
Gudstjenester for august og september og oktober: 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET: 
September::::    
Søndag 14. – KL. 11.00: Balsfjord kirke v/ Erik AH Okkels 
Søndag 28. – KL. 11.00: Forsamlingshuset, Tromsø – 
Fellesgudstjeneste i f.b.m. Kontaktforum-samling  for valgmenigheter, 27.-
28. 09 i Tromsø   v/ Erik AH Okkels  m. fl.  
 preken v/ Biskop Arne Olsson, Misjonsprovinsen, Sverige.  
Oktober: 
Søndag: 05. – Kl. 11.00: Storsteinnes kapell v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen  
Søndag: 19. – Kl. 11.00: Nordkjosbotn kirke v/ Erik AH Okkels 
 

TROMSØ VALGMENIGHET. 
Forsamlingshuset, Vestregt 24 
September: 
Søndag 14. – Kl. 11.00: v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 
Søndag 28. –  Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste. Kontaktforum-samling for 
valgmenigheter 26-28. 09 i Tromsø  . v/ Erik AH Okkels  m. fl. preken v/ 
Biskopen Arne Olsson, Misjonsprovinsen, Sverige 
Oktober: 
Søndag 12. – Kl. 11.00: v/ Olav Berg Lyngmo predken v/ Richard 
Skollevoll 
Søndag 26. – Bots - og bededag  Kl. 11.00: v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE - KAUTOKEINO 
September: 
Søndag 21. – Kl.11.00: v/ Erik AH Okkels 
Oktober: 
Søndag 5.   – Kl. 11.00: v/ Olav Berg Lyngmo   
Søndag 12. – Kl. 11.00: v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 
Søndag 19. – Kl. 11.00: v/ Spr. Emeritus, Andreas Masvie 
Søndag 26. – Bots -og bededag – KL. 11.00: v/ prest Bengt 
Birgersson, Misjonsprovinsen, Sverige, Olav Berg Lyngmo m.fl. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å  stole på Herren. 
 

Ofte bruker vi i vår 
dagligtale vendinger som 
”vi må stole på Gud”.  
Det kan være situasjoner 
vi er i som er vanskelige, 
og vi selv ser ingen utvei. 
I gode tider er det 
dessverre altfor lett å stole 
på Herrens velsignelser, i 
stedet for på Herren selv. 
Det er vanskelig i en tid med materiell velstand å tenke seg inn i 
en situasjon hvor vi står ribbet, og kun har Guds allmakt å stole 
på. 
Israels folk måtte lære denne lekse gjennom 40 år i ørkenen. De 
mottok sin føde som et mirakel hver dag og deres sko og klær 
ble ikke slitt ut. De skulle gå inn i det lovede land, og dit 
kommer en ikke ved egen kraft. For et vantro menneske så 
oppgaven umulig ut. 4.mos 13.31. 
Åpenbaringen forteller oss at den siste generasjon vil stå ovenfor 
en stor utfordring i det å ikke ta Dyrets merke. All støtte vil bli 
tatt bort fra disse som velger Gud fremfor kompromiss 
Det er dessverre en helt nødvendig prøve. Alt må bli tatt fra oss, 
slik at vi blir helt avhengig av Gud og hjelpeløse i oss selv. Bare 
slik kan vi gå inn i det lovede land.  
I en slik situasjon er det godt at Gud har gitt oss løfter. Du kan 
grunne på disse: 
Jes.45.11, Salm. 37.19 og 25, Heb. 13.5, Fil 4.19, Ord. 10.13 
 
Anne-Britt Sørensen Nygaard Fauske 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Den 10. august var alle midler som Støttegruppa rådde 
over oppbrukte. Og vi måtte be om betalingsutsettelse 
på skriveren til Lys og Salt. 
Nå er alle lån betalt, det er skriveren også. 
Reservefondet er på plass igjen. Økonomien til 
Støttegruppa er bedre enn den har vært på veldig lenge. 
Se mer på side tre om regnskapet.

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

 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa - september 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 
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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uttalelse 
etter Ludvig Nessas kritikk i 
På Kirkens Grunn nr. 3 2008 
 
Styret for bedehusmenigheten (Den lutherske kirke i Kautokeino), samlet til 
møte i kirken søndag 7. september 2008, kommer med følgende uttalelse etter 
utgivelsen av På Kirkens Grunn, nr. 3/2008: 
 
Etter behandling av saken under vårt styremøte er vi kommet fram til 
følgende 
 

ENSTEMMIGE VEDTAK: 
 

1. Ikke medlem av Strandebarm prosti/Den norske kirke i eksil: 
Det er en offentlig kjent sak at Strandebarm Prosti helt fra starten kun var 
en presteforening, der kun prester og ikke menigheter var medlemmer.  
Verkenda enheten hadde navnet «Strandebarm prosti» eller nå etter at enheten 
harfått navnet «Den norske kirke i eksil», har Kautokeino bedehusmenighet  

Regnskapssammendrag for Støttegruppa 
august 2008. 
Driftskontoen: 
1. august stod det kr. 2.885,99 på bankkontoen. 
I august fikk vi inn kr.129.473,95 i gaver.  
Overført byggekonto kr. 42.800. 
Overført Reise – reservefond Kr.40.000. 
Samlede ”utgifter” var kr. 111.456. 
Den 31.august står det kr.17. 076,99 på brukskontoen. 
 

Takk til Gud, og til trofaste givere. 
Da jeg sendte ut augustnummeret av Lys og salt, var jeg så 
nervøs som jeg ikke har vært siden februar i 2007. Den 
gangen trodde jeg at jeg måtte be dugnadsgjengen fra 
Amerika og Danmark om å bli hjemme. Vi hadde ingenting 
å bygge for. Den 1. april hadde vi fått personlige lån og gaver 
for 250.000 kr. 
Den 10 august var Vann og avløpsavgiften betalt. Men da 
var alle konti tomme. Jeg var usikker på om vi kunne greie 
tilskuddet til lønnskontoen på 11.000 for september. Og Jeg 
måtte ha ny skriver til Lys og Salt. Min dataforhandler 
gjennom mange år, Helge Silden, i Måløy gav to måneders 
gratis betalingsutsettelse. Han kunne gi lenger utsettelse, 
men da med noe renter. 
I dag, 5. september er den nye skriveren betalt. Reise og 
reservefondet er større enn det var. (49.000 kr) De siste av de 
private lånene er betalt. 
Hva kan jeg si? Takk høres så puslete ut i denne 
sammenhengen, men jeg har ikke andre ord. 
En gave på 100.000 kr, og flere andre store gaver må jeg få 
lov å takke spesielt for. 
 
Nå har vi fått mange store gaver og gler oss veldig over det. 
Likevel må dere huske på at det er alle de trofaste gavene, på 
100 kr og mer, som gjennom år har holdt støttearbeidet 
gående. 
Vi har månedlige forpliktelser på 13.000 kr. Noen ganger 
kommer det ekstra utgifter til reiser og lignende. Så dere 
trofaste er uunnværlige.  
 
___________________________________________________ 
 
fått forespørsel om denne ville gå inn i Strandebarm prosti eller Den norske 
kirke i eksil.  Det at Den norske kirke i eksil har sendt bladet «På Kirkens 
Grunn» til de som går i Kautokeino menighet, betyr ikke at menigheten er 
medlem av Strandebarm Prosti eller Den norske kirke i eksil. Også andre 
enheter sender sine blader til våre medlemmer, uten at dette fører til at 
menigheten er medlem av disse enheter. 
 
Valgmenigheten her kaller vi for «Den lutherske kirke i Kautokeino», og vi 
har som kjent et eget styre. Vi er ikke underlagt «geistlig styringsstruktur» 
eller et styre som er utenfor Kautokeino. 
 

Det er derfor feil når Ludvig Nessa i den nevnte artikkelen fremstiller 
det slik at vår menighet er medlem av Den norske kirke i eksil. Det finnes 
ikke noe vedtak hos oss om noe slikt. 
 

Det er alltid godt med flere nådegaver. Derfor har Styret for Den lutherske 
kirke i Kautokeino inngått samarbeidsavtale med valgmenighetene i Tromsø 
og Balsfjord. Gudstjenestene fordeles hovedsakelig mellom prestene 
 
Lyngmo, Okkels og Ødegårdstuen, samt diakon Sverre Gundersen. 
Gudstjenestene annonseres i den samiske avisen Ávvir. 
 
Leiligheten i Den lutherske kirke i Kautokeino er bygget for tilreisende 
prester og predikanter. Av økonomiske grunner har Lyngmo delvis permisjon 
fra Kautokeino. Alle må ha en inntekt for å kunne overleve. 
 
2. Børre Knudsen må velge 
Vår prest Olav Berg Lyngmo har fortsatt Børre Knudsen som sin biskop etter 
at han i 1997 tok avstand fra den vranglærende biskop Ola Steinholt, og lot 
Børre Knudsen være sin biskop. Vi har - så lenge han har vært/er biskop for 
Lyngmo - ansett han som vår biskop. 
 
Dersom biskop Knudsen akter å fortsette slik vi har hatt det siden 1997, at 
han har vært vår biskop uten at vi har vært med i Strandebarm prosti eller 
Den norske kirke i eksil, så er han fortsatt vår biskop. Dersom han velger å 
bryte med denne 11 år gamle praksisen - så noterer vi at vi heretter ikke 
har biskop.  
Det må vi i så fall dypt beklage. Vi forholder oss fortsatt bare til biskop 
Knudsen personlig, og ikke til et prostistyre! 
 

3. Feilaktig fremstilling av Lyngmo 
Etter at Olav Berg Lyngmo ble avskjediget som prest i Den norske kirke, ble 
han kallet til prest her av medlemmer av daværende menighetsråd og 
bedehusstyret med flere. Samtidig var Lyngmo ute etter arbeid og valgte 
omsider å flytte til hjemgården i Bjerkvik. Han har arbeidet fra sitt 
hjemsted, kombinert med at han med jevne mellomrom har vært her i 
Kautokeino på gudstjenester og andre kirkelige oppdrag. I juni i år ble 
Lyngmo på en gudstjeneste i Den lutherske kirke i Norge - under et møte i 
Oslo – medlem av denne kirke, og fikk dermed presterettigheter slik at han nå 
kan forrette vielser og begravelser for oss her i Kautokeino. 
 
Styret i bedehusmenigheten vil derfor påpeke at Nessa tar feil når han i På 
Kirkens Grunn nr. 3 2008 fremstiller det slik for leserne at Lyngmo har 
kuttet ut Kautokeino og reist til Bjerkvik fordi han ville forlate den 
kristne menighet og Guds Ords sannheter som han hele tiden har holdt fast på 
- og samtidig gått over til et helt annet kirkesamfunn og bekjennelse. 
 
Grunnen til at Lyngmo flyttet til Bjerkvik er så kj ent at vi oppfatter det 
som svært kritikkverdig at Nessa går til dette angrepet mot ham. Vi 
ønsker for fremtiden ikke mer å motta På Kirkens Grunn for utdeling 
her i Kautokeino.  
 
Den lutherske kirke i Kautokeino har ikke noen tilknytning til Den 
norske kirke i eksil sin bankkonto. Uten samarbeid med nnsamlings-
komiteen som går under navnet «Støttegruppen» og Den lutherske kirke i 
Norge (Messiaskirken), hadde det vært umulig for oss å få bygget Den 
lutherske kirke i Kautokeino. Vi er disse stor takk skyldige. 
 

4. Møtet i Tromsø 
I Kautokeino er mennesker kommet til tro etter at bedehusmenigheten ble 
etablert i 1998. Det viktigste for oss er at mennesker kan komme til en 
levende tro på Kristus. Derfor arrangeres det et møte i Tromsø fra fredag 
26. september til søndag 28. september 2008 der man skal samtale om 
samarbeid og menighetsbygging. 
 

I den nevnte utgaven av På Kirkens Grunn går Nessa ut og kritiserer 
folk nordpå fordi det arrangeres et slikt møte uten på forhånd å 
konferere med styret for Den norske kirke i eksil. Til dette viser vi til, at 
vi ikke er medlem av Den norske kirke i eksil - og at ingen utenfor 
menigheten kan blande seg opp i våre avgjørelser. 

Reisebrev sommeren 2008 
 

Kjære dere! 
Ja, nå har jeg sett Kautokeino og ”bedehuset”.  
Først var vi på Nordkapp med Gan, båten og buss. 
Vi stoppet ved kirken, som var åpen. Men hvor var 
Bedehuskapellet? 
Flere i bussen var interessert så bussen saktnet farten. Jeg har 
nå et fint bilde av kirken deres fra bussen. Det var det andre 
ønsket for turen. 
Det gleder meg at det står der ”ferdig”. 
Guds fred med dere alle. 
Hjertelig hilsen 
Anna Krogdahl. 
 
Kontaktforum-samling den 27.-28. september. 
 

Til orientering så har valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø i 
samråd med biskop Børre Knudsen invitert til et uformelt 
kontaktmøte for valgmenigheter med henblikk på å samråde 
om behov og muligheter for å styrke hverandre. Be gjerne for 
dette!  
Erik AH Okkels 
 
 

Jeg liker ikke å gjøre feil! 
Men det hender at jeg gjør feil i gaveregistrering, eller skriver 
navn feil. Det hender også at leserne finner andre ting 
merkelig. Da sender de en hyggelig e- post, eller de ringer. 
Det er det gode ved de feilene jeg gjør. Jeg setter stor pris på 
kontakten jeg får med dere givere, så vær ikke redd for å ringe, 
skrive brev, eller sende e- post. Det aller hyggeligste er 
selvsagt når noen ringer uten at jeg har gjort feil. Så husk at 
god ideer og små innlegg som reisebrevet over alltid er 
velkomne. 
Asbj. 
 
 


