
Gudstjenester i mars og april 2009: 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET: 
Mars: 
Søndag 15. – Kl. 11.00: Nordkjosbotn kirke v/ Erik Okkels 
Søndag 29. – Kl. 11.00: Storsteinnes kapell v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen 
April: 
12. 1. påskedag – Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste - Nordkjosbotn kirke 
v/ Erik Okkels 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO: 
Mars:  
Søndag 15. – Kl. 11.00: v/ Sverre Gundersen 
Fredag 20. – søndag 22.: Stevnehelg v/ Olav berg Lyngmo, Johan 
Anders O Eira, John Th Gaup og Egil Gundersen. 
Samling fredag og lørdag – Kl. 17.00 
Søndag 22. – Kl. 11.00: Gudstjeneste 
April: 
Skjærtorsdag 9., langfredag 10., 1 påskedag 12. Kl. 11.00 v/ Olav 
Berg Lyngmo 
 

TROMSØ VALGMENIGHET: 
(Forsamlingshuset, Vestregt. 24) 
Mars: 
Søndag 15. – Kl.11.00: v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen og John Terje 
Sørensen  
Søndag 29. – Kl.11.00: v/ Erik Okkels 
April: 
10. langfredag – Kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste v / Erik Okkels 
12. 1. påskedag – Kl. 11.00: Høystidsgudstjeneste v Gunnar Helge 
Ødegårdstuen.  

Velkommen til gudstjenestene! Be for samlingene! 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
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De forstod det ikke 
Luk 18,34 

 
”Men de forstod ikke noe av dette, og dette ord var skjult for 
dem, og de skjønte ikke det han sa.” 
Hva er det disiplene ikke kan fatte? Er det Jesu guddom, eller 
hans hellighet? Hans spesielle forhold til Faderen? Nei, ingen av 
disse tingene er umulig for disiplene å erkjenne. Men her taler 
Jesus om sin vei opp til Jerusalem (Luk 18,31-33). For Peter er 
dette en så umulig tanke at han mener Gud må finne en annen 
vei (Matt 16,22). 
 
Hvorfor går Guds vei til dette forbannelsens tre, dette dødens 
kors? Fordi der fins ingen annen vei når forbannelsen som ligger 
over menneskene skal bort. Og den eneste måten dette kan skje 
på, er ved å flytte forbannelsen til et annet sted. Dette stedet er 
det Jesu vandring har som mål. Stedet der Gud vil fullbyrde 
forbannelsen, der Lammet legges på alteret for å slaktes. Han 
blir selv en forbannelse (Gal 3,13). 
 
Også vi mennesker i dag ser ut til å ha vanskelig for å se 
betydningen av Jesu død. Det fins utallige moderne forklaringer 
på hvordan Jesu død er et fint bilde på hans store kjærlighet. 
Men hvem ser her Faderen som river Kristus i sønder, og flerrer 
hans bryst (Hos 13,8)? Den uskyldig knuses under Guds vrede. 
Kanskje er det fordi vi ikke lenger ser alvoret i menneskenes 
synd, i min synd og din synd? Guds bud viser oss hva som 
kreves av oss. De er ikke anbefalinger, men Guds ufravikelige 
krav, med tilhørende dødsdom over lovbrudd. Den som ser litt 
av hva dette betyr, den kan også glede seg over all hån og spott 
som Jesus må gjennomgå. For det er for min skyld. Kanskje ikke 
så merkelig at det er disse lovens profeter, Moses og Elias, som 
får samtale om disse ting med Jesus på forklarelsens berg (Luk 
9,31). For de ser nødvendigheten av korset for oss mennesker. 
Måtte bare vi også få åpenbart Jesus som vår skyldbærer. 
 
Richard Skollevoll 
(styremedlem i Tromsø 
valgmenighet) 

 
 
 
 

 
” Se der Guds lam, som bærer verdens synd!”  
Johs. 1,29 
 

 

 

 

 
 

 
 

KIRKEHELG I KAUTOKEINO 
 
21-22 februar var det 
kirkehelg i Kautokeino 
med besøk fra 
Misjonsprovinsen i 
Sverige, ved 
provinssekretær/prest 
Bengt Birgersson. Det 
var første gangen at 
Kautokeino hadde 
besøk fra 
Misjonsprovinsen. For 
Birgersson sin del var 
det også første gang 
han var i Kautokeino. 
Det var samling på 
lørdag ettermiddag, og 
gudstjeneste med 
nattverd på søndag 
formiddag hvor 

Birgersson, sammen 
med prestene Olav 
Berg Lyngmo og 
Gunnar Helge Ødegårdstuen deltok. 
Det ble en rik og givende helg til fornyelse og inspirasjon for de 
frammøtte. 
Vi hilser Birgersson hjertelig velkommen tilbake ved et neste 
høve. 
ghø 

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

 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i Kautokeino, 

Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø og 

Støttegruppa – mars 2009. 

 

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 
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. 
Sekretær og kasserer: Asbjørn Hunnes. 6144 Sylte. ℡ 70 02 21 40 – 997 10 446 
E-post: asbhu@tussa.com 

Provinssekretær Bengt Birgerson og tolk 
Anders Sokki. 



HVOR ER KIRKEN Å FINNE? 
 
”Jeg kan ikke lenger gå til kirke der jeg bor, slik jeg har gjort det så ofte 
før.”   
Dette er en situasjon mange opplever i dag. Og mange spør:  
Hva skal jeg gå? Hva skal jeg gjøre? Hvor er kirken å finne?” 

 
For mange en stor nød. 
Dette at en ikke lenger kan gå til gudstjeneste i den kirke hvor en ble døpt og 
konfirmert, er blitt en stor nød for mange. Den rette hyrderøsten lyder ikke 
lenger. En får ikke lenger næring for troen, fordi Guds Ånd gjennom Ordet og 
sakramentene ikke lenger får skape og oppholde den frelsende tro på Jesus 
Kristus. Dette har sin grunn i at mange prester som ved sin ordinasjon ga et 
løfte om å forkynne Guds Ord klart og rent, ikke lenger lever eller lærer rett 
etter Skriften.  De ”forkynner” – for å bruke et ord fra Paulus – ”et annet 
evangelium, skjønt det finnes ikke noe annet – det er bare noen som forvirrer 
dere og vil forvrenge Kristi evangelium” Gal. 1,7.  
Og det å ”forkynne noe annet” en hva Skriften lærer, ”han være forbannet” 
sier samme apostel. Hvor evangeliet ikke lyder klart og rent, og hvor 
sakramentene ikke blir rett forvaltet, der gis det ingen næring til troen og det 
kristne liv. 
Dette har gjort at mange troende har sluttet å gå til den kirke de sokner til. Og 
ofte er det heller ingen nærliggende kirker hvor de kan få høre en rett 
forkynnelse. Fortsetter en å ta del i gudstjenesten slik det nå er, vil det gå ut 
over det åndelige liv. 
 ”Jeg kunne ikke forsette å gå til kirke der jeg bodde. Det som ble forkynt 
der ville medføre at jeg mistet troen. Derfor måtte jeg finnen en annen 
kirke/menighet hvor forkynnelsen kunne hjelpe meg til å bli bevart i en 
sann tro.”  
Slik hørte jeg en sa det i en samtale for en tid tilbake. Vedkommende er ikke 
den eneste. Mange opplever det slik. En får ingen næring for sin Gudstro. For 
som Skriften sier: ”Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og 
forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord.” Rom. 10,17 
Mange som ønsker å gå til gudstjeneste har blitt fremmede i sine menigheter 
på grunn av de forhold som råder. En 
opplever på en måte og være ”stengt ute” 
når en ikke kan delta som før. Men som en 
sa: ”Det er ikke jeg som forlater Den 
norske kirke, men det er den som forlater 
meg”. Det gjør den fordi mange biskoper og 
prester svikter Skrift og Bekjennelse. De 
har blitt falske lærere, enn ikke lenger kan 
ha tillit til.  
 
 
Hvor skal vi gå? 
Noen steder i landet er det blitt dannet gudstjenestefelleskap – såkalte 
Valgmenigheter. På grunn av det læremessige forfall som har skjedd, innbyr 
de til regelmessig gudstjeneste. Disse fellesskap bestreber seg på å bruke 
prester og forkynnere som lar den Hellige Skrift – Bibelen – være øverste 
norm for liv og lære (norma normans).  
Når det gjelder kirketilhørighet fører disse ingen medlemsregister. Ingen blir 
anbefalt å melde seg ut av den norske Kirke. Det står den enkelte fritt å gjøre. 
Valgmenigheter som slik har oppstått på grunn av åndelige nød, er en 
provisorisk ordning – et eksil – inntil den norske Kirke eventuelt vender 
tilbake til Bibelen som Guds ord. 
Valgmenighetene bekjenner at Bibelens budskap er rett utrykt i 
bekjennelsesskriftene: Den apostoliske, den nikenske og den Athanasianske 
trosbekjennelse, Luthers lille katekisme og Den Augsburgske bekjennelse. 
Den som er døpt og i tro og liv bekjenner seg til den evangelisk-lutherske 
bekjennelse, er nattverdberettiget. 
Når det gjelder hyrdetjenester, så er det menighetene som kaller, velger og 
godkjenner prest. Denne blir så vigslet til tjeneste av biskop som også er valgt 
av menighetene. 
 

 

 
 
 
Hva skal vi gjøre? 
Ut fra det som nå sagt er det nok noen som tenker: Ja, dette kan gå i byer og 
større steder. Hva med oss? Vi er jo så få?  
Da er svaret: Vi har jo løfte i Guds ord at der hvor to eller tre er samlet i Jesu 
navn, der er han midt i blant dem. (Matt. 18,20) 
Er du alene og ikke kan komme til noen nærliggende forsamling, så kanskje 
kjenner du noen i nabobygda. To personer kan begynne å samtale og be om 
Herrens forbarmelse, om ledelse og om hans 
hjelp. Gudstjenestefelleskap – valgmenigheter 
som allerede er etablert– vil sikkert være til 
støtte og hjelp for å komme i gang med 
gudstjenester. Derfor må noen ta initiativ. Og 
dette noen kan være deg. Du kjenner nøden på 
ditt sted, at der er mennesker som må få høre 
evangeliet klart og rett. Ta derfor kontakt. 
 
Hvor er kirken  å finne? 
Den er ikke først og fremst en bygning av tre og stein. Kirken – menigheten - 
er der hvor to eller tre er samlet i Den treenige Guds navn, og hvor Ordet 
forkynnes klart og rett og sakramentene blir rett forvaltet. Der ”er Guds hus 
og kirke, bygget opp av levende steiner.” 
Den organisatoriske og praktiske tilretteleggelse vil nok komme etter hvert. 
Det som er den store nød hos mange troende, enten de står i eller er utmeldt 
av den norske Kirke er: Vi trenger en kirke – et gudstjenestefelleskap hvor vi 
kan samles og være helhjertet med i. Finn derfor sammen om rett forkynnelse 
og rett nattverdforvaltning.  
Der er kirken. Og det haster med å komme i gang. 

 

Hva med de menigheter som har prester som vil være tro mot Herren og 
Hans ord? 
Disse prester skal vi takke og prise Herren for, og de menigheter som har 
slike må støtte opp om dem og gudstjenesten. Men samtidig må det tenkes 
framover. Det er ikke sikkert at denne menighet i framtiden får beholde en 
prest som står fast på bekjennelsen og Guds ord. Hva gjør vi da? Her må det 
jobbes med en ”beredskapsplan”. 
Kan en valgmenighet være løsningen? Ingen må få ta fra oss retten til et rent 
Guds ord, og en rett nattverdforvaltning. Dette er en livsnødvendighet for vår 
evighet. Vi har her et ansvar for vår egen del, og for andres del. 
De valgmenigheter som finnes vil sikkert gjerne bistå dere som ikke har 
tilgang til alternative gudstjenester. 

 
Gunnar Helge Ødegårdstuen  
 
 
 

Menighetsbrev nr.2-2009 
 

Om hvordan Gud Herren vår skaper gir oss 
syndenes forlatelse. 
 

Kjære Guds utvalgte, kalte og helligede Guds menighet! 
Nå skal jeg forsøke å skrive litt om pakter i Skriften.      
Syndsforlatelse, som jeg skrev om i forrige brev, er et stort ord.  
Den gir Gud Herren oss gjennom midler og alltid ved midler, og 
aldri ved andre midler enn de han selv har bestemt.  Lån ikke øre 
til dem som tenker og taler annerledes, eller bare lettvint om 
hvordan vi blir delaktig i Guds nåde, som er syndenes forlatelse!   
Vi trenger ikke valgmenigheter til lettvint kristendom.  Skal vi 
forsøke å være sann kirke midt i all den falske kristendom som 
fallbydes, må vi fornye forståelsen de Guds pakter Gud Herren 
selv har opprettet.  Hør om presten din preker slik at du 
oppmuntres til å bli i pakten han førte deg inn i og at han preker 
rett om den!  Hvis ikke legg dette ”Lys og Salt” foran nesen 
hans!  Si til ham at den gamle prosten bare har begynt på dette 
lærestykket.  De yngre må fortsette.  Sokneprest Arne Thorsen  
begynte på emnet for en tid siden i ”På Kirkens Grunn.”  Håper 
det har betydd noe for våre menigheter. 
Følg med når vi nå leser Skriften om hvilke midler Gud Herren 
har ordnet for at mennesker skal få forlatelse for sine synder.  
Guds midler, de han selv har opprettet og innstiftet og satt i verk, 
er jo det eneste som kan hjelpe en anfektet sjel til tro og trøst.    
Det er altså HANS pakter. Guds pakter. Ikke våre. Opprettet er 
de til vårt beste for tid og evighet.  Vi hadde vel ikke forstand til 
å foreslå eller å bestemme innholdet i så store ting. Dette må du 
aldri glemme, om du ikke har lært det før.  Når du har lært det, 
skal du ha det i tankene når du hører prekenen.    
Det er bare to ting å huske.  Pakt består alltid, ufrakommelig 
alltid, av en forjettelse og et tegn.  Flere ting skal du ikke huske.  
Forjettelse og tegn.  Alltid.  Begge disse to ting er så tydelige så 
du kan se dem for dine øyne.  Forjettelsen og tegnet.  På det skal 
du prøve om presten preker rett om de pakter Gud Herren har 
opprettet for din frelses skyld.   
Hvorfor opprettet Gud pakter? 
Hele Skriften og alle folkeslags adferd viser tilfulle at verden 
ligger i det onde.  Guds skaperprosjekt ble mislykket.  ”Skriften 
har lagt alt inn under synd”, sier Paulus. Gal.3,22.  Ikke bare 
som utvortes gjerninger, men innvortes elsket menneskene det 
Guds fiende lokket dem til.  Gjerningene ble deretter.  Onde.  
Som aldri før i menneskenes historie erfares dette.    Avisene nå 
til dags er jo som prekener over 1. Mos 6,1-5.  Men hvem ser og 
hører?   
Hvorfor avslutter ikke Gud hele prosjektet?   
Svaret er HAN har gjort en pakt med oss.  HAN vil ikke flere 
ganger ødelegge verden for syndens skyld ved vannflom.  Tvert 
imot.  Han gir oss både tro og håp ved noe så synlig og erfarbart 
som pakter.   
Den første pakten han gjorde med oss er 1. Mos. 6. til og med 
10. kapittel.    Noapakten.   
Vi fortsetter i neste nr.   Per Nielsen 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa 
februar 2009. 
 

Driftskontoen: 
1. februar stod det kr. 1.828,99 på bankkontoen. 
I februar fikk vi inn kr.18.396,00 i gaver. 
Samlede utgifter var kr. 2.322,00 
Den 1.mars 2009 står det kr.17.902,99 på brukskonto en.  
 
Den 2. mars gikk det ut kr 11.000,- til lønnsfondet. Dette 
skulle utgiftsføres på februar. 

 


