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Norsk-samisk kirkehelg 12-15 juli 2012. 
 
Ved Guds nåde fikk vi igjen lov å samles til en ny norsk-samisk 
kirkehelg på Alteidet den 12.-15.juli. Gledelig var det at vi i år 
var samlet flere enn forrige år, og det toppet seg med nærmere 80 
stykker til gudstjeneste i Sopnes kirke på søndagen. For enkelte 
ble stevnet utvidet med en dag i forhold til tidligere år, da det for 
første gang ble invitert til ungdomskveld på torsdagen med 
påfølgende båltur i fjæra. Nesten 20 ungdommer deltok på denne 
kveldssamlingen, der også noen nysgjerrige voksne hadde lurt seg 
med. Selv om stevnet tradisjonelt har vært en samling for samene 
fra Kautokeino og den lokale kystbefolkningen, så har det de siste 
årene også vært en merkbar deltakelse fra menighetene i Tromsø 
og Balsfjord, samt besøkende fra Alta og noen andre steder. 
Positivt er også at mange ungdommer og unge mennesker hadde 
funnet veien til Alteidet. Fortsettelse s.2. 
 

 
Ungdomskveld med bål i fjæra. 

B – økonomi 

 
Returadresse: 
Lys og Salt 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
 

Gudstjenester september/oktober 
 
BALSFJORD VALGMENIGHET – KL 11.00 
September: 23. Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 
Oktober: 07. Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – KL 
11.00 
September:  16. Gudstj. v/ OBL og GHØ 
Oktober:  14. Gudstj. v/ SG og KI 
 

TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00 
(Fjellheim bibelskole, Mellomv. 96) 
September: 09. Gudstj. v/ GHØ 
  23. Gudstj. v/ EAHO 
Oktober:   14. Gudstj. v/ GHØ 
 

Forklaring:  
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 
OBL = Olav Berg Lyngmo 
EAHO = Erik AH Okkels 
SG = Sverre Gundersen 
KI = Kjell Iversen 
 
Be for samlingene om Guds ord! 
 

######### 
. 

DÅP 
Ved gudstjenesten 12. august i Tromsø valgmenighet ble 
Markus Solheim Larsen døpt til Faderens og Sønnens og 
Den hellige Ånds navn. Foreldre er Inger Solheim Larsen og 
Per Magne larsen. 
Dåpsbarnet og foreldre ønskes Guds rike velsignelse! 
Vi ber: ”La verden ei med all sin makt oss vende bort fra 
dåpens pakt, men gi at all vår lengsel må til deg, til deg 
alene stå.” 
 

KONFIRMASJON 
To av de unge i Tromsø valgmenighet – Elise Larsen, 

Tromsø og Arthur Andersen, Kaldfjord, har i sommer gått til 
konfirmantundervising (3 uker) på den Lutherske Misjonsgården 
Fridheim i Vennes utenfor Umeå i Sverige, sammen med flere 
unge fra Sverige. Søndag 21. juli ble de konfirmert i Johannes 
kyrkan av pastorene Jan-Ulrik Smetana og Daniel Brandt. 

På gudstjenesten 12. august ble de presentert for 
menigheten, gitt en hilsen og bedt for. Vi ønsker dem Guds 
velsignelse og ber om at de blir bevart i en sann tro til det evige 
liv. 

Når menigheten ikke har sitt eget konfirmantopplegg, er vi 
glad og takknemlig for at det har løst seg på denne måten for de 
som ønsket et annet alternativ. Kanskje kan det bli flere som kan 
benytte seg av dette. 

Konfirmanter og foreldre har utykt stor takknemlighet for 
et veldig givende og flott opplegg, og de er imponert over de 
mange frivillige som var med og brukte sin fritid/sommerferie til 
dette. Likeså pastorene Smetana og Brandt. 
ghø 
 

  

 
 
   

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa – september 2012. 

 

  
Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus 
Jesus, ble døpt til hans død? 
Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for 
at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved 
Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. 

Rom 6:3f 
 
   
Det har hendt at jeg måtte svare for hva jeg tror. Naturligvis ville 
vel det teologisk riktige i en slik situasjon være å si frem den 
apostoliske trosbekjennelsen, gi et resyme av den augsburgske 
bekjennelse og Luther lille katekisme. 
   Stilt overfor en som ikke kjenner eller deler den kristne tro blir 
dette nokså teoretisk og intetsigende. Derfor ble svaret mitt 
veldig folkelig og enkelt: 
   Jeg blir nok holdt for å være en ærlig og pålitelig mann, men 
jeg vet om mine tanker, mine ord og mine gjerninger, at alltid har 
jeg en baktanke, alltid er det en syndig lyst blandet inn i det. Så 
den dagen jeg står for Guds domstol, da vil alt jeg har tenkt, sagt 
og gjort tale imot meg. Jeg kan ikke nekte for noe. Det er bare en 
mulig dom. De forferdelige ordene mange så lett tar i sin munn: 
«Dra til Helvete.» Jeg har bare ett eneste håp: Er det løftet som 
Gud gav meg, med navns nevnelse den dagen jeg ble døpt, sant, 
da vil Kristus Jesus si: «Stopp, jeg kjenner den mannen. Jeg tar 
fult ansvar for alt han har gjort. Jeg betalte for det den dagen jeg 
døde på korset.» Så får jeg ikke høre de forferdelige ordene, men 
de ordene som bare Jesus fortjener å høre: «Vel gjort, du gode og 
tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. 
Gå inn til din herres glede!» Matt 25:21 
   Dette er en folkelig fremstilling av domssenen. Den virkelige 
er ikke folkelig, den er Gudommelig. Den sprenger vår tanke og 
er langt mer fantastisk. Jesus forteller den slik: «Sannelig, 
sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som 
har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men 
er gått over fra døden til livet.» Joh 5:24 
   Hva annet kan vi si enn «Ingen er som du blant gudene, Herre, 
og intet er som dine gjerninger. Alle hedningene, som du har 
skapt, skal komme og tilbe for ditt åsyn, Herre, og ære ditt 
navn.» Sal 86:8f 

Asbjørn 
 
 
  



Norsk-samisk kirkehelg   Fra s. 1. 
Som forkynnere av Guds ord var biskop Thor-Henrik With, prest Erik 
A.H. Okkels, Arthur Olsen og Richard Skollevoll, og alle møtene ble 
selvfølgelig som seg hør og bør tolket til samisk. I år var det satt et 
tema: Ipmil Áhčči - 'Abba' - Fader. Som en perfekt ramme på hele 
stevnet kom all den gode maten som ble servert i løpet av helgen, og 
som på en særlig måte gav mange ekstra tid for gode samtaler ved 
matbordet. 
   Til slutt et lite bibelord som kan oppsummere deler av forkynnelsen 
under helgen: 
   På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og 
jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men 
åpenbart det for de umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var deg 
til behag. (Matt 11, 25f.) 
   Nettopp dette å få åpnet sine øyne så man kan se Guds mysterium, er 
det under som mange erfarer i løpet av en slik helg. For dette retter vi 
vår dype takk til Gud. Vi håper derfor at mange også neste år ser 
verdien av å samles omkring forkynnelsen og samtalen om Guds ord og 
det åndelige samfunnet med hverandre. 

 

 
Fra gudstjenesten i Langfjord kirke på Sopnes. 
******************************************************** 
Og min Gud skal etter sin rikdom fylle all eders 
trang i herlighet i Kristne Jesus. Fil 4:19. 
Er det noe vi mennesker vet, så er det at vi bærer i oss en sterk trang etter noe 
vi aner, men ikke eier, noe som lokker og drar, og som vi må få. 
   Like fra de yngste år fylte denne trang vår tanke og sinn, og så tok vi i vei og 
ville finne skatten som vi trodde skulle gi oss det vi lengtet etter. Vi er som 
smågutten nede i dalen som tror at han skulle nå himmelen om han bare kom 
opp på fjelltoppen. Bare vi kan vinne høyt opp og langt fram, skal livslykken 
komme, tenker folk flest. Hvordan går det da? Å, det går for oss som for 
smågutten: da han en dag sto på fjelltoppen, hadde himmelen aldri vært så 
langt borte som da. Denne verden med alt det den eier, kan aldri fylle vår 
trang. Det er umulig. 
   Men så kommer Guds ord og sier oss at her er en vei til målet. Gud skal fylle 
all vår trang. 
   All! Så rik er han. En mektig tanke! Tenk etter. Prøv å tro. Gud skal fylle all 
vår trang i Kristus. Alene hos Gud er min sjel stille, sier han som hadde gått 
veien fra gjætergutt til kongetronen. Alene hos Gud! 
   Den som tar imot Kristus, finner den skatt som stiller all vår trang. 
Bare i Gud har min sjel sin ro. / Frelse jeg nå har fått, / ikke ved kjærlighet, 
bønn og tro, / men ved min Jesus blott. / Bare ved Frelserens dype sår / nåde 
og fred jeg får, / kraft til fra lenkene å bli fri, / løpe hans budords sti. 
                                                      Ludvig Hope: ”Eit ord i dag” for 30. august 

 
 
Biskop emeritus, Børre Knudsen fyller 75 år 
24.september. 
 

 
 
Vår kjære biskop emeritus trenger ingen presentasjon eller omtale i 
dette fora. Vi slutter oss alle helhjertet til gratulantene og ønsker ham en 
velsignet dag og en god alderdom. 
   Mang en bønnekamp har han kjempet, mangt et tungt løft har han og 
Ragnhild tatt for at barn skulle bli båret frem for Herrens åsyn til dåp og 
liv i stedet for å komme bort i tilintetgjørelsens mørke. Derfor henter vi 
hilsenen på denne dagen fra salme 27:  

Mitt hjerte holder fram for deg [ditt 
ord]: Søk mitt åsyn! – Herre, jeg 
søker ditt åsyn. 9 Skjul ikke ditt åsyn 
for meg! Bortstøt ikke din tjener i 
din vrede. Min hjelp har du vært. 
Slipp meg ikke og forlat meg ikke, 
min frelses Gud!10 For min far og 
min mor har forlatt meg, men 
Herren vil ta meg opp. 
11 Herre, lær meg din vei, og led 
meg på den rette sti for mine 
fienders skyld. 12 Overgi meg ikke 
til mine fienders mordlyst! For 
falske vitner står opp imot meg, de 
fnyser av vold.13 Å, om jeg ikke 
trodde at jeg skulle se Herrens 
godhet i de levendes land! 
14 Vent på Herren! Vær ved godt 
mot, ditt hjerte være sterkt! Ja, vent 
på Herren!   
   Asbj. 
 

*************** 
 
 
 
 

Fra Den store norske 
studiebibelen: 
 
”Sion sa: Herren har glemt meg, 
Herren har forlat meg. 
Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer 
seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg 
deg. 
Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid 
for meg” Jes 49:14-16 
 
Disse vers taler om at Herren vil forløse sitt folk og samle dem 
fra alle jordens land, og han skal rikt velsigne dem. 
   V 14. Sion står for de bortførte (40:1,9). Klagen over at Herren 
har forlatt meg ligner 40:27-31. Herren tuktet en kort stund 
israelittene på grunn av deres synd (54:7. Klag 5:20-22). 
   V 15. Så glemmer ikke jeg deg. Verbets form antyder en enda 
sterkere forsikring: ”Slik som jeg er, er det umulig for meg å 
glemme deg”. 
   V 16. Har jeg tegnet deg: Dette må vise til Herrens befaling om 
at navnene på Israels stammer skulle bli gravert inn på steinene 
på yppersteprestens brystduk (2 Mos 28:9-12). Når 
ypperstepresten var i templet, ville de inngraverte navnene minne 
Gud om hans pakt med Israel.  
   Dine murer står alltid for meg: Skapningens Gud har sine 
tanker rettet inn mot velferd til folket sitt (Sal 40:6). 
 
 
 
 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
juli / august2012. 

 

Driftskontoen: 
1. juli stod det  kr. 899,79 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn   kr. 19.799,00 i gaver. 
  

Utgifter i disse månedene var:  
Lys og Salt      kr.    1.800,00 
Til lønnsfondet   kr.   17.000,00  
Bankutgifter   kr            6,00 
Sum  utgifter   kr.  18.806,00  
 

Den 1. september 2012 står det kr. 1.892,79 på 
brukskontoen.  
 
 


