
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Minnet om en veileder i Guds Ord 
Filip Melanchton 16/2 1497- 18/2 1560 

 
Nylig ble det på tysk riksdekkene tv vist en minnegudsteneste fra 
Wittenberg Slottskirke. Det var i anledning av 450 års dødsdagen 
for Filip Melanchton 19. april 1560. Også her i Norge kan det 
være verdt å minnes Melanchton som en av våre veiledere, slik 
som Hebr 13, 7f  formaner oss til det. 
 Luther stod ikke alene som kirkens reformator. I 
Wittenberg hadde han mange medarbeidere. Og den betydeligste 
av disse var Filip Melanchton, som var professor i gresk. Sammen 
kom de til å stå i ledelsen for kirkens reformasjon. Mange 
studenter kom fra hele Nord-Europa til Wittenberg, hvor de under 
Melanchton ledelse ble utdannet til evangeliske prester, som 
reiste tilbake til sine hjemland -også hit til Norge for å forkynne 
evangeliet klart og uforfalsket. 
 Det var Melanchton som skrev den første lærebok i 
troslære, Loci 1521. En bok som Luther roste høyt, fordi den så 
tydelig fastholdt Bibelens budskap. Denne lærebok kom i utallige 
opplag og var lenge lærebok for alle norske prester. - En av de 
måter, hvor Melanchton kom til å tale Guds ord til oss. 
 Mest kjent ble Melanchton for sitt arbeid med å formulere 
den Augsburgske bekjennelse, som ble forelagt keiseren på 
riksdagen i Augsburg 1530. Med stor omhu ble Skriftens lære her 
fremsatt. Helt sentralt står her den fjerde artikkelen om 
rettferdiggjørelsen:  at mennesker ikke kan bli rettferdiggjort 
overfor Gud ved egne krefter, fortjenester eller gjerninger, 
men at de blir rettferdiggjort uten vederlag for Kristi skyld 
ved troen, når de tror at de blir tatt til nåde, og at syndene 
blir forlatt for Kristi skyld, han som ved sin død har gjort 
fyldest for våre synder. Denne tro tilregner Gud som 
rettferdighet for seg, Rom 3 og 4.  
 Da denne forståelsen og hele Augustana bekjennelsen 
snart etter ble angrepet av de etablerte teologer i den romerske 
kirken, var det igjen Melanchton som på få dager dyktig forfattet 
et forsvar. (Apologien, som nå står i Konkordieboken) for dette 
vårt bekjennelsesskrift og for rettferdiggjørelsen av troen alene. 
Han gjorde seg stor umage for å begrunne dette ut fra Den Hellige 
Skrift.  
 La oss da minnes en bekjenner og veileder i kirken med 
takk for hans tjeneste med å legge frem Guds ord for oss enkelt 
og klart. La oss følge hans eksempel og stride for å bevare en rett 
forståelse av Bibelen, av evangeliet i blant oss -også, når vi står 
over for denne verdens mektige og smarte teologer. 

Erik AH Okkels 

”Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider 
bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren 
ikke vokter byen våker vekteren forgjeves.” Salme 

127,1. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

MEDARBEIDER- OG PRESTESAMLING I NORD 
” Vi bygge vil Guds kirke – Vi tjene vil vår Gud!” 

 
Under dette tema var 23 medarbeidere fra 

valgmenighetene i Balsfjord, Den Lutherske kirke – Kautokeino 
og Tromsø, var samlet til medarbeider- og prestesamling, helgen 
16.-18. april 2010. Dette fant sted i Kautokeino, med Den 
Lutherske kirke – Kautokeino som vertskap, ved styret. De tok 
godt i mot de tilreisende og hadde lagt alt godt tilrette. Været 
viste seg også fra den aller beste side.    
Mer på s.3 

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

Meldingsblad for Den lutherske kirke i Kautokeino, 

Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø og 

Støttegruppa – mai 2010. 

 

Gudstjenester i mai/juni 2010: 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET – KL. 11.00: 
Mai: 13. Kr. himmelf. Nordkjosbotn kirke v/EAHO 

23. (1. pinsedag) Storsteinnes kapell v/ EAHO 
Juni:  06. Nordkjosbotn kirke v/ GHØ  
 20. Storsteinnes kapell v/ EAHO 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO – KL 11.00 
Mai:  23. 1. pinsedag - Gudstjeneste v/ OBL 
 24. 2. pinsedag - Gudstjeneste v/ OBL 
Juni:   06. Gudstjeneste v/ SG 
  

TROMSØ VALGMENIGHET – Kl. 11.00: 
(Forsamlingshuset, Vestregt, 24.) 
Mai:  13.  Kr. himmelf. - Gudstjeneste v/ GHØ 
 23. 1. pinsedag - Høytidsgudstjeneste v/ GHØ 
Juni:   13. Gudstjeneste v/ GHØ 
 
Forklaring: 
EAHO = Erik AH Okkels 
OBL = Olav Berg Lyngmo 
SG = Sverre Gundersen 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 
  
VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER OG MØTER! 
BE FOR SAMVÆRENE! 
 
 

 

MENIGHET OG GIVERTJENESTE 
 

Det økonomiske ansvar for Valgmenighetene bæres opp av 
de som finner sin plass i menighetenes gudstjenestefellesskap. Dette 
skjer ved offer i gudstjenestene, og gjennom fast givertjeneste. 
Valgmenighetene har ingen støtte fra det offentlige til dekking av 
prestelønn og andre driftsutgifter. De er frie og uavhengig i forhold 
til Staten og dens kirkelige organer, og er ikke underlagt deres tilsyn 
eller rapporteringer. Menighetslemmene bærer selv det fulle ansvar. 
 Slik ble også menighetsarbeidet i den første kristne tid 
opprettholdt. (1 Kor 16,1-4 og 2 Kor kap. 8 og 9.) I de nevnte 
bibelhenvisninger pekes det på noen prinsipper som er verd og legge 
merke til: Å gi – er å gi til Herren.. ”av ditt eget gir vi deg tilbake” 
ber vi i forbindelsen med ofringen i gudstjenesten. Gaven vi gir er – 
en takk til Gud, - en bekjennelses sak – det handler om glede, 
samfunn, fellesskap og ansvar. 
Paulus peker på en praktisk side ved givertjenesten: ”å legge til side 
den første dag i uken” (1 Kor 16,2) Dette handler om å ha en ordnet 
givertjeneste. Paulus nevner også dette – ”å gi etter evne, - å gi 
rikelig”  (2 Kor 8,3, 11; 9,6) 
 Dette med offer i gudstjenesten, det å ha fast givertjeneste er 
ingen form for ”almisser” eller betaling for å gå på gudstjeneste. 
Disse ting hører med i en troendes gudstjenesteliv. 
Dette med å gi var ”den nåde” Gud har gitt menighetene i 
Makedonia. – ”De ba oss inntrengende om den nåde å få være 
med i fellesskapet i tjenesten for de hellige.” (2 Kor 8,1, og 4.) 
Menighetene så på dette med å få gi, som ”den nåde å få være 
med” 
Mange opplever det også slik i dag. Måtte mange flere få se det slik! 
ghø 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

Medarbeidersamling fra s. 1 
Initsjativ og ansvar for opplegget var menighetens tre 

prester. 
Representant for ”Støttegruppa” ble forhindret p.g.a. 

vulkanaskeskyen fra Island, som hindret flyene i å fly. 
Denne samlingen var den første for de tre menighetene i 

nord. 
Samlingen var til stor inspirasjon og oppbyggelse, og til 

styrke for det medmenneskelige og åndelige fellesskapet. 
På fredag kveld ble det bl.a. gitt korte rapporter fra 

menigheten og situasjonen der pr. i dag,  
Videre var det samtale om prestetjenesten, hvordan dette 

fungerer i dag, og behovet for flere prester framover. Her ble det 
nevnt av flere at prestetjenesten så lang, synes å fungere bra. Med 
det er sårbart om noe skulle komme på. Da kan det fort skje at 
antall gudstjenester må reduseres. 

Når det gjelder medarbeidere til ulike oppgaver så er det 
absolutt nødvendig å få flere. Det er en høy gjennomsnittsalder 
når det gjelder medarbeiderstabene i menighetene. Det er derfor 
behov for flere nye, også yngre. Det ble understreket at det er 
viktig og arbeide konkret og målbevist for å få flere med. 
Utrykket ”kallskappe” ble brukt med tanke på dette. At en 
samtaler og legger konkrete oppgaver fram for aktuelle personer, 
og på den måten gir utfordringer. 

Konfirmantundervisning, konfirmasjon, dåp og begravelse 
var også framme i samtalen. Det er mange som spør om disse ting 
kan skje i valgmenighetene, og hvordan det praktisk kan løses. 
Det ble forslått å gi en orientering i Lys og Salt på norsk og 
samisk, om hvordan dette bør og kan skje. 

Det ble samtalt noe om økonomi. Her ble dette med 
givertjeneste og nødvendigheten av den understreket. En tenker 
her først og fremst på et fond til prestetjeneste (lønn) og 
utdannelse, for de som har kall til en slik tjeneste. 

På lørdag begynte dagen med bibeltime v/ Erik Okkels 
hvor tema var: ”For vi er Guds medarbeidere” (1 Kor 3,9flg.) 
Gunnar Helge Ødegårdstuen hadde innledning til samtale  
med tema: ”Valgmenighet – behov og funksjon i dagens 
kirkelige landskap” Begge emnene er lagt ut på 
valgmenighetenes hjemmeside – www.bedehus.net 

 Lørdag ettermiddag var det Lohkan (samling), hvor 
Richard Skollevoll talte, og som ble avsluttet med felles 
bevertning. 
 Søndag var det gudstjeneste med skrifte og nattverd, ved 
valgmenighetens prester. 
 Vi ser tilbake med stor takknemlighet på en rik helg, og 
håper at det kan følges opp ned en årlig samling. Så lar vi 
hilsenen fra Ragnhild og Børre Knudsen som de sendte (fra Gran 
Canaria) av slutte det hele, Salme 124, 7-8: ”Vår sjel er sluppet 
fri som en fugl av fuglefangerens snare, snaren er revet i 
stykker og vi er unnsluppet. Vår hjelp er i herrens navn, han 
som skapte himmel og jord.”    
ghø 

 
 

 
ÅRSMELDING 2009 

Den Lutherske kirke – Kautokeino 
(Et sammendrag) 

 
Gudstjeneste- og møtefrekvens 
Det har vært 28 gudstjenester med til sammen 1 082 frammøte personer, d. v. 
s. 38 personer pr. gudstjeneste i snitt. 
 
Utenom gudstjenestene er det holdt 24 møter med til sammen 382 personer, 16 
i snitt. 
Det er også blitt holdt 3 møter i Mazi, samt en mødres kirkegang. 
Gudstjenestene og møtene har vært hold i Den Lutherske kirke sitt kirkebygg. 
11.-12. juli var det fellesstevne sammen med Balsfjord og Tromsø på Varden 
skole, Alteidet. 
 
Prestetjenesten 
Denne er blitt i varetatt av prestene Olav berg Lyngmo, Erik Okkels og Gunnar 
Helge Ødegårdstue, samt diakon Sverre Gundersen  
I forbindelse med gudstjenester og møter har følgende deltatt: Bengt 
Birgersson (Misjonsprovinsen Sverige), Arthur Olsen, Mathis Mathisen Sara, 
Anders Mikkelsen Sokki, Aslak Persen Bals, Johan Anders O Eira, Egil 
Gundersen, John Th Gaup, Marton Ramøy, Klemet Johansen Hætta, Hjalmar 
Løvli og Leif Akselsen. 
 

Soknebud 
Det har vært utført 4 soknebud. 
 
Faste medarbeidere 
Organist: Inga Turi Hætta, Forsanger: Sara Bæhr Buljo, Klokker og 
medhjelper ved alteret: Mathis Mathisen Sara, Medhjelper under skrifte og 
nattverd: Johan Anders O Eira. Fast tolk: Berit Turi Mortensen, med Mathis 
Mathisen Sara når det trengs.  
 
Hjelp ellers 
Dette gjelder vask av kirken, renhold og kirkekaffe: Sara Bærh Buljo, Risten 
Gaup Siri, Anne Margrethe Turi Gaup, Åshild Lyngmo. Men bak disse er det 
flere som bidrar. 
 

Styret 
Det er holdt 4 styremøter.  
Styret, som også er styret for Kautokeino bedehusforening, har bestått av: 
Mathis Mathisen Sara, styreleder, Sara Bærh Buljo, nestleder, Olav Berg 
Lyngmo, sekretær, Berit Turi Mortensen, Aslak Persen Bals, Kirsten Gaup Siri, 
Anne Margrethe Turi Gaup, styremedlemmer. 
Varamedlemmer: Anders Mikkelsen Sokki, Ellen Margrethe Hætta, Nils 
Mathisen Sara, Brita Bæhr.    
Mer s.2  

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
april 2010. 
Driftskontoen: 
1.april stod det kr.  12 241,74 på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn kr.3 121,- i gaver. 
Samlede utgifter april var kr. 12.681 
Den 30.april 2010 står det kr. 2 710,74 på brukskon toen.  

 
April ble en ”tørkemåne” Nå håper eg  at vi slepp å bruke av 
reservefondet i mai. 
Asbjørn. 

ÅRSMELDING 2009 Den Lutherske kirke – Kautokeino Fra s.4. 
 
Økonomi 
Regnskapet for 2009 viser et underskudd på 43 372.- Grunnen til dette er nok for 
en stor del høye strømutgifter. 
 
Ting vedrørende kirkehuset 
Det er skaffet to trådløse mikrofoner, til bruk ved gudstjenester og møter. Asbjørn 
Hunnes har anskaffet puter til kirkebenkene. Han har også laget platting foran 
branndøra. Det er lagt asfalt foran begge trappene i til kirken. Dette for å lette 
innkomsten for rullestolbrukere. Hunnes har også laget navneskilt til 
salmenummertavlene – Salbmagirji, Girkogirji og Landstad. 
 

Takk! 
Styret vil få takke alle medarbeidere for godt samarbeid, og menigheten som har 
trofast og støttet med offer og gaver. Største takken tilhører vår himmelske Fader, 
som har gitt oss helse og levedager, og velsignet oss med gode gaver, åndelig og 
daglig. 
Johs. 15,7: ”Dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere 
vil, og dere skal få det.” 
 
(Dette sammendraget bygger på Årsmeldingen, som har sine kilder i Berit Turi 
Mortensen sin nøyaktige dagbokføring) 
ghø 
 
 
 
 
 

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. 
Støttegruppa omorganiseres, midlertidig administreres den av Asbjørn Hunnes, 
6144 Sylte. ℡– 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com 

Internett: www.bedehus.net 
 


