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Gud signe vårt dyre 

fedreland! 
 
 

Vårt heimland i mørker lenge låg, 
og vankunna ljoset gøymde. 
Men, Gud, du i nåde til oss såg, 
din kjærleik oss ikkje gløymde. 
Du sende ditt ord til Noregs fjell, 
og ljos over landet strøymde. 

 
Vil Gud ikkje vera bygningsmann, 
me fåfengt på huset byggja. 
Vil Gud ikkje verja by og land, 
kan vaktmann oss ikkje tryggja. 
Så vakta oss, Gud, så me kan bu 
i heimen med fred og hyggja! 

Elias Blix 1890 

 

B – økonomi 
 

Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 
 

GUDSTJENESTER MAI/JUNI 2014 
  Det evangelisk-lutherske stift i Norge - (DelsiN) 

Balsfjord valgmenighet 
Mai: 18. 4. s. e. påske – Storsteinnes kapell v/ GHØ 

Juni:   8. Pinsedag, Høytidsgudstjeneste med konfirmation 

        – Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 

29. 3. s. e. pinse – Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 

 

Den lutherske kirke i Kautokeino 
Mai: 18. 4. s. e. Påske. Gudstjeneste.  

Skriftemål og nattverd v/ EAHO 

25. 5. s. e. påske. Gudstjeneste v/ SG 

Juni: 8. Pinsedag. Høytidsgudstjeneste v/ GHØ 

 9. 2.Pinsedag. Gudstjeneste. Skriftemål og nattverd v/ GHØ 

 

 Timotheusmessene i Trondheim 

  (Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16) 

Mai: 18. 4. s. e. påske. Gudstjeneste v/ TA 

 29. Kr. Himmelfart. Gudstjeneste v/ TA 

Juni:   8. Pinsedag. Gudstjeneste v / TA –OBS kl 11.00. 

 22. 2. s. i treenighetstiden. Gudstjenste v/ TA 

.  

Tromsø valgmenighet 

  (Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 

Mai: 25. 5. s. e. påske. Gudstjeneste v/ EAHO.  

       OBS Preken THW 

Juni:   9. 2.Pinsedag. Høytidsgudstjeneste med dåp v/ EAHO 

29. 3. e. pinse. Gudstjeneste v/ EAHO. 
 

Forklaringer: 
EAHO = Erik AH Okkels, GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen, 

TA = Torgeir Agøy og THW = Thor Henrik With. 
 

 
 

Onsdagsskolen (Heimly barnehage, Håpet, Tromsø) 
Mai onsdag 21. – Heretter har onsdagsskolen sommerferie. 

 

Velkommen! 

 

 

 

Ditt liv, din fremtid 
Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av 

dem som er sovnet inn. 1 Kor 15,20. 
 

Tidlig, tidlig, en første dag i uken i Jerusalem, brøt Livet inn i 

dødens verden: Jesus, Guds Sønn, er stått opp fra graven! For alle 

generasjoner og for alle tider er menneskenes verden forandret. 

Nå er ikke død og mørke lenger livets slutt. Nå er ikke dom og 

død den sikre enden på våre dager. Jesus har stått opp! 
 

Apostelen Paulus var ikke blant dem som fikk se Jesus påskedag, 

eller i løpet av de 40 dagene som fulgte. Men etter sin 

omvendelse møtte han førstevitnene, bare noen få år etter at det 

skjedde. Og når han så noen år senere overleverer som sikker 

kunnskap det han har mottatt, kan han vise til at mange av dem 

som møtte den oppstandne, lever ennå. De kan forhøres om det 

som skjedde, dersom det trengs for å fastslå hva de har sett. De 

har møtt mannen som romerne fagmessig henrettet på korset, i 

levende live. Deres vitneutsagn er: Kristus er stått opp fra de 

døde! 
 

Vi lever i denne radikalt nye tiden, da døden ikke har det siste 

ordet. Saken er ikke bare at Jesus Kristus brøt gjennom dødens 

ugjennomtrengelige mur. Men har er «førstegrøden av dem som 

er sovnet inn». Han kan sammenliknes med de første, modne 

aksene av en hel åker som snart er klar til innhøsting. I den 

åkeren vokser ditt liv, du som tror på Jesus Kristus. 
 

Døden sigd visler gjennom åkeren. Du mistet kanskje noen til 

døden i tiden som gikk, og savner. Eller kanskje du kjenner at ditt 

liv tynes av dødens krefter. Det skjer på mange vis. 
 

Påsketiden er din tid. Kristus tar deg med. Inn i dødens kalde 

gravkammer. Men sammen med Jesus skal du ta steget ut i Den 

nye dagens klare lys. Du og alle som døde med troen på Jesus. 

Fra mørke til lys. Fra død til liv. Gammel kropp ble sådd i 

vanære. Men nye kropper står opp i uforgjengelig skikkelse! Det 

er ditt liv. Det er din fremtid. 
 

Du til livet meg skal vekke, 

det er din oppreisnings kraft, 

la kun jordens støv meg dekke, 

ormer tære all min saft, 

ild og vann oppsluke meg, 

dog jeg dør i tro til deg, 

at mitt liv, når du befaler, 

reises opp fra dødens daler.  Thomas Kingo 
 

Thor Henrik With 
 

 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, i 

april 2014 

Driftskontoen: 

Den 30. mars  stod det 147,54  på bankkontoen. 
 I perioden fikk vi inn  kr. 2.150,00 i gaver. 
  

Utgifter i denne perioden var:  
Lys og Salt      kr.   1.800,00 
Til lønnsfondet   kr.           0,00  
Bankutgifter   kr                 0,00 
Sum utgifter   kr  1.800,00  
 

Den 30.04.2014 står det kr.497,54 på brukskontoen.   
 

”Dere er verdens lys! Dere er jordens salt!” 

(Matt 5:13-14) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Meldingsblad for Det evangelisk-lutherske stift i Norge. 

Mai 2014. 9. årgang 



 

 Kamp for livet 
Kampen for våre minstes rett til å leve, har kostet 

familien Knudsen i Balsfjord dyrt. Sterke budskap går 

over lerretet i dokume-ntarfilmen «En prest og en 

plage», om kampen og om prisen den har krevd, 

også for Børre Knudsens nærmeste.  Kan gleden 

over barna som fikk leve på grunn av hans utrettelige 

kamp, nå gi støtte til dem som ennå bærer byrder etter 

kampen? En families offer har gitt mennesker som nå går 

blant oss det aller mest dyrebare, selve livet. Også for oss andre er 

det nå grunn til å takke familien Knudsen for alt de gav og for 

byrdene de bar. Hadde vi skjønt, eller holdt fast i, hva det gjaldt og 

gjelder, uten deres kamp? 
 

Kampen mot fosterdrapet gir liv i stedet for død, til en liten som vi 

det avgjørende øyeblikket ikke kan se. Senere går den som fikk 

leve, sammen med oss som en kollega eller klassekamerat, nabo 

eller slektning. Skulle de virkelig bare tatt livet av henne – eller 

ham, den gang de var bitte små? Når kampen redder liv, skal det gi 

kraft til nye generasjoners innsats. «Ikke drep 

kameraten min!» 
 

Innsikt i menneskelivets verd har Gud skrevet inn i 

alle menneskers hjerter, slik den hedenske 

Hippokrates legeed vitner om. Men som kraft i 

samfunnet har respekten for hvert eneste 

menneskes liv vært et særmerke for den kristne 

sivilisasjonen. Respekten for menneskelivet er 

nært knyttet til troen på Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd. Vi kjenner 

godt til hvilke endringer den førte til i vår egen historie, da det ble 

slutt på å sette nyfødte ut i skogen. 
 

På bred front svekkes nå kristen tro og kristen tenkning, både her i 

landet, og i hele det gamle, kristne vesten. Skal kampen for 

fosterets menneskeverd og livsrett holde fram, finne gjenklang og 

få følger i lovgivning og forvaltning, må bibelfundert og fullødig 

kristen tro være rotfestet og gjøre seg gjeldende her i vårt land. I 

generasjoner var de kristne menighetene i det gamle Romerriket 

små, svake og underlegne. Til slutt preget de hele den europeiske 

sivilisasjonen. Slik kan – om Gud vil – også vår tids skrek-

kinngytende forfall, med det frie fosterdrapet som sitt mest 

barbariske uttrykk, snus mot nye, livsbejaende tider. 
 

Skal det skje, må en trofast rest holde fast i Ordet, Han som ble 

menneske, som døde og oppsto for vår skyld, og holde fast i hans 

Ord, Den hellige skrift. Med ankerfestet der, vil vi kjempe mot 

dødens krefter, vi som har fått liv gjennom Ham, vår Skaper og 

Frelser.  

Thor Henrik With 

 

 

Det som nå er     
 og det som skal komme 
-Bibeltimeserie med hovedtanker fra Johannes’ åpenbaring. 
 

Johannes’ åpenbaring – Bibelens krone. Den avslutter og fullender 

Den hellige Skrift. Den er boken om det kristne håp fremfor noe 

annet skrift. Den er profetien1 om Jesu gjenkomst som tegner et 

bilde av endetiden. Her møter vi beskrivelser over de handlinger 

som skal gå forut – og det som skal ledsage selve gjenkomsten. 

 

2. samling: Tirsdag 13. mai kl 19.00 

Det himmelske syn – det som skal skje etter dette. (Kap 4-5)  

v/ GHØ 

Sted: Veiskifte 28A, Storsteinnes. 

 

3. samling: Tirsdag 27. mai kl 19.00 

De syv segl – De to skarer – De syv basuner (Kap 6-11)  

v/ EAHO 

Sted: annonseres senere. 

 
 

 
 

Samisk/norsk kirkehelg  2014 
Dievdu-Nissonolmmoš ja bestojupmi /      

Mann - kvinne og frelsen. 
 

 

 

 

 
Dato: 18.-20. juli  

Sted: Kirkestua, Sekkemo 
 

 

 

Medvirkende: Johan Anders O. Eira, Ole Fredrik Kullerud,  

Erik A.H. Okkels, Arthur Olsen, Mathis Mathis Sara,  

Thor Henrik With, Gunnar Helge Ødegårdstuen. 
 

 

Sekkemo kirke og kirkestue ligger ved E6. Bussen mellom Tromsø Alta går forbi.  

Sekkemo Camping(Gangavstand fra kirkestua) kan leie ut hytter med oppredd 

seng. Telefon: 902 34 615. 

I Sørstraumen er også en liten campingplass for bobiler og campingvogner. 

 

-Program i neste nummer. 

 

 

Har du lest biskop Thor Henriks leder i dette nummeret?  

Mener at dette er viktig? Da er det også viktig at vi kommer 

sammen og går videre sammen! 

 

Menighetskveld med menighetsmøte 
Lørdag 24. mai kl. 19.30, OBS, Forsamlingshuset, Nordmisjon, 

Lillesalen. Vestregt. 24. 
 

Tale ved vår biskop, Thor Henrik With: 

Midt blant oss er frelsens tjener. 
- Om Kristi legeme menigheten,  

   - og dens prest. 
 

Menighetsmøte for Tromsø valgmenighet 

med årberettning og menighetens økonomi. 

Mulighet for å samtale om menighetens liv og 

fremtid.  
 

-Det vil bli mulighet for å bestille pizza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With 

Redaksjon: Erik AH Okkels og Sverre Gundersen  

DET EVANGELISK LUTHERSKE STIFT I NORGE (DelsiN)  
Organisert 20. april 2013 

*Organisasjonsnummer: 913 285 603 

*Biskop: 

Thor Henrik With, Tlf 911 72 188 E-post: biskopwith@online.no 

Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik 

*Stiftskasserer: 

Paul Pedersen, Tlf 976 50 811, E-post: paul.pedersen39@gmail.com  

*Stiftskonto – lønn:  0539 54 08196 

*Meldingsblad: Lys og Salt -Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With. 

Redaksjon: Erik AH Okkels, Sverre Gundersen 

*Internett: www.valgmenighet.no  Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With. 

Redaktører: Erik AH Okkels, Richard Skollevoll. 

*Prester: 

Erik A.H. Okkels, Tlf 918 44 354, E-post: erik_okkels@hotmail.com  

Prest i Balsfjord/Tromsø/Kautokeino valgmenigheter 

Gunnar Helge Ødegårdstuen, Tlf 915 10 821, E-post: godeg@broadpark.no 

Prest i Balsfjord/Tromsø valgmenigheter 

Olav Berg Lyngmo, Tlf 996 25 241, E-post: obl@lyngmo.org 

Prest i Den lutherske kirke i Kautokeino 

Torgeir Agøy, Tlf 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no  

Prest i Timoteusmessene i Trondheim 

*Diakoner: 

Sverre Gundersen, Tlf.916 30 341 – E-post sve-gun@online.no 

Asbjørn Hunnes, (Perm.) Tlf. 997 10 446 – E-pst: asbbu@tussa.com.  

 

*Menigheter: 

*Balsfjord valgmenighet (1983): 

Formann: Geir Holmstad, Tlf 971 58 171, E-post: geir.holmstad@gmail.com  

Kasserer: Knut Haugstad, Tlf 913 86 384 E-post: eldhaug@online.no  
 

*Den Lutherske kirke i Kautokeino ( 1996): 

Formann: Mathis Mathisen Sara, Tlf 416 14 519 – 908 20 980 

Kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals, Tlf. 915 30 647,  

E-post: arksbals@hotmail.com, Kto: 4901 10 37762 
 

*Timoteusmessene i Trondheim (2000):  

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 
 

* Tromsø Valgmenighet (2003): 

Formann: Pål Are Andersen, Eidkjosen, Tlf. 472 38 886, 

E-post: paaand2@online.no  

Kasserer: Tove Hanssen, Tlf 77 67 33 13   E-post: tohanss@live.no. 

Skapelsesberetningen. Vittskövle kyrkje i Skåne. 
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