
Gudstjenester i juni og juli 2009: 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET: 
Juni: 21. – Kl. 11.00: Nordkjosbotn kirke v/ Gunnar Helge 

Ødegårdstuen (NB! Ikke Mortenhals som det stod i 
forrige nummeret) 

Juli: 05. – Kl. 11.00: Balsfjord kirke, Tennes v/ Erik Okkels 
11-12: Fellestevne på Alteidet i Kvenangen.  Se omtale 
ellers i bladet. 

 

DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO: 
Juni:  14. – Kl. 11.00: v/ Sverre Gundersen 

28. – Kl. 11.00: v/ Olav Berg Lyngmo 
Juli:  11-12: Fellesstevne på Alteidet i Kvenangen 
  11. – Kl. 17.00: Forsamling på Varden skole 
  12. – Kl. 11.00: Gudstjeneste i Langfjorden kirke, 

Sopnes, v/ Erik Okkels 
12. – Kl. 15.30: Forsamling på Varden skole. 

 

TROMSØ VALGMENIGHET 
(Forsamlingshuset Vestregt. 24) 
Juni: 14. – Kl. 11.00: v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen og 

generalsekr. Magne Gamlemshaug, NSM. 
28. – Kl.11.00: v/ Erik Okkels 

Juli: 11-12: Fellesstevne på Alteidet i Kvænangen Se omtale 
ellers i bladet 
26. – Kl. 11.00: v/ Erik Okkels 

 

Velkommen til gudstjenestene! Be for samlingene! 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRAFTEN AV HANS OPPSTANDELSE 
 

”så jeg kan kjenne ham og kraften av hans 
oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg 
blir gjort lik med ham i hans død – om jeg bare kunne 
nå fram til oppstandelsen fra de døde.” Filp. 3,10-11. 
 

Paulus trodde ikke bare på at Kristus hadde stått opp 
fra de døde, men han hadde erfart kraften av hans 
oppstandelse. 
Hvordan? Han var avhengig av Herren Jesus! 
Det ble klart for ham i en krisetid. Da sa Herren til 
Ham: ”min kraft blir fullendt i svakhet.” 2. Kor. 12,9. 
Paulus fikk se dette så tindrende klart at han sier: 
”Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at 
Kristi kraft kan bo i meg.” 2. Kor. 12,9. Jo mer 
avhengig han var av Herren desto bedre. 
Den som kan si: ”Hver stund til deg jeg trenger”, 
opplever kraften av hans oppstandelse. 
En kristen er ikke som et batteri som kan lades opp. 
Bilde av de gamle trikkene passer bedre. En stang på 
taket stod i direkte forbindelse med nettet. – Troen er 
kontakten. ”hvor overveldende stor hans makt er for 
oss som tror,” skriver Paulus i Efs. 1,19. Og så skal vi 
merke oss at han i det følgende vers, v 20 fortsetter: 
”Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham 
opp fra de døde.” 
Vi vil nynne på den sangstrofen i dag: ”Og den kraft 
han gir til svake, den er mer enn nok for meg.” 
Ja, sannhet! 

 
(Fra andaktsboken ”I dag hjelper Herren” av Ivar 
Clausen, Luther forlag.) 

  
 
 
 

 
 

 

”Han gir den tretteHan gir den tretteHan gir den tretteHan gir den trette    kraft, og den som kraft, og den som kraft, og den som kraft, og den som 
ingen krefter haringen krefter haringen krefter haringen krefter har,,,,    gir han stor styrke.”gir han stor styrke.”gir han stor styrke.”gir han stor styrke.”        

Jes. 40,29.Jes. 40,29.Jes. 40,29.Jes. 40,29.    
 

 

 

 

 

 
FELLESTEVNE 11. – 12. JULI 2009 

PÅ ALTEIDET I KVÆNANGEN 
 
Menighetene i Balsfjord, Kautokeino og Tromsø inviterer også i 
år til fellestevne på Alteidet i Kvænangen. Vi håper riktig mange 
setter av datoen og blir med. De tidligere stevner har vært rike 
og givende samvær. Stevnet er lagt til Varden skole på Alteidet. 
Programmet for helgen blir slik: 
Lørdag 11. juli: Kl. 17.00: Møtesamling på Varden skole  
Søndag 12. juli: Kl. 11.00: Gudstjeneste i Langfjorden kirke, 
Sopnes v/ Erik Okkels. Skrifte og nattverd. Offer. 
Etter gudstjenesten blir det ”kirkelunch på Varden skole. 
 Kl. 15.30: Møtesamling på Varden    skole  
De som deltar er prestene i menighetene, Richard Skollevoll (fra 
styret i Tromsø valgmenighet) m.fl. 
De som trenger overnatting må ordne det selv. Det er camping-
plasser i området, bl.a.: Alteidet Campingplass , hytter – tlf. 974 
87 345 , og Sigfred Persen, Burfjord, rom – tlf. 414 68 364. 

Hjertelig velkommen til stevnet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i Kautokeino, 

Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø og 

Støttegruppa – juni 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. 
Formann: Morten Selven, Asbjørn Øveråsvei 18 d. 7017 Trondheim  
℡915 46 362 Sekretær: Asbjørn Hunnes, 6144 Sylte. ℡ 70 02 21 40 – 997 
10 446 E-post: asbhu@tussa.com 

Internett: www.bedehus.net 

I 2008 var det 
veldig fint vær 
lørdag kveld. 
Etter møtet ble 
det laget et langt 
bord foran 
Varden skole og 
mange tok med 
kveldsmaten dit 
og hadde et hyg-
gelig måltid 
sammen i den 
fine sommer-
kvelden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Min menighet. 
Da jeg leste Ødegårsstuen sitt stykke om ”Hvor er kirken å 
finne” tenkte jeg at jeg ville fortelle kort om min vandring fra 
Den norske kirke til det gode trygge hjem jeg nå har i dag. Det 
var en lang vei å gå, og et vanskelig valg å ta, helt til jeg fikk 
min klare overbevisning om at dagens Norske kirke ikke kunne 
ivareta mine åndelige behov. 
Etter utmeldelsen kjente jeg en stor lettelse og trygghet for at 
valget var rett. Jeg planla å være uten fast menighet, men det ble 
til en ensom ørkenvandring. Jeg forstod at jeg måtte finne en 
menighet som skulle være min menighet. Jeg hadde klare tanker 
om at den måtte være bibeltro, karismatisk og for Israel. Ef. 2,14 
– 18; 4,1-6 talte spesielt sterkt til meg ved valg av menighet. 
Etter litt prøving valgte jeg min menighet, og min tilsynsmann. 
Her fikk jeg hjertevarme og god forkynnelse fra første stund. 
Jeg viste lite om kirkesamfunnet da jeg kom inn i menigheten, 
men jeg opplevde fra første tid at her kom jeg til et trygt åndelig 
hjem. Bibelsk forkynnelse med ånd og kraft. Det var mye sang, 
nattverd, bønn, sjelesorg og forbønn for den enkelte. Jeg fikk et 
nært og godt åndelig fellesskap. Etter som tiden gikk valgte jeg 
fult medlemskap i kirkesamfunnet. 
Min lille gode menighet har en betydelig vekst. Den er både 
interkommunal og internasjonal. Vi har medlemmer fra seks 
kommuner, og mange nye landsmenn fra mange land kommer 
med. 
Til dere som har det slik jeg hadde det, vil jeg si: Bli ikke 
stående alene. Det er farlig. Selv der avstandene er store går det 
an å finne sammen. Det er slik man bygger trygge åndelige 
hjem. Min erfaring er at kontakten, selv over store avstander, 
vokser ettersom man hele tiden får mer felles. 
 
Til slutt vil jeg sende en varm takk og hilsen til alle dere som jeg 
har fått stiftet bekjentskap med i forbindelse med arbeidet i 
Kautokeino! Jeg har mange gode minner derifra. 
Guds fred! Kjærlig hilsen Hans Morken 2667 Lesjaverk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kjære dyrkjøpte Kristi brud! 
I forrige brev skrev jeg ned på seks linjer de viktigste paktene Gud 
Herren har gjort med oss syndige mennesker.  Har du dem?   
Les nå i Bibelen, Boken!  Forrige gang henviste jeg til tre kapitler i 
Skriften. 1Mos1.6.-9.    
”Skriftene taler om meg”, sa Jesus.  ”Salig er den som grunner på 
Guds ord dag og natt,”  starter Salmenes bok med.  Det siste Jesus 
gjorde før han led korsdøden, var å synge fra Salmenes bok 113. til og 
med 118 Salme.  Mattias Orheim synger.  ”Å var eg meir deg Jesus 
lik;”   (Var det ingen prest som kunne fortelle ham at da måtte han 
aller først lese Skriften og tro det som der står?)  Slå nå opp og les om 
Noapakten og tro.  Så er du også Jesus lik, så langt.   
Alle mennesker i verden burde gjøre det.  Noapakten gjelder jo hele 
verden.   
Guds skapte verden god.  Syndefallet kom.  Djevelen maktet å 
ødelegge det fine samspill i skapningen som Gud hadde ordnet.  Da 
reiste Gud Herren reiste seg i vrede.    
Vi leser: 1. Mos.6,13.  ”De menneskene Jeg har skapt, vil jeg utslette 
fra jordens overflate, ja, både mennesker og dyr, krypet og fuglene i 
luften, for Jeg angrer at Jeg skapte dem.” 
For et rabalder det ble da Gud Herren satte makt bak ordene.  Den 
første og største sunami? 
Sett deg selv inn i Noas ark!  Kikk ut i gluggen og se lyn og torden og 
regnskyll og Noas naboer og gamle venner, flyte forbi på trestumper 
eller hva de måtte finne i i uværet og forsøket på å redde seg.  De 
spottet Noa, dermed Gud, mens han bygde arken.  En dansk dikter 
syntes han hørte Noa rope til dem der de fløt:  ”Takk for sist!” 
Det var Skaperens, Guds hevn over synden, fordi menneskene valgte å 
høre forførerens, djevelens ord, fremfor å elske Gud, elske Hans ord 
og gjerne ville leve etter det.  Se 1.Mos. 3, 1 ff.   Aldri har noe 
menneske kunnet hindre Gud Herren i slik hevnakt, og aldri siden 
heller.   
Etter Guds vredes storflom ble det stille.  1. Mos 8,8 ff.   
Fredssymbolet, duen, kom første gang tilbake et friskt oljeblad.  Ved 
neste utflukt, sju dager etter, ble den borte.  Freden mellom Gud og 
den syndige jord var gjenopprettet, så mye at Gud Herren kan 
åpenbare sitt ord.  Det gjorde han ved å opprette sin pakt med 
skaperverket.  Noapakten. 
En pakt består av to deler: Tegn og forjettelse.  Det må alltid huskes av 
oss: Tegn og forjettelse.  Noapaktens veldig tegn er regnbuen.  Den 
bryter Gud Herrens livgivende sollys til et farge-spekter for og over 
alle mennesker.  
Forjettelsen lyder slik: 1. Mos.8,20 ff.  Hvor det står: ”Jeg vil aldri mer 
forbanne jorden for menneskenes skyld, selv om hver tanke i 
menneskets hjerte er ond fra ungdommen av. Jeg vil heller aldri mer 
ødelegge hver levende skapning, slik jeg nå har gjort.  Så lenge jorden 
består, skal såtid og høsttid, kulde og varme, vinter og sommer og dag 
og natt aldri opphøre.”  Og Gud velsignet Noa og hans sønner, og sa 
til dem: ”Vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden!” 
Her er urkilden til all jordisk velsignelse.  Noapakten. 
Gud Herren kunne ikke stole på at vi syndige mennesker skulle vokte 
denne pakten.  Så svor han at han selv vil våke over den.  ”Jeg skal 
selv se på den for å minnes den evige pakten …” 1. Mos 9,16. 
Verdens barn.ser ikke mer i regnbuen enn en grunnlov for all 
fargelære.  Guds barn forkynner forjettelsene og Herrens godhet og 
nåde i Noapakten.   Fordi Herren selv våker over den. 

Per Nielsen 
 

 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa 
mai 2009. 
 

Driftskontoen: 
1.mai stod det Kr. 1.733,24  på bankkontoen. 
I mai fikk vi inn kr.7.790 i gaver. 
Samlede utgifter i måneden var kr. 5.753,00 
Den 31. mai 2009 står det kr 3.773,24 på brukskonto en.  
Vi greide altså ikke 11.000 kr til prosjektkontoen for lønn 
for juni, bare 5.000 kr. 
Asbj. 

 

Besøk av Fjellheim Bibelskole 
 Helgen 1-3. mai hadde Kautokeino besøk av en gruppe elver fra 
Fjellheim bibelskole, sammen med pastor Gunnar Ødegårdstuen. 
Det ble en trivelig helg. Elevene deltok på møte lørdag 
ettermiddag og på gudstjenesten søndag formiddag, med 
informasjon, vitnesbyrd og tekstlesning. Menigheten var svært 
takknemlig for besøket, og understreket de gode vitnesbyrd som 
ble avlagt. Elevene på sin side opplevde møte med menigheten 
svært positivt og interessant. Besøket var i forbindelse med 
Fjellheim sin distriktsbibelskole uken derpå 

 
Et års dåpsdag 
På gudstjenesten i Tromsø 10.  
mai ble det markert 1 års dåpsdag  
for Gabriel Wiik Andersen. 
Det ble utdelt en bok fra menighet- 
en som hilsen til Gabriel. Ca 70  
personer var frammøtt. 
5-6 barn som har gått en del i menig- 
heten fikk også en liten bokhilsen. Det er flott å se barna som er 
med sine foreldre til gudstjenesten. Vi håper det blir flere 
barnefamilier som vil finne sin plass i valgmenighetens 
gudstjenester. 

 

Forbønn – Besøk 
De som ønsker forbønn kan ta kontakt med en av prestene og det 
vil bli tatt med i forbønnen i gudstjenesten. Er det noen som ikke 
kan delta i gudstjenesten, på grunn av bl.a. helse, men ønsker 
besøk med nattverd, så ta også kontakt om det, for å avtale tid 
med en av prestene, som da gjerne kommer på besøk. 
 

 
75  og  70 ÅR 

 
 
 

To trofaste og gode medarbeidere i Tromsø valgmenighet fyller 
år i juni. Det er Johannes Sørensen som er 75 år den 14. juni, 
og Jan Mikalsen, 70 år den 11. juni. 
Jan er med i styret, og er klokker og medhjelper på 
gudstjenesten. 
Johannes er formann i styret for valgmenigheten. Begge har vært 
med i valgmenigheten siden den ble startet i 2003. 
Valgmenigheten i Tromsø gratulerer hjerteligst med dagene, og 
takker for trofast tjeneste. Guds nåde og fred ønskes dere i 
Herren Jesu navn! 
ghø 

Obs. De som vil melde seg til konfirmasjon kan ringe Okkels på 
telefon  918 44 354. 
Telefonnummeret som stod i mainummeret var feil. 
 


