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Ungdomsgruppen i Tromsø 
Onsdag 20.03 (Fastegudstj.) På Fjellheim. 
03. og 10.april kl. 18.30 Møtested: 
privat. Opplegg: bibelundervisning, 
samtale, kveldsmat, sosialt samvær. 
Nærmere opplysninger: Erik Okkels, mb. 
918 44 354 
 

Onsdagskolen i Tromsø for barn 
13.03, 03.04 og 17.04 kl 17.30 i Heimly barnehage, Ørneveien 2,Håpet 
Nærmere opplysning: Lise Gundersen mob. 481 83 709 
 

Gudstjenester i påsken 
Gudstjenesteoversikten viser at det blir mange gudstjenester i påsken. Det 
er viktig og samles i påsken, som er en sentral høytid for den kristne tro. 
Kautokeino for besøk av Kap. Finn Indrebø fra Bergen, som blir med 
Olav Berg Lyngmo på gudstjenestene der. Han var der også i julehelgen 
2012. Menigheten er takknemlig for å få besøk av Indrebø.  
 

Dåpsstadfestelse og dåpspåminnelse 
Under gudstjenesten palmesøndag i Tromsø, blir det dåpsstadfestelse av 
et barn. Samtidig blir det en dåpspåminnelsesmarkering for de 10 som er 
døpt i menigheten siden 2008 og fram til og med 2012.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tromsø Valgmenighet 10 år 
Den 12. oktober 2003 ble den første gudstjeneste i Tromsø 
valgmenighet holdt i Normisjon sitt forsamlingshus. Prost Per 
Kørner forrettet og talte. Ca 60 mennesker var til stede. Siden den 
gang er det avholdt ca 170 gudstjenester, de første årene ca en gang 
i måneden, og fra 2008 to ganger i måneden. I desember 2006 ble 
Gunnar Helge Ødegårdstuen ordinert til prest for Balsfjord og 
Tromsø. Året etter i sept 2008 ble Erik AH Okkels ordinert til prest 
for de samme menigheter. Begge ble ordinert av biskop Børre 
Knudsen. 
Gudstjenestene holdes i dag på Fjellheim Bibelskole. 
Menigheten har vært vertskap for temahelger, bispevigslingen, - og 
besøk fra Kenya v/ biskop Obare.  
Det planlegges det en jubileumshelg rundt 12 oktober. Styret har 
nedsatt en komité som skal forberede en markering. Vi kommer 
senere tilbake til det., Da også med litt mere historikk.  
I dag samles det ca i snitt 60-70 personer pr gudstjeneste 
Menigheten har også en ungdomsgruppe i gang, og en onsdagsskole 
for barn, hvor flere samles. 
 
 
 
 
Formann 
Johannes 
Sørensen 
foran 
menighe-
ten. 
Han var 
formann 
fra 
stiftelsen 
og frem 
til 2012.

B – økonomi 

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

Gudstjenester mars/april 2013 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET  – KL. 11.00 
Mars:  17. Maria budskapsdag – Nordkjosbotn kirke v/EAHO 
 31. 1. Påskedag – Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 
April:  14. Gudstj.  - Storsteinnes kapell v /GHØ 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO  – KL. 11.00 
Mars:   28. Skjærtorsdag - gudstjeneste m/ skrifte og nattverd v/ FI og 

OBL 
 29. Langfredag - gudstjeneste 
 31. 1. Påskedag – Høytidsgudstjeneste v/ FI og OBL 
April:  01. 2. Påskedag – gudstjeneste m/ skrifte og nattverd v / FI og 

OBL 
 Event. Andre gudstj. – se Avvir og oppslag lokalt. 
 

TIMOTEUSMESSENE I TRONDHEIM – KL. 17.00 
(Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16) 
Mars:  24. Palmesøndag gudstj. v/ TA 
 31. 1. Påskedag gudstj v/ TA - Kl 11.00 merk tiden 
April:  14. 2. s. e. påske, gudstj v/ TA 
 

TROMSØ VALGMENIGHET – Kl 11.00 
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 
Mars:  20. Fastegudstj. kl. 18.30 v/ GHØ 

24. Palmesøndag - gudstj. v/ EAHO og GHØ. Dåpsstadfestelse 
og dåpspåminnelsesdag. 

 28. Skjærtorsdag - gudstj. v/ EAHO 
 31. 1 påskedag - høytidsgudstj. v/GHØ 
April:  14. 2.s. e. påske – gudstj. v/ EAHO 
 

”Jeg gleder meg over dem som sier til meg: Vi vil gå til Herrens 
hus” Salme 122:1. 
 
Forklaringer: EAHO = Erik AH Okkels; GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen;  
OBL = Olav Berg Lyngmo;  FI = Finn Indrebø; TA= Torgeir Agøy 

 
 
 

Meldingsblad for Valgmenighetene.   

Mars 2013. 8. årgang. 

 

JESUS TIDDE 
”Men han tidde og gav ikke noe svar” Mark 14:61 

  

 Det høye råd ble kalt sammen til ekstraordinært møte midt på 
natten. Det gjaldt å handle raskt. Vitner var allerede for hånden. Som 
vanlig satte rådsmedlemmene seg i en halvsirkel med ypperstepresten i 
sentrum i den store rådssalen. På den åpne plassen foran den ble fangen 
ført inn og forhøret begynte. Det underlige var at den anklagede ikke 
brydde seg om å forsvare seg. Vitnene ble kalt fram. Det meste av det 
de hadde sagt var så åpenbart falskt eller forvrengt at det ga meget 
dårlig grunnlag for en dom. Det ville vært en enkel sak for Jesus å vise 
det meningsløse i disse utydelige beskyldningene. Han kunne ha stillet 
sine dommere til ansvar for deres åpenbare forsøk på å felle en 
uskyldig. Men han tidde. 
 Hvorfor tidde han? Det virket nesten som om han var beredt til 
å la seg dømme til døden uten motstand. Aksepterte han virkelig å bli 
felt for noe han ikke hadde gjort? 
 Det underlige er at denne dom, den mest urettferdige som er 
felt på denne jord, samtidig var helt rettferdig. Jesus bar på en hem-
melighet som ypperstepresten ikke visste. Han bar i den stund all verd-
ens synder. Hele verdens skyld tok han på seg som sin egen. Der stod 
han innfor sine dommere, svarte han også for deres skyld, deres 
misunnelse og maktsyke, deres falskhet og hjerteløshet. Alt forbrutt av 
forgangne og kommende slekter hadde han tatt på seg. Og den skylden 
fortjente døden. Uten å ane det, dømte Kaifas sin egen og andres synd 
til den straff som siden verdens begynnelse hviler over ondskapen og 
over egennyttens nei til Guds kjærlighet; å dø. 
 Til slutt stilte ypperstepresten et spørsmål som han nok ville ha 
unngått, da det var så brennbart. Men han var i beit for bevis. Han 
spurte Jesus om han var Messias, Guds Sønn. Og Jesus som hittil alltid 
hadde latt menneskene selv komme fram til svaret, gjorde så sine 
dommere den tjenesten å si det rett ut. Med en forferdelse, som kunne 
virke ekte, ren ypperstepresten sine klær i stykker. Nå trengte han ikke 
flere vitner. Dette var å spotte Gud, om det da ikke var sannhet. Men at 
det ikke fikk være sant, det var en selvsagt og avgjort sak for disse 
dommere. De erklærte han skyldig til døden. For ordens skyld ventet 
de til det grydde av dag med den formelle domsavgjørelse. De var jo 
rettferdighetens høyeste beskyttere og visste å respektere de 
rettmessige former. Også da de dømte Guds Sønn til døden. 
 Din dom var altså min dom da de dømte deg til døden, Herre 
og Mester, så fikk det skje fordi du i den stunden bar også min skyld. 
Det vi hadde forbrutt, måtte du ta på deg. Du påtok deg ansvaret, de 
gjorde det onde til din eiendom og du bar det på ditt hjerte – det hjerte 
der hele Guds hellighet og kjærlighet bodde. Det var der vår skyld fikk 
møte Gud. Og det gikk som det måtte gå når all denne ondskap og 
tarvelighet lå blottet og bar innfor Guds nidkjærhet. Den måtte 
fortæres, gjøres til intet, forgå. Men alt det du tok på deg, fikk skje med 
deg og ikke med oss. Straffen var lagt på deg for at vi skulle ha fred. 
Priset være deg, o Jesus! 
 

Bo Gjertz – fra boka ”Å tro på Kristus”  
 



Tanker på Maria budskapsdag. 
Jesu fødselsdato kjenner vi nok ikke. 25 desember ble valgt fordi de 
Kristne trengte en lysfest til kamuflasje. Da kristendommen var 
forbudt religion feiret romerne en lysfest til ære for sine guder og 
keiseren. De som ikke deltok i dette var enten jøder eller kristne. 
Jøder ble tålt, men ikke kristne. Så feiret de kristne at Jesus, Guds 
lys kom til jorden, slik unngikk de forfølgelsen. 
   Marias budskapsdag ble så fastlagt 9 mnd. før 25.des. Dette for å 
poengtere at vi har med et virkelig svangerskap å gjøre. Gud ble 
ikke menneske «på liksom». Nei, han er sant menneske. Guds 
enbårne sønn ble menneske på skremmende underfullt vis liksom 
han med dette legemet som ble unnfanget i jomfru Marias livmor, 
forlot graven på skremmende underfullt vis. Nå sitter Guds enbårne 
sønn, mennesket Jesus som er Messias, ved allmaktens høyre hånd. 
Som salmisten sier: Sal 118:15-22 
   Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt, Herrens høyre 
hånd gjør storverk. Herrens høyre hånd opphøyer, Herrens høyre 
hånd gjør storverk. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om 
Herrens gjerninger. Hardt tuktet Herren meg, men til døden overga 
han meg ikke. 
   Lukk opp rettferdighets porter for meg! Jeg vil gå inn gjennom 
dem, jeg vil prise Herren. Dette (Versene over) er Herrens port, de 
rettferdige skal gå inn gjennom den. 
 Jeg vil prise deg fordi du svarte meg og ble meg til frelse. Den 
stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. 
 

Dette som er så stort at jeg ikke kan beskrive det, men må låne ord 
fra salmisten, det begynte som noe utålelig i menneskers øyne. Da 
Josef fikk vite om det tenkte han stygge tanker om sin trolovede. 
«Først å være utro, og så dekke over det hele med en religiøs 
fanatikers historie. Nei, den er for tjukk!» Slik tenkes det rundt oss 
den dag i dag. 
  Til vår samtid kan vi si at Guds enbårne sønn ble menneske på en 
slik måte at han så absolutt tilhørte høyrisikogruppen for provosert 
abort. Så helt og fullt delte Gud våre menneskers kår at han kom 
inn i verden som en utstøtt og gikk ut av verden som en utstøtt. Han 
var lydig til en utstøtts død, på et kors utenfor byen, (les utenfor 
leiren, altså under Guds forbannelse.) 
   Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som 
er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres 
som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal 
bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Fil 2:9-11  
   Kan det tenkes en større seier? 
   Når jeg ser inni meg selv og ser hvor totalt min frelse er avhengig 
av Herrens høyre hånds storverk, da vet jeg uten tvil at jeg er en av 
Jesu minste små. Han gikk inn under mine kår og tok dem på seg. 
Han gikk like mye inn under det ny- unnfangede barnets kår og tok 
dem på seg. Derfor må jeg som selv er en av Jesu minste, ta disse 
Jesu ord på alvor: 
   Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt 
dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot 
meg. 
   Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Det dere ikke 
gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot 
meg. Matt 25:40 og 45  Asbjørn Hunnes.  
 

                
 

”Han er oppstanden, store bud!  
Min Gud er en forsonet Gud,  
min himmel er nå åpen!  
Min Jesu seierrike død  
fordømmelsenes piler brøt  
og knuste mørkets våpen!  
O røst! Min trøst!  
Ved hans seier, som jeg eier.  
Helved bever.  
Han var død, men se, han lever!”  

Birgitte Cathrine Boye 1778  

    
    
    
Han er oppstanden!Han er oppstanden!Han er oppstanden!Han er oppstanden!    
Med denne gamle pMed denne gamle pMed denne gamle pMed denne gamle påskehilsen og bibelord åskehilsen og bibelord åskehilsen og bibelord åskehilsen og bibelord hilser Lys og Salt sine hilser Lys og Salt sine hilser Lys og Salt sine hilser Lys og Salt sine 
leserelesereleserelesere    en velsignet påskehøytiden velsignet påskehøytiden velsignet påskehøytiden velsignet påskehøytid: ”Det er fullbrakt! : ”Det er fullbrakt! : ”Det er fullbrakt! : ”Det er fullbrakt! ----    og ”Menog ”Menog ”Menog ”Men    jeg, jeg, jeg, jeg, 
jeg vet min gjeløser lever, og som den siste skal han stå fram på jeg vet min gjeløser lever, og som den siste skal han stå fram på jeg vet min gjeløser lever, og som den siste skal han stå fram på jeg vet min gjeløser lever, og som den siste skal han stå fram på 
støvet!”støvet!”støvet!”støvet!”    
Redaksjonen 

«Steingrunnen» av Bo 
Gjertz 
Som student ved Menighets-
fakultetet var jeg med og lo litt 
overbærende av disse «gamle» 
prestene som satt på «prestehybelen 
i 4. etasje» og leste Steingrunnen. 
«Vi, vi leste faglitteratur vi.» 
Da jeg senere leste boka ble 
kirkehistorien festet til Kristus selv. 

Jeg  så hvor avhengig jeg er av Kristus. Slik ble min tro en del av 
kirkehistorien. Denne rikdommen i min tro så jeg ikke før jeg leste 
denne boka. Enda var der mer igjen. Rikdommene i helliggjørelsen 
slik den tredje delen i boka viser den, forstod jeg ikke før jeg hadde 
gått livets skole i mange år. Men jeg må lese det ofte for «tidens 
bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet». Så derfor: Ikke le 
av mennesker som leser den lettleste romanen «Steingrunnen» som 
teologi. Men: «Se ut når den gamle hunden gjør.» Asbjørn Hunnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With 
Redaksjon: Gunnar Helge Ødegårdstuen og Asbjørn Hunnes. 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
februar 2013. 

 

Driftskontoen: 
2. februar stod det    kr 1334,79 på bankkontoen. 
 I perioden fikk vi inn   kr. 11.982,50 i gaver. 
  
 

Utgifter i denne måneden var:  
Lys og Salt      kr.          0,00 
Til lønnsfondet   kr. 11.000,00  
Bankutgifter   kr           0,00 
Sum utgifter   kr. 10.300,00  
 

Den 1. mars 2013 står det kr. 2.317,29 på brukskont oen.  
 

Adresser og telefonnr: 
� Balsfjord Valgmenighet: 

Forstanderskapets form: Torbjørn Pettersen, Tlf 934 70 995,  
E-post: torbjornpettersen2010@hotmail.com  
Formann: Geir Halvard Holmstad, Tlf 971 58 171,  
E-post: geir.holmstad@gmail.com   
Kasserer: Knut Haugstad, Tlf 913 86 384, E-post: eldhaugs@online.no 

� Den Lutherske kirke i Kautokeino: 
Formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesveien, 9520 Kautokeino  
Tlf 416 14519 – 908 20 980  
Kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals, Tlf:  915 30 647,  
E-post: arksbals@hotmail.com  
Bankkonto for menigheten: 4901 10 37762 

� Tromsø Valgmenighet: 
Forman:  
Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien, 8 9015 Tromsø Tlf. 77 67 22 75,   
E-post: tohanss@live.no 

� Timoteusmessene i Trondheim: 
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 

� Støttegruppa: 
Forvalter : Asbjørn Hunnes Tlf: 99710446. asbhu@tussa.com  

� Menighetene prester: 
Erik AH Okkels, Tlf 918 44 354, E-post: erik_okkels@hotmail.com 
Gunnar Helge Ødegårdstuen, Tlf 915 10 821, E-post: godeg@broadpark.no 
Olav Berg Lyngmo, Tlf 996 25 241, E-post: obl@lyngmo.org 
Torgeir Agøy, Tlf. 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no 

� Biskop for Valgmenighetene: 
Thor Henrik With, Tlf 911 72 188, E-post: biskopwith@online.no 
Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik 

� Diakoner: 
Sverre Gundersen, Tlf 916 30 341, E-post: sve-gun@online.no 
Asbjørn Hunnes, Tlf 997 10 446, E-post: asbhu@tussa.com 
Projektkonto – lønn: 0539 54 08196 
Internett: www.bedehus.net 
 


