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Frykt ikke! La hendene være sterke." (Sak 8,13 
"For Gud gav oss ikke motløshetens ånd, men krafts 
og kjærlighets og sindighets ånd." (2 Tim 1,7) 

 

 

 
 

 

 

 

KAUTOKEINO I FLOTT HØSTVÆRKAUTOKEINO I FLOTT HØSTVÆRKAUTOKEINO I FLOTT HØSTVÆRKAUTOKEINO I FLOTT HØSTVÆR    
 

Helgen 14.-16. oktober var undertegnede - sammen med Åshild 
og Olav Berg Lyngmo - på kirkehelg i Kautokeino. 
En flott og inspirerende helg, hvor et flott høstvær satte en fin 
ramme rundt det hele. 
Det er alltid godt å få komme til menigheten, og en merker at det 
settes stor pris på besøk.  
Dette besøket omfattet tre samlinger: Besøk på sykehjemmet 
lørdag ettermiddag med andakt og nattverd. Her ble vi godt 
mottatt, og det ble en god stund sammen med beboere og 
betjening. 
Om kvelden var det møte (Lohkan) i kirken (bedehuset). Ganske 
mange var møtt fram. En rik oppbyggelig kveld med Gudsordet 
og salmesang. (Fortsettelse s.2) 

 
 

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

Gudstjenester og møter i november/desember 2011 
 
BALSFJORD VALGMENIGHET – KL 11.00  
November:  06. Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 

20. Nordkjosbotn kirke v/ pastor Jakob 
Appell, Sverige* 

Desember:  04. Storsteinnes kapell v/ EAHO 
   25. Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 
 
DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – 
KL 11.00 
November: 06. (Allehelgen) Skriftemål og nattverd v/ OBL 

27. (1. søndag i Advent) Skriftemål og nattverd 
v/ EAHO 
27. (1. søndag i Advent) Masi: Den gamle 
sykestue. Obs kl 17.00 -Skriftemål og nattverd 
v/ EAHO 

Desember: 04. (2. søndag i Advent) Gudstj. v/ SG 
  24. (Juleaften). Obs kl 15.00 gudstj. v/ AH 
  25. (1. Juledag) Gudstj. v/ AH 
  26. (2. Juledag) Gudstj. v/ AH 
 
TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00 
(Fjellheim Bibelskole, Mellomveien 96) 
November: 13. Gudstj. v/ EAHO. Predikant Erik Trans, 

Danmark 
  27. Gudstj. v/ pastor Arne Thorsen 
Desember: 11. Gudstj. v/ EAHO 
  24. Gudstj. 15.00v/ EAHO 
  26. Gudstj. v/ EAHO 
 
*Landsekreter på Församlingsfakulteten, Gøteborg og 
kapellan i valgmenigheten i Kvillebäcken. 
OBL = Olav Berg Lyngmo 
EAHO = Erik A. H. Okkels 
SG = Sverre Gundersen 
AH = Asbjørn Hunnes 
 
Velkommen til Gudstjenester og møter. Takk for at du vil 
huske det i bønn. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa – november 2011. 

 

TO FORBEDTO FORBEDTO FORBEDTO FORBEDEEEERE!RE!RE!RE!    
    

Det er en stor rikdom og et stort privilegium å ha forbedere. Noen som 
husker på meg, eller til hvem jeg kan få si: ”Vil du huske på meg i bønn!” 

Litt ekstra blir det når en får høre om forbedere som en ikke kjenner 
eller vet om. Det opplevde jeg for flere års siden. Jeg fikk vite at en 
kvinne, som for meg var ukjent, hadde hatt meg på sin bønneliste i 
flere år. Det var hennes datter som vi kjente, som fortalte det. I 
hennes mors bibel fant de etter hennes død, en bønneliste hvor også 
mitt navn var skrevet. Det var sterkt å høre. Og jeg kjente meg rik. 
Tenk å være bedt for av en jeg ikke kjente til! En som nok trofast 
hadde minnet Gud om meg. Men samtidig kjente jeg også på et tap – 
en forbeder mindre. Og slik er det her i tiden. Menneskers forbønn 
har sin tid. 
I Bibelen leser vi om to forbedere som alltid er til og som er i 
kontinuerlig forbønn for Guds barn. Det er en bønnetjeneste som 
aldri tar slutt. 
Disse to er Jesus Kristus og Den Hellige Ånd.  
Om Jesus som vår forbeder står det at han ber for oss der han ”sitter 
ved Guds den allmektige Faders høyre hånd”. Ja Ordet sier det 
slik: ”Kristus er den som er død, ja, mer enn det; som også er 
oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i 
forbønn for oss.” (Rom 8,34) Og videre sier Ordet: ”For vi har ikke 
en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår 
svakhet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten 
synd.” – ”Derfor kan han fullkomment frelse alle dem som 
kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å går i forbønn 
for dem.” (Hebr. 4,15; 7,25)   
 Om Den Hellige Ånd og hans forbønnstjeneste for oss står det: 
”Her kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet 
ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i 
forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som 
gransker hjertene, vet hva Åndens trakter etter, for det er etter 
Guds vilje han går i forbønn for de hellige.” (Rom 8,26-27) 
To sikre og trofaste forbedere har vår himmelske Far sørget for oss, 
hans barn, med. 
I takk og tro får jeg si: 
”Jeg har en Fader i det høye som Fader omhu for meg bær” 
”Jeg har en broder ved Guds side, som alltid treder fram for meg –”  
”Jeg har en talsmann tro i nøden, en trøster og hussvaler god.” 
 Å – hvor rik jeg er! 
 
ghø 
 
 Takk til kirketolk og sekretær Berit Turi Mortensen og 

organist og kasserer Inga Turi Hætta for lang og trofast 
tjeneste ( foto OBL) 



 
KAUTOKEINO I FLOTT HØSTVÆRKAUTOKEINO I FLOTT HØSTVÆRKAUTOKEINO I FLOTT HØSTVÆRKAUTOKEINO I FLOTT HØSTVÆR        (Fra s. 1.)(Fra s. 1.)(Fra s. 1.)(Fra s. 1.)    
    

Kvelden ble avsluttet med kaffe, denne gang litt ekstra, da det ble 
markert at sekretær og kirketolk Berit Turi Mortensen og 
organist og kasserer Inga Turi Hætta  fikk takk for lang og 
trofast tjeneste gjennom mange år i menigheten. Formann i styret 
Mathis Mathisen Sara holdt tale og takket disse to trofaste 
søstre for tjenesten, og overrakte gaver fra menigheten.  
Disse to har vært gode medarbeidere for menigheten. Fortsatt vil 
de være til hjelp så lenge helsen holder. 
Nå har menigheten fått ny sekretær: Frank Robert Turi  og ny 
kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals. Det er fint at nye er 
villige til å ta over. Så er det å håpe at også en ny organist kan 
komme på plass etter hvert. 
Kirkehelgen ble avsluttet med gudstjeneste søndag formiddag 
med godt frammøte. Denne ble forrettet av Olav Berg Lyngmo og 
Gunnar Helge Ødegårdstuen, som også prekte. Medhjelpere og 
tolk var Mathis Mathisen Sara og Johan Anders O Eira. Dette 
er solide og stødige medhjelpere.    
Takk for en rik helg i godt felleskap med menigheten, og Åshild 
og Olav. 
La oss huske menigheten i vår forbønn. Be om at flere må legges 
til menigheten, og at flere må se sitt ansvar for menighetens 
videre arbeide. 
Hilsen Gunnar Helge ØdegårdstuenHilsen Gunnar Helge ØdegårdstuenHilsen Gunnar Helge ØdegårdstuenHilsen Gunnar Helge Ødegårdstuen    
 
  
 
 

 

Kom til ham, den levende stein, 
som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og 
dyrebar for Gud. 5 Og bli også selv oppbygd som levende 
steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære 
fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus 
Kristus. 6 For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en 
hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal 
ikke bli til skamme. 7 Æren tilhører altså dere som tror. Men 
for de vantro er den steinen som bygningsmennene 
forkastet, blitt til hjørnestein 8 og snublestein og 
anstøtsklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro mot 
Ordet – til det er de også satt. 9 Men dere er en utvalgt ætt, 
et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for 
at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra 
mørket til sitt underfulle lys, 1Pet 2:4-9 

Denne teksten fører oss på en særskilt klar måte inn i bibelske 
tanker som reformasjonen fikk nåde til å gjenoppdage, og er  

 

derfor ikke uten grunn tatt til prekentekst på den s.k. reforma-
sjonsdagen i Sverige. Det er ikke mulig å uttømme alle tekstens 
tanker i en preken. Men la oss ta fram noen hovedtanker, i det vi 
samler oss om ordene "Guds tempel". 

1. Bare Gud kan legge grunnsteinen til det tempel hvor han 
vil møte oss. Over hele jorden reiser templene sine tårn mot 
Himmelen. Menneskene vil på en eller annen måte dyrke Gud. 
Men templene er - utenfor Kristendommen - bare menneskenes 
forsøk på å bane seg selv en vei til Gud. Grunnsteinen i templene 
er menneskeverk, templene er Babelstårn som den religiøse 
menneskehet prøver å reise med bønner, gaver, askese, ydmykhet 
- og gode gjerninger. Men Gud sier oss i sitt Ord at alt dette har 
han forkastet. Han vil ikke kjennes ved våre forsøk på å stige opp 
til ham. Men Gud har lagt grunnvollen for et annet tempel. Han 
har banet seg vei til oss i sin Sønn, som fullbrakte vår frelse ved 
sin stedfortredende lidelse og død. Så er vår fromhet, vår tro og 
vår kristendom intet å bygge på. Men klippen Kristus - den 
holder. 

2. I dette tempel er alle prester for Gud. I den gamle pakts tid 
var der særskilte prester som skulle være mellommenn mellom 
Gud og folket. Men etter at vår Herre Jesus er gått inn for Gud 
som vår yppersteprest, har vi siden ingen annen mellommann enn 
ham. Hans folk på jorden, de som kjenner ham i troen, de er selv 
templet, og de er samtidig alle prester i dette tempel. - Vi elsker 
våre kirkehus, men vi vet at det egentlige tempel er nå de helliges 
samfunn. Vi har våre "prester" som vi lytter til og som tjener oss 
med ord og sakrament, men vi glemmer ikke at de troende er alle 
prester, og Kristus vår yppersteprest. Vi smykker med glede 
alteret i våre kirker, men minnes samtidig at vårt eneste sanne 
alter er Golgata. 

3. Alene i dette tempel bæres det fram offer som Gud har 
behag i. - Den religiøse menneskehet gjør seg stor flid med sine 
ofre. De vil bringe Gud offer som skal bevege ham til å være 
nådig. Men den vei er stengt - likegyldig om det er offergaver, 
lydighet, gode gjerninger, ydmykhet eller "tro" som bæres fram 
som offer. Det offer som stiller Guds vrede har Gud selv brakt 
fram, da han i Kristus forlikte verden med seg selv. Den 
evangeliske kristenhet er den eneste religionsform som ikke har 
noe alter i sine templer; vårt alter er alene Golgata, og våre 

"altere" er nattverdbord. Ved troen på Jesu fullbrakte verk blir et 
menneske rettferdig for Gud. Og først da kan han bringe Gud et 
offer som tekkes Ham. Det er ikke menneskets offergave som 
beveger Gud til å se i nåde til mennesket, men det er tvert om: 
Først må mennesket stå i nåde hos Gud, så først blir menneskets 
offer - hans liv i takknemlighet og tro - behagelig for Gud. Våre 
åndelige offer tekkes Gud "ved Jesus Kristus". 

4. Denne tidsalder er "templets" tid. - Templet er uttrykket for 
at troens liv er fremmed i verden. Templet er det avgrensede; 
utenfor dets murer er verden, og verden vil ikke kjenne Gud i 
Kristus. I forhold til verden er templet noe "helt annet"; templet er 
bildet på at Jesu sanne venner er "i verden, men ikke av verden". 
Men en gang skal det bli annerledes. Hjemme hos Gud er alt 
gjennomtrengt av hans Ånd og dannet etter hans vilje. Derfor 
heter det i Skriften: "Noe tempel så jeg ikke i staden; for deres 
tempel er Gud Herren, den allmektige, og Lammet". Åp 21,22.                                            
Av Sogneprest Carl Fr. Wisløff, sakset fra ”EREVNA” 

 
 
 
 

 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 

 Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
oktober 2011. 
 

Driftskontoen: 
1. oktober stod det kr. 1399,29 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn kr. 5.875,00 i gaver. 
Utgifter i denne måneden var 
overført Lønnskonto.    kr. 4.000,00 
Lys og Salt      kr.    0,00 
Bankutgifter   kr.        0,00 
Sum  utgifter   kr.  4000,00  
 

Den 31. oktober 2011 står det kr.3.274,29 på 
brukskontoen.  
 

 

Adresser og telefonnr: 
Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Geir Halvard Holmstad 9050 Storsteinnes.  ℡ 971 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. 
 ℡ 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 
 


