veg 

hjem till sitt land 
 
Da Støtteforeningen for 
Misjonsprovinsen ble opprettet (18 
jan. 2003) holdt biskop Arne Olsson 
en betraktning. Denne er så viktig 
at vi gjengir den i oversatt og 
forkortet form. Den er hentet fra 
«Sendebrevet» januar 2013. Du 
finner den i full form på 
http://www.missionsprovinsen.se/sto
edfoereningen 

 

Men da de i en drøm ble 
varslet at de ikke skulle 
vende tilbake til Herodes, 
dro de en annen vei hjem til landet sitt. Matt 2:12 
 

Det sies så om de vise menn etter besøket hos den hellige familien i 
Betlehem. De hadde til slutt funnet Jesus, Kongen, som de hyllet 
med sine gaver. Nå skulle de vende tilbake. Selvsagt tenkte de å ta 
samme veien tilbake som de hadde kommet. Men Herren åpenbarte 
sig i drømmen og advarte dem. De skulle ta en annen veg tilbake. 
Den veien de kom kjente de til og den hadde kanskje vært tryggere 
for dem. Men de fulgte Herrens befaling.  
 

De tok en annen vei hjem til sitt land for Jesusbarnets skyld. 
Herodes, den vonde maktens representant, tenkte å drepe Guds 
Sønn. Jesus ble født for å gå mot lidelsen og døden, men ikke på 
Guds fiendes vilkår, men etter Guds egen plan. Det skulle hende 
mye før tiden var inne for Golgata. For vår Frelsers skyld tok de en 
annen vei. De trosset Herodes påbud om å underrette ham om hvor 
barnet befant seg. Guds befaling hadde forrett fremfor den verdslige 
makten. Vi kan også si at de tok en annen vei for vår skyld, for 
menneskers frelses skyld. Jesus skulle bli alles Frelser.  
 

Det kommer tider da vi må gjøre som de vise menn: Ta en annen 
vei tilbake til vårt land. Vårt hjemland er himmelen, sier apostelen                                                                                   
(fortsettelse neste side) 

B – økonomi 

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

 
Gudstjenester februar/mars 2013 

 

BALSFJORD VALGMENIGHET – KL 11.00 
Februar: 17. 1. s. i faste – Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 
Mars:   03. 3. s. i faste – Storsteinnes kapell v/ GHØ 

17. Maria budskapsdag – Nordkjosbotn kirke 
v/ EAHO 

 

DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – kl 11.00 
Februar: 17. 1.s. i faste SG 
Mars : 10 4. s. i faste OBL/EAHO 
  Se kunngjøring i Avvir, og ved oppslag. 
 

TIMOTEUSMESSENE I TRONDHEIM – KL 17.00 
(Kapellet Zion sykeheim, Ole Hogstads vei 16.) 
Februar:  24. 2. s. i faste – gudstj. v/ TA 
Mars:    10. 4. s. i faste – gudstj. v/ TA 
 

TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00 
(Fjellheim Bibelskole, Mellomveien 96) 
Februar:  24. 2. s. i faste – gudstj. v/ EAHO 
Mars:   10. 4. s. i faste – gudstj. v/ GHØ 
 

”Jeg gleder meg over dem som sier til meg: Vi vil gå til 
Herrens hus.” (Salme 122:1) 

 

Forklaring: 
EAHO = Erik AH Okkels 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 
TA = Torgeir Agøy 
OBL = Olav Berg Lyngmo 
SG = Sverre Gundersen 
 

 
 
 

Meldingsblad for Valgmenighetene. –  

Februar 2013. 8. årgang. 

 

SE ,VI GÅR OPP TIL JERUSALEM 
 

”På veien opp til Jerusalem tok Jesus de tolv disiplene til side, 

så de ble for seg selv, og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem, 

og Menneskesønnen skal overgis til yppersteprestene og de 

skriftlærde, og de skal dømme ham til døden. De skal overgi 

ham til hedningene, til å bli hånet og hudstrøket og korsfestet. 

Og på den tredje dag skal han oppstå”. (Matt 20, 17-19) 

 

Det er tredje gang Jesus forutsier at han skal lide, dø 
og oppstå. 
   Det er Guds Lam som taler. Planen som ble lagt i 
Guds himmel før verdens grunnvoll ble lagt, skal nå 
fullføres. Hvor mye disiplene forstod av dette, vet vi 
ikke. Men Jesu forsoningsverk er ikke avhengi av hva 
mennes ker forstår, men hva Gud gjør. 
   Det har vært en tung vei å gå fra dåpen i Jordan, til 
han nå ser de siste truende skyer over sitt liv. 
   Men Jesus virker rolig og tillitsfull. Og disiplene 
har ingen umiddelbar reaksjon. I Luk 18:34 står det: 
”Men de forstod ikke noe av dette, og det var 
skjult for dem, og de skjønte ikke hva han sa”. 
 
Tenk om Jesu frelsesverk bare var gyldig for dem 
som forstod det! Nei, vi synger i sangen: ”Jeg tror det 
skjønt jeg fatter ei: Han elsker syndere som meg”. 
   Det ble ingen ”utskifting” i disippelflokken selv om 
de ikke skjønte det han sa. Nei, Jesus gjorde sin 
gjerning og fullførte sitt frelsesverk alene. 
   La oss med takk følge Lammet til Jerusalem. 
Andakt av Leonard Gudmundsen fra boka  
”Gud har omsorg”. 

 



Paulus. Dit lengter vi og dit vil vi ha så mange som mulig med oss.  
For Gud vill at alle mennesker skal bli frelst og komme til kunnskap 
om Sannheten, om Kristus. Uten Jesus Kristus går det ikke. Ingen er 
på den rette veien hjem om ikke Jesus får være Frelseren og Herren, 
om Han ikke får være den Han i sitt Ord selv sier at Han er. På 
denne måten kommer Herren til noen av oss som vil være trofaste 
mot Herren og gir oss befalingen: Ta en annen vei! 
Vi vil adlyde Herren. Vi tar en annen vei, ikke for vår egen skyld, 
men for menneskenes skyld. Og for deres skyld som Herren kaller 
til å være Hans prester og forkynnere. Vi tar en annen vei ikke 
minst for Jesu skyld. 
 
Man ønsker å drepe Kristus. Man vil beholde Ham som barnet som 
ikke gjør noen fortred. Det forkynnes at mennesket er Guds barn 
uten omvendelse og tro på Jesus. Man har satt så mye i Guds ord i 
parentes, ikke minst de ord som sier at om et menneske ikke blir 
fødd på nytt, kan det ikke se Guds rike. Og at den som ikke tror på 
Sønnen er fordømt. Man vil ikke la Jesus Kristus være Herren. Det 
er slik at man står Kristus etter livet som den Han virkelig er, Guds 
Sønn og menneskenes eneste og nødvendige Frelser. Ingen kan 
drepe Kristus. Men man kan gjøre det slik at Kristus ikke blir 
forkynt som den Han virkelig er. 
 

For att Guds ord skal bli forkynt til menneskers frelse kommer 
befalingen: Ta en annen vei enn den brede trendveien. Ta den veien 
der Guds ord alene er ledestjernen. Ta den veien der man har 
bekymring for sin egen og andres evige vel. Ta den veien der man 
sier ja til dem Herren kaller å forkynne Hans ord. 
       

I noen forsamlinger møter mennesker en god bibelsk forkynnelse, 
slik at det finns mulighet for hver og en som søker Herren å finne 
Ham. For dette takker vi Herren og ber om att Han fortsetter å gi all 
den nåde og all den frimodighet prester og lekmenn behøver også i 
disse forsamlingene.  
 

Men den store trenden, der Jesus ikke får være Herren, går gjennom 
mange forsamlinger. Den går gjennom stifts- og rikskirken, i 
kirkemøte og i mange sokneråd. Det får til følge at mennesker ikke 
får høre det Guds ord som den Hellige Ånd kan virke omvendelse 
og tro på vår eneste Frelser, Jesus Kristus, gjennom. De trofaste 
som vil holde fast ved Jesus Kristus får ikke den sjeleføde de 
behøver for å holde ut i troens kamp. Derfor hører noen av oss 
Herren advare og si: Ta en annen vei. Og da er det bare å adlyde. 
Hvor uviss enn framtiden kan virke.  
Vi får ydmykt be:  
 
Herre, på Ditt ord vil vi gå. Men da får Du gi oss visdommens og 
frimodighetens og utholdenhetens Ånd. Og Du må stadig på nytt 
lære oss, at om ikke Du bygger huset, så er alt vårt eget arbeid 
forgjeves. 
 
 

 
                      
 

 
Kjære støttegruppe! 
Her kommer noen opplysninger til dere. 

� «Støttegruppa er ikke med på forsiden om hvem bladet er 
til. Det ble så mange navn der, og vi håper jo på flere. Hvem 
Valgmenighetene er finner du i adresselista på side 5. 
 

� Støttegruppa sine konti var alle laget med «fiktive» 
foretaks-nummer. Nå ryddet banken i sine fiktive nummer. 
Da AU ikke har laget en styring for støttegruppa - mens jeg 
forvalter den inntil så skjer - kunne vi ikke søke 
foretaksnummer i Brønnøysundregistrene. Derfor førte 
banken kontiene over på mitt personnummer. Hvis dere 
søker i registrene om hvem dere gir pengene til, vil dere 
derfor se at det er til meg. Likevel er ingen ting forandret. 
Pengene blir forvaltet slik de har blitt i alle disse åtte årene. 
 

� Dere vil se at utgiftene til Lys og Salt nå er 500 kr. høyere 
hver måned enn de var før. Dette har seg slik: Da det gamle 
«trykkeriet» fikk programskade p.g.a. strømbrudd, var 
reparasjonskostnadene så store at det neppe var lønnsomt å 
reparere. Forsikringsselskapet sa at da jeg ikke eide 
maskinen var den ikke forsikret i min innboforsikring. 
Derfor løste jeg problemet slik: Jeg kjøpte - og eier - det nye 
«trykkeriet». Det betyr at nå er det forsikret. Utgiftene ved 
trykking av bladet er foreløpig satt til 500 kr. Så snart som 
råd skal det fremforhandles en skikkelig avtale om dette 
med AU. Til dere som har gitt penger til kopimaskin: 
Pengene blir brukt til å gi ut Lys og Salt. 
 

� Obs. Dette medfører også at om du trenger en trykkerijobb 
til Guds rikes arbeid så kan jeg gjøre det til litt mer enn 
selvkost. 
 

� Regnskapet for 2012 er nå snart ferdig. Da jeg førte 
regnskapet oppdaget jeg at noen av dere har betalt gavene 
på en slik måte at jeg ikke har fått betalingsbilag. En person 
har derfor ikke fått takk for gaven som ble gitt månedlig i 
ca. ½ år. Takk til deg her.  Asbjørn Hunnes 

 
 
 

Alt for ingenting. 
Noen av dere kjenner sikkert denne lille 
fortellingen av J. de Liefde om den gamle 
presten som hele tiden «maser» om at 
«For intet har dere fått det, for intet skal 
dere gi det.» Og om hans unge nevø; 
presten som hadde så store problemer med 
ikke å stille krav. 
  Carl Fredrik Wisløff, sier om boken: 

«Denne lille boken har jeg lest om igjen og om igjen – og hver gang 
med stor takknemmelighet. Hvor mange ganger jeg har lagt den i 
hendene på andre som jeg visste ville ha velsignelse av den, vet jeg 
ikke.» 
   Da jeg fant boken igjen i boksamlingen min kontaktet jeg forlaget 
som forteller at boka er utsolgt. Men om de får nok forhåndsbestil-
linger, vil de trykke den igjen. Det kommer jo en og annen 
forespørsel om boka. 
   Vil du kjøpe ett eller flere eksemplar av boka, så send et brev til 
A. Hunnes 6144 Sylte, eller e-post til asbhu@tussa.com , så kanskje 
vi kan få gitt ut boka igjen. Jeg tror det vil være til stor velsignelse 
for mange.     Asbj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Gunnar Helge Ødegårdstuen, Asbjørn Hunnes 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
januar 2013. 

 

Driftskontoen: 
1. januar stod det    kr 234,78 på bankkontoen. 
 I perioden fikk vi inn   kr. 11.400,00 i gaver. 
  
 

Utgifter i denne måneden var:  
Lys og Salt      kr.  2300,00 
Til lønnsfondet   kr.  8.000,00  
Bankutgifter   kr          0,00 
Sum  utgifter   kr.10.300,00  
 

Den 2.februar 2013 står det kr. 1334,79 på brukskon toen.  
 

Adresser og telefonnr: 
� Balsfjord Valgmenighet: 

Forstanderskapets form: Torbjørn Pettersen, Tlf 934 70 995,  
E-post: torbjornpettersen2010@hotmail.com  
Formann: Geir Halvard Holmstad, Tlf 971 58 171,  
E-post: geir.holmstad@gmail.com   
Kasserer: Knut Haugstad, Tlf 913 86 384, E-post: eldhaugs@online.no 

� Den Lutherske kirke i Kautokeino: 
Formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesveien, 9520 Kautokeino  
Tlf 416 14519 – 908 20 980  
Kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals, Tlf:  915 30 647,  
E-post: arksbals@hotmail.com  
Bankkonto for menigheten: 4901 10 37762 

� Tromsø Valgmenighet: 
Forman: Richard Skollevoll Tlf 975 87 136, E-post: richard@skollevoll.no 
Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien, 8 9015 Tromsø Tlf. 77 67 22 75,   
E-post: tohanss@live.no 

� Timoteusmessene i Trondheim: 
Kontakt:  Torgeir Agøy,  Tlf 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no 
Kasserer: Aud Amalie Agøy, Tlf. 997 00 724,  
E-post: aud.agoy@hotmail.com 

� Støttegruppa: 
Forvalter : Asbjørn Hunnes Tlf: 99710446. asbhu@tussa.com  

� Menighetene prester: 
Erik AH Okkels, Tlf 918 44 354, E-post: erik_okkels@hotmail.com 
Gunnar Helge Ødegårdstuen, Tlf 915 10 821, E-post: godeg@broadpark.no 
Olav Berg Lyngmo, Tlf 996 25 241, E-post: obl@lyngmo.org 
Torgeir Agøy, Tlf. 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no 

� Biskop for Valgmenighetene: 
Thor Henrik With, Tlf 911 72 188, E-post: biskopwith@online.no 
Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik 

� Diakoner: 
Sverre Gundersen, Tlf 916 30 341, E-post: sve-gun@online.no 
Asbjørn Hunnes, Tlf 997 10 446, E-post: asbhu@tussa.com 
Projektkonto – lønn: 0539 54 08196 
Internett: www.bedehus.net 
 


