
Gudstjenester i oktober/november 2009 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET – KL. 11.00: 
Oktober 25: Storsteinnes kapell v/ GHØ 
November 08: Nordkjosbotn kirke v/ EO 
  22: Storsteinnes kapell v/ GHØ 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO – KL. 11.00: 
November 01: v/ EO 

08: Forsamling kl. 11.00 og 17.00 v/ Rolf     
      Pedersen m.fl. 

 

TROMSØ VALGMENIGHET – KL. 11.00: 
(Forsamlingshuset Vestregt. 24.) 
Oktober 25: v/ JB og EO 
  29: Bibeltime v GHØ 
November   08: v/ GHØ 
  12: Bibeltime v/ EO 
  22: v/ EO 
  26: Bibeltime v/ GHØ 
 

(EO = Erik Okkels, GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen, JB = Jan 
Bygstad) 
 

Velkommen til gudstjenestene og øvrige samlinger! Be for 
disse! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
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DU ER ET GUDS BARN VED TROEN 
 

”Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For 
dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere 
Kristus.” Gal. 3,26-27 
 

Du kan ikke bli frelst i dine egne klær. Dette uttrykkes sterkt og 
gripende ved den hvite dåpskjolen. Det du selv har, er skittent og 
urent; ja, din egen drakt er bare laser og filler. Den må du kaste for at 
du kan få den beste kledningen. 
Tenk å bli ikledd Jesus i dåpen! På samme måten som et lite barn blir 
kledd i dåpskjolen, skjuler Jesu rettferdighet den døpte fra topp til tå. 
Du er helt hvit. Du er helt ren Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt! 
For et anfektet Guds barn er det en forunderlig hvile i det Gud gir deg i 
dåpen. Helt ufortjent, helt uforskyldt har du fått Jesus med hele hans 
rikdom. Han skjuler deg fullstendig. På alle sider er du dekket av ham. 
Ikke noe av ditt eget kan bli sett. 
Dåpskjolen er en ferdig drakt. Nål og tråd følger ikke med. Det er ikke 
meningen at den som blir døpt skal sy kjolen selv. Det har en annen 
gjort. 
Slik er det også med Jesu frelserverk. Det skal ikke føyes noe til. Det 
er så fullstendig og fullbrakt som det kan bli. 
Du er et Guds barn ved troen. Det begrunner Guds ord med at du i 
dåpen er ikledd Jesus. Hvordan henger det sammen? 
Jo, troen holder seg til Ordet. Og Ordet sier: ”Den som tror og blir 
døpt, skal bli frelst.”  Å bære barnet sitt til dåpen, er en troshandling. 
Det vidunderlige er at en slik handling skjer på Ordets grunn. Gud 
skaper ved sin Ånd troen gjennom det ord som er knyttet til vannet. 
Tror du på Jesus, er dåpsdagen din årets store merkedag. Da fikk du 
del i hele guddomsfylden. 
Lever du uten troen, er du fortapt på tross av at du er døpt. Men da er 
dåpen din et kall til å bli født på ny gjennom omvendelse og tro. Gi 
deg til ham som har døpt deg. La ham eie deg i evighet. 

Hans Erik Nissen (Fra boka: Ett er nødvendig, Lunde forlag.) 
 
BIBELHELG 23.-25. OKTOBER 09 I TROMSØ 
 
Helgen 23. – 25. oktober arrangerer Foreningen for Bibel og Bekjennelse, 
Nord-Hålogaland lokallag (FBB), Bibelhelg i Tromsø i Forsamlingshuset, 
Vestregt. 24. 
Det er Jan Bygstad, pastor i Det evangeliske Lutherske Kirkesamfunn, 
Bergen menighet, som er taler. Bygstad var med oss i fjord høst, og har vært 
med på tidligere arrangement for FBB her nord. Mange setter stor pris på hans 
solide forkynnelse, og vi ser igjen fram til en rik helg om Guds Ord. 
Programmet er Slik: 
Fredag 23.:  Kl. 19.00: - Lov og evangelium 
Lørdag 24.:  Kl. 11.00: - Rettferdiggjørelse Kl. 17.00: - Levende  

eller død troKl. 19.00: - Tro og gjerninger 
Søndag 25:Kl. 11.00: Gudstjeneste i Tromsø Valgmenighet v/ Jan Bygstad 

 og Erik Okkels. 
Styret i Lokallaget ønsker alle hjertelig velkommen! 

”Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til 
å kalles Guds barn, de som tror på hans navn.” 

 Johs 1,12 
 

 

 

 

 

 

Temahelgen om ekteskapet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Temahelgen ble avviklet etter planene. Det var vel 70 påmeldte. 
Til møtene kom det også mange som ikke var påmeldt, men som 
tok ett møte om gangen. Den best besøkte samlinga var nok 
gudstjenesten søndag med 110 mennesker til stede. Også flere av 
foredragene samlet nesten like mye folk. 
Nina Karin Monsen viste i sine foredrag tydelig at ved å løse 
ekteskapet fra å være definert et livslangt forhold mellom en 
mann og en kvinne, skaper man noe som ikke er ekteskap. 
Hvorfor skal det for eksempel være to og ikke tre menn, eller 
kvinner, som lever sammen? Hvorfor ikke to menn og en 
kvinne? Fortsettelse side 4. 
 

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

 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i Kautokeino, 

Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø og 

Støttegruppa – oktober 2009. 

 

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. 
Formann: Morten Selven, Asbjørn Øveråsvei 18 d. 7017 Trondheim  
℡915 46 362 Sekretær: Asbjørn Hunnes, 6144 Sylte. ℡ 70 02 21 40 – 997 
10 446 E-post: asbhu@tussa.com 

Internett: www.bedehus.net 

Bildet viser litt av forsamlinga. På talestolen står Johannes Sørensen, 
formannen for Valgmenigheten i Tromsø. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN ØKONOMISK RAPPORT 
 

Det er en stund siden det ble gitt en slik rapport her i Lys og Salt. 
Det er sikkert flere som er interessert i hvordan det står til – hva 
som blir gitt. Her er følgende oversikt pr. 30. september, altså for 
tre kvartaler av 2009: 
Balsfjord Valgmenighet:   
Ofring ved gudstjenester: Kr. 45 006,-  
Når det gjelder utgifter gjelder dette: Reiseutgifter til prestene, 
godtgjørelse til organist, annonseutgifter m.m. som utgjør ca Kr 
2 500.- pr mnd. 
Tromsø Valgmenighet: 
Ofringer ved gudstjenester: Kr 80 000,-.  Gitt til andre formål: 
Kr. 9 000,-.  
Utgifter til organist, husleie, annonser utgjør ca Kr. 2 000,- pr. 
mnd. 
 

Prosjektkonto – lønn til prestetjenesten:  
På konto pr. 30. sept.: Kr. 200 000,- Beløpet er gaver og fast 
givertjeneste, samt et tilskudd pr. mnd fra Støttegruppa på Kr. 
11 000,- for prestetjeneste i Kautokeino.  
Lønn- og sosiale utgifter utgjør pr mnd: ca Kr. 25 000,- 
 

Det takkes hjertelig for alle bidrag som er blitt gitt.  
Dette gjør det mulig å opprettholde de tjenester som menighetene 
har i dag. Målet er å kunne bygge ut tjenesteomfanget da det er 
behov for det, bl.a. å styrke prestetjenesten. 
GHØ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny start for støttegruppa. 
Siden bedehuset i Kautokeino ble ferdig, har Morten Selven og 
Asbjørn Hunnes arbeidet med hvordan en skulle gi den 
midlertidige pregede Støttegruppa, en varig organisering. Vi ser 
mange oppgaver som ligger foran og venter på mulige løsninger, 
og vi har funnet det urimelig at dette skulle opphøre. 
Vi tror vi har funnet en løsning som vi mener er god. Vi ber 
Komiteen mot Avkristning av Norge (KAN), der M. Selven er 
formann, ta noen oppgaver, og de tre valgmenighetene i nord om 
å ta noen. 
På menighetsseminaret 25. – 27. september ble det satt ned en 
arbeidsgruppe til å lage forslag til en ordning for en 
støtteforening, som kan overta oppgavene fra støttegruppa. 
Ordningen skal godkjennes av de tre menighetene.  
Arbeidsgruppa er: Mathis Mathisen Sara, Erik Okkels, Thor 
Henrik With og Asbjørn Hunnes. 
AH 
 

Temahelgen om ekteskapet  fra side 1 
 

Hun viste også tydelig at et samfunn der man kjøper og selger, 
sæd og egg og leier livmødre må bli et rotløst og kynisk 
samfunn. 
Knut Alfsvåg tok for seg mange alternative måter kirkene kunne 
reagere på den nye loven på. Den mest radikale var nok at man 
borgelig lever i et slags samboerskap, og har en juridisk 
bindende samlivskontrakt. Menighetene måtte da føre sine egne 
ekteskapsregistre. 
Den ordningen han anbefalte var at kirkesamfunnene sa fra seg 
vigselsretten. Brudeparet går så først til sorenskriveren og blir 
borgerlig viet. Så gir brudeparet sine løfter for Guds åsyn i 
kirken. 
Foredragene fenget forsamlingen og samtalene var gode og 
engasjerte. Det stadig tilbakevendende temaet var” Hva skal vi 
gjøre?” 
Hele veien lå den klangbunnen som biskop Arne Olson fra 
Misjonsprovinsen i Sverige la under foredragene. Han ga en kort 
og kraftfull innføring i Bibelens tale om ekteskapet. Først om 
ekteskapet som Guds skaperordning for samlivet mellom mann 
og kvinne. En skaperordning fra før syndefallet. Så om 
ekteskapet som bilde på forholdet mellom Kristus og hans kirke. 
Og han viste hvordan forholdet mellom Kristus og kirken gir 
rettledning om hvordan mann og kvinne skal leve sammen i 
ekteskap. 
Sammen med vigselen av bedehuskirken i Kautokeino, var nok 
dette den største og mest fengende samlingen i valgmenighetenes 
historie, likevel snakket mange om at det var rart at vi ikke var 
flere.    
Styret for valgmenigheten i Tromsø ble bedt om å stå for en 
liknende samling i 2010.   Asbjørn Hunnes 
 

Erik Okkels og Nina Karin Monsen sammen på talerstolen under 
samtalen etter et av foredragene. Monsen svarte på spørsmål og 
Okkels var ordstyrer. 
 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa 
august og september 2009. 
Driftskontoen: 
1.august stod det kr. 16.796,24 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn kr. 25.300,00 i gaver. 
Samlede utgifter disse månedene var kr 25.238.  
Den 30. september 2009 står det kr 16.858,24 på 
brukskontoen.  

 

Anders Mikkelsen Sokki - 70 år 
I ettertid har vi fått vite at medarbeider i Kautokeino,  
Anders Mikkelsen Sokki fylte 70 år den 18.  
september 2009. 
Sokki hadde reinflokk og de store vidder som  
sitt arbeidsområde. Men han solgte reinflokken.  
Han kom til seg selv, slik vi leser om det i Luk.  
15,17. Gud kalte Sokki ut av mørket! Han fikk senere kall til 
tjeneste i Guds rike. 
         Omkring 1990 skjedde det noe i Kautokeino kirke. Situasjonen 
var slik at ingen av tolkene var til stede. Selv om Sokki nektet å 
tolke slapp han ikke unna.  
Senere ble det vikartjeneste for kirketolken, bibelskole i Tromsø og 
medarbeider i Ordets tjeneste også for Norges Samemisjon.  
Vi ønsker Sokki Guds rike velsignelse over dagen post festum, og 
med ønske om fortsatt mange år i Guds rikes arbeid! 
Hilsen venner 

 

 

Johan Anders Olavsen Eira - 75 år 
25. september 2009 fylte Johan Anders  
Olavsen Eira 75 år.  
Eira er en avholdt predikant, tolk og kirkelig 
medhjelper som har mange 10 år bak seg i 
tjenesten. 
Han behersker norsk og samisk like godt, og tolker begge veier etter 
behov. Han har holdt urokkelig fast på Skrift og bekjennelse. Her er 
Johan Anders og hans hustru Berit fotografert på norsk – samisk 
kirkehelg i Kvænangen. Vi ønsker ham Guds velsignelse over 
dagen, og at de begge fortsatt må få mange gode år sammen! 
Foto: Mike Clemetsen, USA 

Hilsen venner 

 
 
Ragnhild Knudsen 70 år 
  
Ragnhild Knudsen, fylte 70 år mandag den 5.  
oktober. Hun er utdannet fysioterapeut og  
Feldenkreis-pedagog og har brukt sine evner og  
kunnskaper til hjelp og glede for mange. Jubilanten 
 har i alle år støttet sin mann Børre Knudsen og stått 
 trofast ved hans side, selv når det har "blåst" som 
 verst. Hennes kall har vært hjemmets, med fem  
barn. Mange beundrer deg - og takker deg. For ditt 
 mot, offer, din hengivenhet og ditt tjenersinn.  
Gratulerer hjerteligst med dagen! 
  
 
 

 
 
 
 
 


