
Gudstjenester for oktober og november: 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET: 
November: 
Søndag 30. – Kl. 11.00:Nordkjosbotn kirke v Gunnar Helge 
Ødegårdstuen 
Desember: 
Søndag 14. – Kl. 11.00: Storsteinnes kapell v /Erik Okkels 
 
DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO: 
November:  
Søndag 23. – Kl. 11.00: v / Andreas Masvie 
Søndag 30. – Kl. 11.00: v /Olav Berg Lyngmo 
Desember: 
Søndag 7. – Kl. 11.00: v Gunnar Helge Ødegårdstuen 
Søndag 14.- Kl. 11.00: v/ Olav Berg Lyngmo. 
 
TROMSØ VALGMENIGHET : 
(Forsamlingshuset, Vestregt. 24) 
November: 
Søndag 23. – Kl. 11.00: Gunnar Helge Ødegårdstuen 
Desember: 
Søndag 21. – Kl. 11.00: v // Erik Okkels. 
 
Velkommen til gudstjenestene! Be for samlingene! 
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Sylte 15.10.2008 

 
En hilsen til Den lutherske kirke i 
Kautokeino ved tiårsjubileet Bots og bededag 
2008. 
Fra Støttegruppa ved Asbjørn Hunnes og 
Morten Selven.  
 
Det var mange kristne rundt om i hele landet som fulgte 
avskjedssaken mot Thorsen og Lyngmo i spenning og forbønn. 
Soknerådet som frimodig møtte både biskop og statsråd og 
vitnet om troen på at Guds ord er sant og godt gjorde et spesielt 
inntrykk på mange. Det vakte også oppmerksomhet da 
menigheten ikke bøyde av fra Guds ord, men gjenvalgte det 
soknerådet som holdt Ordet hellig. 
 
Avskjedssaken var ikke bare en sak mot to prester, det var en 
sak om Guds Ord skulle gjelde som sant og rett i Norge. Ordet 
tapte i norske rettssaler. Og prestene ble utestengte fra sine 
kirker.  
Det vi her sørpå da hørte fra Kautokeino var: ”Er kirken stengt 
for vår sokneprest, da er den også stengt for oss.” Så begynte 
byggingen av det som nå er Den lutherske kirke i Kautokeino. 
Flere av dem som var med den gangen  har stridd den gode strid, 
fullendt løpet, bevart troen og nådd rettferdighetens krans, den 
som Herren skal gi alle som har elsket hans komme. 
Vi skal ikke hovere over at våre motstandere ikke fikk makt over 
oss, for det er Herren som river fuglefangerens snare sønder, så 
vi blir frie. Vi skal komme i hu disse søstre og brødre som var 
våre veiledere i de vonde tidene, de som med ord og gjerning 
talte Guds ord til oss! La oss legge merke til den utgang deres 
livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. 
 
Vi takker Gud for hans velsignelse i de ti årene som har gått og 
ber om at han fortsatt må velsigne menigheten og holde oss fast i 
troen i årene som kommer 
 
For støttegruppen 
 
Asbjørn Hunnes.  Morten Selven 
Sekretær   formann 
 

” Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med 
bud, det som gikk oss i mot. Det tok han bort da han naglet det 
til korset. Kol. 2,14. 
 
  

 

 

 

 
 

På leting etter ny biskop. 
 

Det er rett som avisene har skrevet at Børre Knudsen leste opp 
avskjedsbrevet sitt på Møtet på Lauklines. (Det møtet som vi skrev om 
i oktober.) Biskopens helse er nå slik at han ønsket avløsning. Her vil 
vi bare helt kort takke biskopen for hans gjerning, beklage hans 
avgang, og be om Guds velsignelse over hans alderdom. 
Arbeidet med å finne en etterfølger startet umiddelbart. Man så fort at 
dette var et arbeid som krevde arbeidsro. Derfor ble vi enige om ikke å 
gå til avisene med det. Derfor heller ikke noe i Lys og Salt. 
Nå har menighetene i Balsfjord, Kautokeino og Tromsø satt ned en 
tremannskomité som har fått i oppdrag til å styre menighetenes arbeid 
med på en god måte å finne en biskop sammen med Den norske kirke, 
i eksil. Det er Johannes Sørensen, Helge G. Ødegårdstuen og Erik 
Okkels. 
 Johannes Sørensen sier at dette er et arbeid som nok vil ta lang tid. 
Dessuten krever det gjensidig tillit mellom komiteen menighetene og 
mulige kandidater. Komiteen har allerede startet arbeidet, men 
Sørensen ber om forståelse for at han ikke kan si mer. 
En ting er i hvert fall sikkert: Dette er et viktig bønneemne for oss alle. 

 
 
Fra møtet på 
Lauklines 27. 
september 
Biskop Børre 
Knudsen gir biskop 
Arne Olson fra 
Misjonsprovinsen i 
Sverge,  
avskjedsbrevet. 

B – post 
Returadresse: 
Støttegruppa 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
 

 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa - november 2008. 

 

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 Børre Knudsen, 9055 Meistervik. 
Prosjektkonto. Lønn (menighetene i Tromsø / Balsfjord): 0539 54 08196 
Støttegruppa: Lys og salt. 
Sekretær og kasserer: Asbjørn Hunnes. 6144 Sylte. ℡ 70 02 21 40 – 997 10 446 
E-post: asbhu@tussa.com 

 



BIBELGRUPPE I TROMSØ VALGMENIGHET 
 
Menigheten har fått sin første bibelgruppe. Den har vært i 
funksjon i noen år, men fra i høst er den blitt en del av 
menighetsarbeidet, da alle som er med i gruppen går fast i 
menigheten. 
De har samling hver mandag, og tar for seg nå, søndagens 
kommende tekst. 
Det var Torstein Wiik som startet gruppen, og han er dens leder 
fremdeles. Han er også medlem av valgmenighetens styre og fast 
medarbeider i gudstjenestene. 
Det arbeides med å få en gruppe til. 
På bildet ser vi de fleste av de som er med. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ved 10 års jubileet i Kautokeino. 

Lørdag 25. oktober 2008 
Vi har hatt et lite jubileum. Takket være kirketolk Berit Turi Mortensens 
fyldige dagbøker er det mulig å trekke linjene tilbake. Samtidig finnes et stort 
antall offisielle og uoffisielle anklagebrev med påfølgende avisoppslag, brent 
inn på CD 
De falske anonyme anklagebrev mot kirketjeneren i statskirken i Kautokeino, 
var nok tiltenkt som grunnlag i rettssaken mot Lyngmo, men ble oppklart like 
før rettsaken begynte. Den skyldige som var Steinholts venn, ble ikke 
avskjediget. 
         Kristelig Folkeparti i regjering, avskjediget Lyngmo hos kongen i 
statsråd, 17. juli 1998. – Ola Steinholt fant ikke lovhjemmel til å avskjedige 
det lovlig valgte menighetsråd, selv om han fikk hjelp av nevnte medarbeider 
i Kautokeino til å påstå at det hadde vært valgfusk, og oppkopierte valglister. 
 
Ellen Marja Vars hadde innkalt til viddestevne i Lápoluoppal kirke i 
begynnelsen av september 1998. Dit kom biskop Børre Knudsen, res.kap. 
Ludvig Nessa, sokneprest Arne Thorsen og flere andre tilreisende. Dessuten 
”pastor loci” (Lyngmo) og medarbeidere fra Kautokeino. 
 
Søndag 6. september 1998 ble det holdt gudstjeneste ved biskopen i 
prestegården, en gudstjeneste som var erklært ”ulovlig” i følge Steinholt og 
Deptet. Denne søndagen hadde Berit Turi Mortensen sin siste dag som tolk i 
statskirken, der det var lite folk.  
 
Søndag 8. november ble det holdt gudstjeneste hos nå avdøde Marit M Sara 
Eira på Bredbuktnes, ved O B Lyngmo. Det var 30 mennesker til stede, Og 
Marit hadde laget kaffe med en masse mat.   - mer side 4 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støttegruppa sin økonomi. 
 

I oktober stipulerte jeg støttegruppas månedlige utgifter til ca. 
13.000 kr. Som dere ser ble det nesten 17.000 kr. den måneden. 
Vi må nok innse at reiseutgiftene blir store for menigheten i 
Kautokeino som må hente prest frå Tromsø, Bjerkvik eller Oslo. 
Så de vil nok trenge hjelp frå tid til annen. 
Jeg skrev også litt om hva det vil koste å lønne en prest. Jeg 
hadde en biskop i tankene. 
Hvordan det vil bli med lønn til en ny biskop vet jeg ikke, men 
vi må håpe på å få en frisk og virksom mann som vil trenge et 
større arbeidsbudsjett en Knudsen hadde. La oss håpe og be om 
at han kan bidra til at Guds Ord blir forkynt klart og rent, til 
omvendelse, oppvekkelse og menneskers frelse. 
Jeg ønsker at vi skal være med å legge et godt økonomisk 
grunnlag for den nye biskopens arbeid.  Asbj. 
 
 
 
 
 
 
 

Tromsø og Balsfjord. Økonomisk oversikt: 
 

Balsfjord Valgmenighet: 
Styret vil få takke for det som har kommet inn i offer pr. 30 okt. 
08: Kr. 47 787,- (16 gudstjenester til nå) 
Tromsø Valgmenighet: 
Styret vil få takke for hva som er kommet inni offer pr. 30.okt. 
08: Kr. 56 925,- (18 gudstjenester til nå) 
 
Samtidig takkes det for hva som er kommet inn til 
prosjektkontoen for lønn, i begge menigheter pr. 30. sept. 08: 
Kr. 300 000.- 
Av dette er Kr. 77.000.- i tilskudd fra menigheten i Kautokeino 
(syv måneder av 08.) 
 
I Tromsø og Balsfjord går pengene som betales inn på den 
vedlagte bankgiroen i Lys og Salt til ”prosjekt lønn til prest.” 
Som kjent så lønner menighetene en prest i full lønn.  Det 
oppfordres til å bruke vedlagte giro som gjelder givertjenesten. 
Det er viktig å styrke dette. Takk til deg som er med og gir!  
 
 

- frå s. 2 - 
 
Det var så vidt at bedehuset ble ferdig til den 13. november. Da begynte et 
lutherstevne med biskop Knudsen i spissen. Stevnet varte fra 13. til søndag 
15. november. Det ble et vellykket stevne med masse folk. Den første tiden 
var det svært mye folk i bedehuset, men svært mange hviler nå i sine graver. 
Men gledelig er det at nye mennesker er kommet til. – En av Lyngmos faste 
medhjelpere i statskirken, Johan Anders O. Eira, har vært fast medhjelper 
etter at gudstjenestene begynte i bedehuset. 
 
Mediastormen har vært hard, for den ble for det aller meste fremstilt negativ, 
til fordel for Steinholt og ”storkyrkan”. Likevel tror vi at det kom noe positivt 
ut av det. Det fikk vi erfare fra TV2. 
 
Som forventet tapte Lyngmo og Thorsen i Lagmannsretten i Tromsø i 2001. 
Men de vant først i herredsretten i Alta.  
Lyngmo fikk i 2001 fornyet kall fra en stor del av menigheten, og fra det 
sittende menighetsråd, minus en representant. - Dessuten også fra 
bedehusstyret. Det ble et kort møte i bedehusets kjøkken mellom 
menighetsrådet og bedehusstyret. Sekretær var bedehusstyrets første leder: 
Anne Hætta Øverli. Hun skrev og overrakte kallsbrevet samme kveld hjemme 
hos Lyngmo. Sammen med henne hjemme hos Lyngmo, var hans faste tolk 
fra 1986, Berit Turi Mortensen.  
         Kallsbrevet gjelder til han søker avskjed. – Styret for Den lutherske 
kirke i Kautokeino håper at det blir meget lenge til det skjer. Vi ber om at 
Gud må gi ham helse til kropp og sjel, - til å være et sannhetsvitne i en ond og 
vanskelig tid. Vi er glade og takknemlige for familien Lyngmo. Hele familien 
er samlet her i dag, unntatt Remi med familie fra Svolvær. Familien har alltid 
stått sterkt sammen! Det er også vår styrke. Vi trenger hverandre. 
         Vi takker også vår kjære biskop for at han har vært på besøk her flere 
ganger i disse 10 år. Det er besøk som vi alltid har satt pris på! – Og at hans 
helse holdt til å komme hit denne helgen, bots- og bededag 2008, er vi glade 
og takknemlige for. 
         Men frem for alt må vi takke Gud for at Han er god, og at hans 
trofasthet varer fra slekt til slekt, over dem som frykter Ham, - står det i 
Bibelen. Gud har vært med og rikelig velsignet oss med masse gaver, store 
og små. Også dugnadsarbeidere har vært her. Leiligheten kom høsten 2005. 
Høsten 2006 ble kirkesalens gulv støpt. Kirketårnet ble ført opp i juni 2007. 
Fra midten av juli 2007 startet reisningen av kirkesalen. Så kom den lykkelige 
dagen at vår biskop Børre Knudsen kunne vigsle vår nye kirke siste søndag i 
kirkeåret 2007. 
 
For øvrig må vi bare henvise til de fyldige årsmeldinger som er lagt frem på 
hvert årsmøte, basert på Berit Turi Mortensens fyldige notater. 
 
Mathis Mathisen Sara                                    Sara Bæhr Buljo 
    Leder                                                                   nestleder 

 

Biskop Børre Knudsen taler ved 
festsamværet i bedehuset lørdag 
25.10. Berit T. Mortensen 
tolker. 
Lørdagen var en minnenes kveld 
med hilsener og historie. Det ble 
også servert mye god mat, blant 
annet bidos. 
Søndag, bots og bededag, var 
det gudstjeneste med skriftemål 
og nattverd. Det var mye folk i 
bedehuset begge dagene. Det er 
gledelig at forsamlingen består 
av folk i alle aldre. 
 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa 
oktober 2008. 
 

Driftskontoen: 
1. oktober stod det kr. 6.665,99 på bankkontoen. 
I oktober fikk vi inn kr.10.735,00 i gaver.  
Samlede utgifter var kr. 16.970. Av dette er 2.220 kr utgifter 
i forbindelse med Lys og Salt 
Den 1. november står det kr. på brukskontoen. 430.9 9  
 

Fra venstre: 
Gerd Mæland, 
Rigmor Hansen, 
Trine Josefsen, 
Torstein Wiik, 
Ragnar Hansen, Anne 
Wiik. 
(Hildur og Asbjørn 
Kvitberg, som er med 
var ikke tilstede.) 


