
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
liten profet med liten innflytelse, men fordi  

 

 

 

 

Tidenes gladeste kunngjøring 
Av biskop Thor Henrik With 

 

 

 
 
Et barn ble født i Betlehem. Og så? Fødsler blant fattigfolk er ikke 

noe å rope opp om. Huler som gir ly for både folk og fe brukes under 

alle himmelstrøk. I Betlehem har fjellhulene mange rom, det var 

praktisk å ha dyrene i nærheten. 

«Hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham, og la ham i en 

krybbe.» En førstefødt sønn i Betlehem. «Han skal være stor og 

kalles Den høyestes Sønn». Det var Gabriels, engelens ord til hans 

mor. Et himmelsk under i fattigfolks hverdagsliv. 

Julenattsunderet er større enn noen fatter. Ingen julebord er festlige 

nok, ingen julegaver store nok, ingen sanger klinger skjønt nok, 

ingen barneøyne tindrer nok, ingen julestemning er så betagende at 

de svarer til hvor stort, hvor gledelig og fremtidsavgjørende det er 

for vår sønderbombede, forpinte og nytelsesdopede menneskehet, at 

Guds Sønn fra evighet ble menneske som vi. 

Det var ingen som spurte etter ham på forhånd. Men nettopp fordi 

ingen spurte etter ham, var det helt nødvendig for ham å komme. 

Kvinner har født milliarder. Hans fødsel er den viktigste. Nettopp 

 

 

Ordinasjon av Tromsøgutt 

Lørdag 29. oktober ble Sveinung Eriksen ordinert av biskop 

Roland Gustafsson til prest i Missionsprovinsen i Sverige. Han 

ble bistått av Misionsprovinsens assisterende biskoper Lars 

Artman og Göran Beijer, biskop i Selbständige Evangelisch-

Lutherische Kirche i Tyskland, Hans-Jörg Voigt og biskop i 

DelsiN, Thor Henrik With, samt prester fra Missionsprovinsen. 

Sveinung Eriksen har studert teologi ved Forsamlingsfakultetet 

i Göteborg. Han er kalt til tjeneste som pastorsadjunkt 

(hjelpeprest) i Uddevalla-området og i Göteborg-området. 

Pastor Eriksen kommer opprinnelig fra Tromsø og han ser fram 

til å komme som besøkende prest i DelsiN når det ligger til 

rette for det. Han bor i Göteborg sammen med sin hustru Sara 

og deres lille datter. 

 

Fra Sveinung Eriksens ordinasjon 29. oktober 2016, Uddevalla - Foto Henrik Vestergård. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

B – økonomi 
Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lys og salt 

 

 

 

Jul 2016 – Februar 2017 
 

Balsfjord valgmenighet 
Des. 26. 2. Juledag  – Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 

Jan.   8. Kr. åp.  – Storsteinnes kapell v/ EAHO OBS kl. 18.00 

 29. 3. s. e. Kr. åp.  – Storsteinnes kapell v/ EAHO 

Feb. 12. Såmannss.  – Nordkjosbotn kapell v/ EAHO OBS kl. 18.00 
 

Den Lutherske kirke i Kautokeino 
Des. 24. Juleaften – Julegudstj. v/ FI OBS kl. 15.00 

 25. Juledag – Høytidstgudstjeneste v/ FI 

 26. 2. Juledag/Stefanusdagen – Gudstj. v/ FI 

 31. Nyttårsaften -  Gudstj. v/ FI OBS kl. 17.00 

Jan.   1. Nyttårsdag – Gudstj. v/ FI OBS kl. 12.00  i Masi kirke. 

 15. 1. s. e. Kr. åp. – Gudstj. v/ EAHO 

Feb. 19. Kristi forklarelse – Gudstj. v/ EAHO 
 

Timoteusmessene i Trondheim 
 (Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16, vanligvis kl 17.00) 

Des.  18. 4. s. i adventstiden – Høymesse v/ TA 

Jan.   8. Kristi åpenbaringsdag – Høymesse v/ TA 

 22. 3. s. i åpenbaringstiden – Høymesse v/ SV 

Feb.   5. 5. s. i åpenbaringstiden – Høymesse v/ TA. Preken SV 

 19. Kristi forklarelsesdag – Høymesse v/ TA 
  

Timoteusmessene i Drammen  
(Stasjonsgata 4, Drammenn kl 17.00) 

Des. 18. 4. s. i adventstiden – Høymesse v/ THW 

Jan.   8. Kristi åpenbaringsdag – Høymesse v/ THW 

Feb.   5. 5. s. i åpenbaringstiden – Høymesse v/ EAHO 

 19. Kristi forklarelsesdag – Høymesse v/ THW 
 

Tromsø valgmenighet 
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 

Des. 24. Juleaften – Julegudstj. v/ EAHO OBS kl. 14.00 

 25. Juledag – Høytidstgudstj. v/ EAHO. Preken GHØ 

Jan.   1. Nyttårsdag – Gudstj. v/ EAHO OBS kl. 12.00 

   8. Kristi åpenbarings s. – Gudstj. v/ EAHO 

 22. 2. s. i Kr. åp. – Gudstj. v/ EAHO 

Feb. 12. Såmannssøndagen – Gudstj. v/ EAHO 
 

Forklaringer:  GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen,  

EAHO = Erik AH Okkels, FI = Finn Indrebø, SV = Svein Volden,  

TA= Torgeir Agøy og THW = Thor Henrik With. 

 

Meldingsblad for  
Det evangelisk lutherske stift i Norge. 

Desember 2016. 11.årgang 

  Gudstjenester 

Nyheter 



fordi ingen spør etter ham, kom Guds Sønn fra evighet. Ikke som 

svar på vår forventning, men som Guds intervensjon, på et tidspunkt 

da hans utvalgte folk igjen gikk mot et bunnpunkt, og nesten ingen 

spurte etter frelseren som Gud hadde lovet.  

Mørkt da, mørkt nå. Han som «skal være stor og kalles «Den 

høyestes Sønn» er blitt en bifigur, mindre synlig enn nissen, i 

utkanten av en mørketidsfest som handler om oss selv, våre nytelser 

og opplevelser. Det som skulle være en fontene av opprømt glede 

over ham som steg ned, er blitt til en ynkelig liten vannlekkasje. 

Viktigst er det at en selv får oppleve den rette julestemningen, delta i 

kjøpefesten, nyte julekonsertene og tilfredsstille en alt mer kresen 

gane. 

Vi påvirkes. Forventingen vår brenner på sparebluss, gleden 

skvalper bare litt på bunnen av hjertet og julesangene gnistrer ikke 

av hengivenhet, fordi øynene våre er sløret verdslighet og åndelig 

hjertefeil gjør hver lovprisende bevegelse matt. 

Før hans fødselsfest har vi advent. Noen uker til å la et flakkende 

blikk feste seg og hvile på hans første ankomst, som menneske blant 

mennesker. Og hans andre ankomst, som all verdens hersker og 

dommer. I tiden mellom de to ankomstene er han høyt opphøyd ved 

Faderens høyre. Samtidig er han nær på steder som ikke vekker 

oppsikt. I det talte, hellige Ord. På et innviet bord. Blant dem som er 

samlet i hans navn. 

Nå er tiden til å skjerpe blikket, til å fokusere på den ubemerkede 

fødselen som for alltid har endret menneskenes historie. En tid til å 

hente fram sangene om den gang han kom, «for oss og til vår frelse» 

og «ble menneske som vi», slik vi bekjenner det sammen med alle 

troende slektledd. En tid til å la barna synge hans pris, han som tar 

imot barns Hosianna, selv om voksne tier i vantro.  

Om få eller ingen spurte etter ham da han kom, om få eller ingen 

spør etter ham nå, nå er tiden for å lytte intenst til tidenes aller 

gladeste kunngjøring: at det er født oss en Frelser. Da vil våre sinn 

fylles av undring, takknemlighet og glede. Da blir øret vår antenne, 

så vi tar inn englenes «Ære være Gud i det høyeste», og bare må 

synge med. Da åpnes øynene vår vidt nok, så vi ser Guds største 

under blant fattigfolk, det eneste underet som kan berge denne tids 

overmette, velstandssprengte og redningsløst bortkomne mennesker. 

Barnet i dyrenes matfat, han er den som kom, med frelse for hvert 

menneske som hører tidenes gladeste kunngjøring og fylles av tro og 

tillit. Han er den som løser deg fra alt som binder til mørke og død. 

Løser deg inn i Guds barns frihet nå, og i herligheten.  

 

Lyse utsikter i en mørk tid –  
en økonomisk «årsrapport» 

Richard Skollevoll 
 

Vinteren er her, og det er mørketid i Norges land. Steder som ligger lenger 

mot nord har mer mørke enn lenger sør i landet, men hele landet har i 

desember mer mørke enn i sommermånedene. Men snart snur det, og det 

blir lysere dager. Det er også snart jul, men for øyeblikket er vi i 

adventstiden. Dette er tiden da vi venter på Jesus, han som kom som et 

menneskebarn. Samtidig minnes vi om at Jesus også skal komme igjen på 

den siste dag. For alle kristne er dette lyse utsikter, og derfor er det et fast 

ledd i nattverdliturgien i noen av våre menigheter at menigheten gir sitt 

tilsvar etter innstiftelsesordene med disse ordene fra Johannes åpenbaring: 

«Amen, ja, kom Herre Jesus!» Jesus har gjestet oss fra det høye og hellige, 

og har brakt med seg frelse, lys og håp. Overskriften er forresten hentet fra 

en prekensamling av Ole Hallesby som kom ut i 1949, kort etter andre 

verdenskrig. Mye trolig var det et gjentagende utsagn blant folk den gang 

hvor kårene var trangere, men håpet om bedre tider var stort. Da og nå 

trenger folk også en påminnelse om at syndens kår er vårt mørke, og at 

våre lyse utsikter ligger i håpet om evig liv på grunn av at vår syndeskyld 

er skjøvet over på vår stedfortreder, det lille Jesusbarnet. 

Også når vi ser på økonomitallene for Stiftet kan vi bruke disse samme ord 

om lyse utsikter i en mørk tid. Vi har tidligere gått ut med en økonomisk 

rapport om «de tre magre år», hvor det vises til budsjetterte underskudd i 

2015, 2016 og 2017. For inneværende år er det budsjettert med omtrent 

kr. 180.000,- i underskudd med totale utgifter på kr. 768.500,-. Inntektene 

har sviktet noe gjennom året, men utgiftene er også lavere enn antatt, slik 

at det antatte underskudd skulle bli det samme. 

Ved månedsskiftet november til desember hadde Stiftet samlede 

årsinntekter på kr. 410.000,- og med et underskudd på kr. 155.000,-. 

Samtidig vet vi at Tromsø valgmenighet, som bidrar med rundt halvparten 

av inntektene (enkeltgivere ikke inkludert), også vil sende sitt overskudd til 

Stiftet før årsslutt. Sammen med store enkeltgaver, vil dette trolig gi 

ekstraordinære inntekter for desember på kr. 80.000,-. Men utgiftene løper 

også, og mange regninger forfaller i desember. Gitt utviklingen i Stiftets 

økonomi, vil det forventede underskuddet bli kr. 60.000,- bedre enn 

budsjettert, altså på kr. 120.000,-. 

Noe av grunnen for en bedre situasjon enn forventet er at gaveinntektene 

har økt en liten smule den siste måneden, både gaver direkte til Stiftet, men 

også til menighetene som igjen gir sitt bidrag til Stiftskassen. Det er 

vanskelig å si om dette er en trend som vil fortsette, men om utviklingen 

fortsetter som nå våger vi å si at det er lyse utsikter i en mørk økonomisk 

tid for Stiftet. Det viktigste signalet på økonomisk bedring er den 

langsiktige utviklingen på gavesiden, altså på hvilket nivå de generelle 

gaveinntektene ligger på. Et av våre mål er at vi innen utgangen av 2017 

har faste inntekter til å dekke dagens aktivitetsnivå, og samtidig har en 

utvikling på giversiden som er slik at vi kan øke aktiviteten fra 2018 og 

likevel drifte i balanse. 

Hva brukes pengene til? 

Hvis man tar utgangspunkt i budsjettet for 2017 med en totalramme på 

kr. 744.000,-, så går kr. 516.000,- til lønnsutgifter (ca. 70 %). 

Lønnsrelaterte utgifter som arbeidsgiveravgift og pensjon kommer på 

kr. 124.500,-, og til sammen utgjør lønnsposten da kr. 640.500,-, altså 

rundt 86 % av budsjettet. Resten av utgiftene fordeler seg på «Møter og 

arrangementer» som utgjør rundt 11 %, «Informasjon og media» (nettsted 

og Lys&Salt) på rundt 2,4 % og «Andre utgifter». Stiftet har kun én prest 

med fast lønn, Erik A.H. Okkels, bosatt i Troms og med tjenestested 

Tromsø, Balsfjord og Kautokeino, samt at biskopen lønnes 30 % for 

bispetjenesten. Resten av prestene, inklusive biskopen, gjør altså 

prestetjenesten uten lønn. Lønnsnivået ligger på rundt 75 % av 

sammenlignbar lønn for lærere i det offentlige eller prester for øvrig. Hvis 

Stiftets mål ikke oppnås, er det altså stort sett kun lønnsutgifter som er 

mulig å redusere vesentlig. Vårt håp er selvfølgelig at vi heller kan ansette 

flere enn å skulle beskjære stillinger.  

Stiftet takker alle som har gitt av sine penger til Stiftets arbeid i 2016, og er 

særskilt glad for at flere ønsker å bidra mer, slik at inntektene peker 

oppover. Dette er et godt håndslag til menighetene og Stiftet som helhet, 

og gir lyse utsikter for vårt arbeid videre fremover inntil dagen står der når 

alle andre lyse utsikter blekner mot vår Herre Jesu komme i herlighet. 

 

 

Oversikt over 

budsjetterte og 

innsamla gaver i 

2016 
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