
Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa – november 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fra Luthers Lille katekisme om dåpen. 
 

La oss se på det tredje og det fjerde spørsmålet om dåpen. 
 

For det tredje. 
Hvordan kan vann gjøre så store ting? 
Vann gjør det visselig ikke, men Guds ord som er med og hos 
vannet, og troen som liter trygt på det ordet som er ett med 
vannet. For uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp. 
Men med Guds ord er det en dåp, et nåderikt livets vann, og et 
bad til ny fødsel i Den Hellige Ånd, slik som Paulus sier det i 
brevet til Titus i det tredje kapittelet. ”Ved badet til gjenfødelse 
og fornyelse ved Den Hellige Ånd som Han rikelig har utøst over 
oss, ved Jesus Kristus vår frelser, for at vi rettferdiggjort ved 
hans nåde, etter håpet skulle bli arvinger til det evige liv.  Det er 
vist og sant. 
 

Dette er den trøsterike delen av vår dåp. I alle anfektelser, viser 
dåpen at troen ikke er din tro. Ikke noe du skal gjøre. Det er 
Troens skjold hvormed du kan slukke alle gloende piler fra den 
Onde. Du kan ta frem din dåpsattest og lese datoen da Gud, med 
navns nevnelse, gav deg de løftene du nettopp har lest. Disse 
løftene har Gud gitt deg uten betingelser, på samme måte som han 
gav Abraham sine løfter uten betingelser. Om du da var barn eller 
voksen spiller ingen rolle. Løftene gjør dåpen til det ”Faderens 
fang” hvori du faller i et hvert fortvilelsens mørke. 
 
For det fjerde:  
Hva betyr det å bli døpt med vann? 
Det betyr at den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger 
og bot og dø med alle synder og onde lyster, og at et nytt 
menneske daglig skal stige frem og stå opp og leve evig for Gud i 
rettferd og renhet. 
 

Kampen mellom det gamle og det gjenfødte mennesket er den 
kampen vi aldri må sovne fra. I den må vi øves fra barnsben til de 
grå hår. Og når vi strider med skrøpelig dug, da står dåpens trøst 
fast. 
Jesu kamp gikk fra nattverdssalen, gjennom Getsemane til mørket 
på Golgata.  Vår kamp går fra vår evige døds mørke, som Jesus 
satte oss fri fra på Golgata, gjennom et Getsemane der Herrens 
redsel og smerte blir vårt håp, til den himmelske nattverdssal Der 
skal vi drikke druesafta ny, sammen med Jesus.        Asbj. 
 

 

 

”Dere er jordens salt!  Dere er verdens lys!””Dere er jordens salt!  Dere er verdens lys!””Dere er jordens salt!  Dere er verdens lys!””Dere er jordens salt!  Dere er verdens lys!”  
Matt 5, 13-14 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Stor bibelhelg i FBB-regi i Tromsø 
 
Bibelhelgen i regi av FBB-Nord Hålogaland, som ble arrangert i Trom-sø 22-
24. oktober, samlet over 200 personer. 
Det var Jan Bygstad, pastor i DELK i Bergen, som hadde fire bibeltimer fra 
Johannes Åpenbarning og i tillegg talte under gudstjen-esten i valgmenigheten 
søndag formiddag. 
Bibeltimene ble holdt i Grønnåsen kirke og startet fredag kveld med temaet 
"Så i himmelen, så og på jorden", fra Joh.Åp. 5 -6  
Lørdag formiddag var teksten fra kapittel 12: "Den store striden", mens 
ettermiddagens time hadde emnet: "Antikrist og hans lære" (kap. 13).  
Lørdag kveld, etter utdelingen av bekjennelsesprisen til Børre Knudsen, 
avsluttet Bygstad bibeltimerekken med "Nye himler og en ny jord" (kap.21 og 
22).  
Bibeltimene kan høres ved å klikke seg inn på FBBs hjemmesider. 
Gjennomsnitt var oppmøtet på ca. 170 personer pr. time, med en topp lørdag 
ettermiddag med over 200 tilstede.  
Søndag formiddag var også over 200 personer samlet på Fjellheim bibelskole 
hvor gudstjenesten i Valgmenigheten i Tromsø fant sted. 
- Det har kommet mange tilbakemeldinger på bibelhelgen, forteller formann i 
FBB-Nord Hålogaland, Gunnar Helge Ødegårdstuen.- Vi fikk en grundig, 
aktuell og vekkende utleggelse av Ordet. 
Han legger til at helgen er en av de største for laget, både hva oppslutning og 
gaver angår. 
- Dessuten samlet bibelhelgen folk fra ulike kirkelige miljøer, noe som er 
veldig positivt.  
Ødegårdstuen forteller at flere tegnet seg som nye medlemmer i FBB. 
Lokallaget arrangerer tre bibel-helger pr. år. Den neste holdes 11.-13. februar 
med Johannes Kleppa. 
Boe Johannes Hermansen 
 
STOR OPPSLUTNING Et 
glimt fra bibelhelgen i 
Grønnåsen kirke, i regi av 
FBB-Nord Hålogaland. I 
første rekke Jan Bygstad 
(bibeltimeholder) og Jon 
Syver Norbye (en av 
møtelederne).  
FOTO: BOE JOHANNES 
HERMANSEN

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

Gudstjenester i november/desember 2010: 
 
BALSFJORD VALGMENIGHET – KL. 11.00: 
November: 21. Storsteinnes kapell v/ GHØ 
Desember:  05. Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 
 
DEN LUTHERSKE KIRKE, 
KAUTOKEINO – KL. 11.00:  
November:  07. Gudstj. v/ OBL 
  21. Gudstj. v/ EAHO 
Desember:  05. Gudstj. v/ SG 
 
TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00 : 
(Fjellheim bibelskole, Mellomv. 96) 
November: 14. Gudstj. v/ GHØ 
  28. Gudstj. v/ EAHO 
Desember: 12. Gudstj. v/ GHØ 
 
Forklaring: 
EAHO = Erik AH Okkels 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 
SG = Sverre Gundersen 
OBL = Olav Berg Lyngmo 
 
VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER OG MØTER! 
  BE FOR SAMVÆRENE! 
 
 

DÅPSHELG I TROMSØ 
 

Fredag 8. og søndag 10. oktober ble tre personer døpt 
i Tromsø Valgmenighet. Fredag ble to voksne 
(søstere) døpt ved en enkel dåpsgudstjeneste i For-
samlingshuset, som var leid for anledningen.  
På søndag, under menighetens ordinære gudstjeneste, 
på Fjellheim, ble barnet til den ene av søstrene, en 
jente døpt. Det var pastor Erik AH Okkels som 
forrettet begge dåpshandlingene.  
Det er alltid stort når dåp skjer. Og ekstra er det når 
tre fra samme familie blir døpt på samme tid.  
Så har menigheten fått et stort ansvar for disse tre. De 
er døpt til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds 
navn, og i den hellige dåp har Gud gjort dem til sine 
barn og tatt dem inn i sin troende menighet. 
Menighetens oppgave er å be for dem, så de blir hos 
Kristus, likesom de ved dåpen ble innpodet i ham. 
”Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, 
han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et 
levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de 
døde.” 1 Pet 1,3 

ghø 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børre Knudsen fikk prisen 
 

Biskop Børre Knudsen mottok lørdag 23. oktober bekjennelse-
sprisen fra For Bibel og bekjennelse (FBB). Den høytidelige 
overrekkelsen skjedde i Grønnåsen kirke i Tromsø  under bibel-
helgen i regi av FBB-Nord Hålogaland, med over 200 personer 
tilstede. 
Det var FBBs formann, Thor Henrik With, som overrakte prisen 
på vegne av foreningen. - Prisen tildeles for din utholdende kamp 
for barnet i mors liv, med det betydelige personlige offer det har 
medført. I over en mannsalder har du båret fram en tydelig og 
konsekvent bekjennelse til Skriftens lære om mennesket som 
skapt i Guds bilde fra unnfangelsen av, og til det femte bud, og 
mot legaliseringen av fosterdrap i landet vårt, sa With. 
Han framholdt at Knudsens bekjennelse har krevd et mot som få 
av oss besitter. - I ord og handling har du båret fram et vitnesbyrd 
av en helt spesiell karakter både når det gjelder slagkraft, 
refleksjonsdybde og utholdenhet. Ditt mot og din utholdenhet vil 
bli stående som et eksempel til etterfølgelse. Det vil også den 
støtte og solidaritet som din hustru Ragnhild har stått for alle 
disse årene. 
With trakk også fram at prismottakerens vitnesbyrd og kamp har 
hatt et annet aspekt. - Gjennom dine ord og handlinger mot 

statens legalisering av fosterdrapet har du søkt å bevare den 
norske stats grunnleggende karakter av rettsstat og med det også 
dens mulighet til å tjene kirken som kirkestyre. 
FBBs formann påpekte at biskop Børre har knyttet kampen for 
barnet i mors liv til De hellige skrifters lære om inkarnasjonen. - 
Dødelig vold mot barnet i mors liv er også et angrep mot den 
inkarnerte, han som tok bolig blant oss i Gudfødersken Marias 
liv. Slik har du tilført vår forståelse av de privatiserte 
abortavgjørelser et dybdeperspektiv som en kristen kirke ikke bør 
være foruten.  
With la ikke skjul på at FBBs ledelse innser at det kan gi en 
bismak å motta en bekjennelsespris fra brødre og søstre som har 
vært sterke i ord og svake i handling. Vi har forståelse for at det 
har medført skuffelse. Derfor er det vårt håp at pristildelingen blir 
stående både som et tegn på anerkjennelse av mottakerens 
vitnesbyrd og som selverkjennelse fra giveren. 
FBBs bekjennelsespris består av et kirkelig kunstverk og et 
diplom. -  Som kunstverk har vi valgt et ikon som er kjent under 
navnet Ømhetens mor. Det er et ikon med tolkningsrom. Vi 
ønsker å legge vekt på at det fester vår oppmerksomhet på 
inkarnasjonens under, og at jomfru Marias gav Herren Jesus 
beskyttet plass i sin kropp da han var et lite foster og rom i sitt liv 
når han var født, sa With, og overrakte diplomet og ikonet til 
Børre Knudsen. 
Formannen i FBB-Nord Hålogaland, Gunnar Helge Ødegårdstuen 
og prest i valgmenighetene i nord, Erik A. Okkels brakte også 
hilsener, og Knudsen takket hjertelig for prisen. 
 
 

 
 
Børre Knudsen (til venstre) overrekkes FBBs bekjennelsespris av 
foreningens formann, Thor Henrik With. Foto: Boe Johannes Hermansen 

 
 
 
 
 
 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
oktober 2010. 
 
Driftskontoen: 
1. oktober stod det kr.  577,89 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn kr. 6 978,15 i gaver. 
Utgifter oktober var 
Porto Lys og Salt   kr. 1.600 . 
Overført Lønnskonto. Kr. 3.000. 
Bankutgifter     2. 
Summ  utgifter  kr.   4.602.  
Den 31. oktober 2010 står det kr. 200,89 på 
brukskontoen.  
 
Kjære trofaste givere. 
Selv om ”Støttegruppa nå er formelt nedlagt og det 
er  Arbeidsutvalget for Fellesmøtet som har 
ansvaret for å gi dette arbeidet en ny organisering , 
må vi ikke glemme at de siste årene har gavene 
vært Den lutherske kirke i Kautokeino sitt bidrag t il 
prestelønningene. 
Det er ikke mange givere i Kautokeino. Derfor er 
utgiftene med kirken og reise for prestene det de 
kan klare. 
Det vi har gitt har vært deres del av presteløn-
ningene. 
Selv om det nå er spennende hvordan fremtidens 
organisering vil se ut, så må vi ikke la menigheten  i 
Kautokeino, som bar frem den gode bekjennelsen, 
slik vi alle skylder å gjøre, bli stående alene. 
 Asbj. 

 
MENIGHETENS GIVERTJENESTE 

 
Gjennom Lys og Salt vil vi få takke hjertelig for alle 
gaver som kommer inn til menighetenes arbeid, som også 
omfatter lønn til prestene. Dette gjelder ofringene ved 
gudstjenestene, og den faste givertjenesten, som mange er 
med på. Ved disse gaver er menighetene i stand til å ta 
vare på de oppgaver som påligger dem. Behovet for 
valgmenighetene, og at mange er takknemlig for dem, 
vises ved den gode oppslutning som ofte er på 
gudstjenestene. Flott er det å se flere yngre familier som 
trofast møter opp. Ved kirkekaffen har den gode samtale 
plass, og slik er den med å styrker det åndelige samfunn 
og det medmenneskelige felleskap. 
ghø 
 
 
 
 

Adresser og telefonnr: 
Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Svein Sørensen, 9040 Nordkjosbotn.  ℡ 957 87 931 
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. 
Støttegruppa omorganiseres, midlertidig administreres den av Asbjørn Hunnes, 
6144 Sylte. ℡– 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com 

Internett: www.bedehus.net 
 


