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”Det er skrevet også for vår skyld som skal få rettferdigheten 
tilregnet, vi som tror på ham som oppreiste Jesus, vår Herre, 
opp fra de døde, han som ble gitt for våre overtredelser og reist 
opp til vår rettferdiggjørelse. (Rom 4, 24-25) 
 

 

 
 

 

 
 

BE FOR DEM! 

 
Du skal være edru og årvåken. Gi akt på deg selv og hele den 
hjord som er deg betrodd, fø Herrens menighet med Ordets 
brød, rettled og oppmuntre hans tjenere i menigheten, og selv 
vandre ulastelig for Hans åsyn som en sann Herrens tjener, 
hold fast ved den sunne lære…… 
   Dette er hans ansvar, ja – og det er umenneskelig – det er 
gudommelig.  
   Hun står hos ham i gleder og sorger. Hun støtter de 
segnende hender og støtter når byrden er tung. Slik er hun 
hans styrke. Den styrken vi ikke ser.  
   La oss alltid holde dem fast foran Guds Åsyn i våre bønner.

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

Gudstjenester/møter April/Mai 2012 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET – KL. 11.00 
April:  15. Storsteinnes kapell v/ GHØ 
Mai:  06. Nordkjosbotn kirke EAHO  
             20. Storsteinnes kapell v/GHØ 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – KL. 11.00 
Det er ikke fastlagt noen gudstjenester så langt. Se nærmere 
kunngjøring lokalt. 
 

TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00 
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 

April: 22. Gudstj. v/ GHØ 
Mai:   13. Gudstj. v/EAHO 

Velkommen til Guds hus. Husk gudstjenestene i bønn i bønn! 
 

Kirketolk Berit Turi Mortensen døde  
     tirsdag 3. april 
Det er med stor sorg vi må meddele at Herren har tatt vår trofaste 
medarbeider i Den Lutherske kirke i Kautokeino hjem. 
   Det blir begravelse fra bedehuset fredag 20. april. 
   Vi takker Herren for hans trofaste tjenerinne, for alt godt han har  
gjort mot oss gjennom henne og for at hun fikk en god avferd fra  
denne verden. 
   Vi lyser fred over minnet hennes.                                        Asbj. 
 

   BISPEVIGSLINGEN 24.-25. MARS 2012 
    i TROMSØ 

 
 

Vigslingen av Thor Henrik With til biskop i Valgmenighetene ble 
en stor og rik begivenhet. Mange sluttet opp om helgen, og gav 
utrykk for glede og takknemlighet. Hele åtte nasjoner og ni språk 
var representert. På vigslingsgudstjenesten var det samlet 150 
personer. Vel hundre deltok på festmiddagen hvor mange hilsener 
ble frembrakt. 
   På festgudstjenesten var det også 150 til stede, derav 134 til 
nattverd. 
   I offer på gudstjenesten ble det gitt kr. 16 012, 50 
   Mange frivillig fra menighetene bidro til å lage en fin ramme 
 rundt det hele. 
   Vi ønsker å si en hjertelig takk til alle disse. Likeledes til de  
mange gjester som kom fra inn og utland.                                ghø 
      
 

 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa – april 2012. 

 

 

Missionsprovinsen i Sverige och 
Finland 

Till Biskop Thor Henrik With och alla Jesu 
vänner samlade till högtidi Kristi Kyrka den 

24 mars 2012 
 
Jag gläder mig med Er denna dag. 
Jag kommer ihåg Era tårar i Laukliness för några år sedan, 
när biskop Børre av hälsoskäl lämnade över sitt avskedsbrev 
till mig. Många överläggningar, samtal och böner har lett fram 
till högtiden i dag. 
Thor Henrik With är HERRENS svar på mångas böner. 
Hur ska det bli för oss kristna i dessa svåra tider? 
Låt oss hålla samman och hålla ut i den sanna tron på Jesus 
Kristus, Guds Son och världens ende Frälsare och i 
bekännelsen av honom vad människor än säger och vad de 
än gör med oss.  
Men det går inte utan att vi lever som Jesu lärjungar i Kristi 
kyrka av Guds ord och sakrament. 
Jesus visste vad som väntade hans lärjungar, när han enligt 
Lukas 12:32 gav löftet: Var inte rädd, du lilla hjord, ty er 
Fader har beslutat att ge er riket. 

Er i Kristus förtrogne 
Arne Olsson 

 
 

Guds ord och löfte skall bestå, 
vi det i hjärtat bäre. 

För himmel, ej för jord vi gå 
till strids och glade äre, 
äre alltid väl till mods, 

fast vi våge gods, 
och ära liv och allt; 

ske blott som Gud befallt. 
Guds rike vi behålle. 

(Sv ps 234:4) 
 
 

 
Arne Olsson er biskop emeritus i Den svenska kyrkans fria misjons-
provins.  Etterfølgeren hans, Roland Gustafsson, ordinerte Thor Henrik 
With som biskop for valgmenighetene. 



Børre Arnold, fordum biskop – nord – hilser de 
lutherske valgmenigheter i Kautokeino, Balsfjord og Tromsø  
 

GUDS FRED, mine kjære søsken i KRISTUS  
Valgmenigheter heter det først og fremst fordi det ikke er dere som 
har utvalgt Jesus, men han har utvalgt dere. Men valgmenigheter 
kalles dere også fordi dere har tatt Gud på ordet, og gjort et 
avgjørende valg.  
   Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot eder: livet og 
døden har jeg forelagt deg, velsignelsen og forbannelsen. Så velg 
da livet for at du må leve, du og din ætt. (5Mos 30:19).  
   Dere har valgt det virkelige livet. Derfor står dere opp for de 
ufødte, for barnas rett til det livet de har fått av Gud. Dere står opp 
for ekteskapet som er innstiftet av Gud som en hellig livets kilde, 
mann og kvinne, far og mor. Dere styrker de predikanter som 
forkynner Jesu dom over forførerne. Dere ber for dem som bruker 
nøklene mot leger og politikere som myrder barn i mors liv. Dere 
støtter og oppmuntrer dem som velger å være tilstede med bønn og 
tårer og salmesang når våre barn blir drept.  
   Slik fant vi hverandre i felles nød – jeg takker Gud for at det finnes 
slike menigheter med slike mennesker – og sender med Svein en 
blomst, en hel bukett, et gammelt brev med kjente underskrifter fra 
fortiden, med oppmuntring og formaning til oss.  
   Det kommer til oss som et pinseunder, et enestående felleskristent 
bekjennelsesskrift, et økumenisk dokument av høyeste karat.  
   Vi vil la oss inspirere av dette brevet forplikte oss på det, rope det 
ut i all verden.  
   For hva var det som skjedde da dette brevet ble til, alle disse 
mektige apostler som hittil hadde kjempet for å være størst og mest 
bibeltro. De må ha fått oppleve hvordan Herren tok det aller minste 
barnet og løfter det opp i blant dem og sa: Den som gjør seg liten 
som dette barn, er den største i himmelens rike.  
 

   Johan Lunde, Oslo biskop, Den norske kirke  
   Jack Mangers, Biskop, Den katolske kirke i Norge  
   Ingvar Johansen, pastor, Metodistkirken  
   K.Å. Andersen, Den lutherske Frikirke  
   Albert G. Lunde  
   T.D. Barratt, Pinsemenighetene i Norge  
   L. Monsen og H. Storm, Den frie evangelisk alliansemisjon  
   J.A. Ørn, Baptistsamfunnet  
 

Til de kristne.  (1934)  
I denne tid gjør mange livssyn og oppfatninger som avviker fra Guds 
lov seg sterkt gjeldende i vårt samfunn. En kristen må ikke la seg 
lede bort fra den sunne lære som er gitt oss i Guds ord. Med stor 
forførende makt kreves det nå nye bestemmelser som tar sikte på å 
gjøre fosterdrap lovlig. Blir disse bestemmelser vedtatt, svikter våre 
lover på dette punkt den kristne moral og innfører hedensk livssyn. 
Ingen kristen må la seg smitte av dette vesen som vil føre til ulykke 
både for dette og det kommende liv; Ingen kristen må derfor gi 
samtykke til dette lovforslag. Ingen kristen må medvirke til 
fosterdrap eller ha befatning med det. Ingen menneskelig lov kan 
omstøte Guds lov. Blir en hedensk lov vedtatt som landets lov, faller 
alle de som følger den under Jesu dom.  
   (Og så etter noen ord om omsorg og forståelse for alle dem 
som har det vanskelig, sier de til slutt:)  
   Den kvinne eller mann som bryter med det syn som her er 
fremholt, vil uvergelig falle under Guds dom ifølge Matteus 18,18.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som en profetisk kommentar til hyrdebrevet skrev pastor Barrat i 
Korsets seier høsten 1939:  
   Hvis våre myndigheter ikke vender om i denne sak, vil vårt land bli 
besatt av en fremmed makt.  
   9.april 1940 skulle storstinget behandle Karl Evangs private 
lovforslag om avkriminalisering av abort. Men landet kom 
istedenfor i en annen krig: landet ble besatt av tyskerne.  
 
La oss be.  
Kjære far i himmelen. Dette er så voldsomt og forferdelig at vi ikke 
vet hvordan vi skal komme til rette med det. Vi er ikke verdige til å 
forkynne din dom over verden. Den dømmer oss. For vi har sveket 
og sviktet det sanne liv i oss, og gang på gang har vi myrdet ditt 
Ords sæd og forsøkt å drive gudsbarnet ut av vårt hjerte. Vi har 
tråkket på vårt menneskeverd.  
   Vi har vært ulydige mot dine bud. Vi kan ikke kaste stein på noen. 
Vi ber deg for oss og for alle dem som er blitt overmannet av løgnen 
på samme måte som oss selv, de som i fortvilelse ikke så noen annen 
vei enn å gi seg over til denne loven og la den onde vilje skje. Du må 
ikke forkaste dem og oss.  
   Vi ber om at du må søke oss ved din Hellig Ånd og nå oss med 
ordet om syndenes forlatelse. Reis oss opp til et nytt liv så vi ennå 
kan vitne om sannheten, den som vi er skapt til. Vi ber deg for den 
kristne menighet i Norge, at du igjen må gjøre den til lys og salt og 
til en by på berget som ikke kan skjules, så vi kan vitne om han som 
er sannhetens Konge, for alle verdens makter og myndigheter og 
vitne om barnet under mors hjerte før det er for sent.  
   Fader vår – og velsignelsen leses. 
 

 Thor Henrik With - curriculum vitae.  
Jeg ble født her i Tromsø, på St. Elisabeths Hospital, den 20. mai i 1951, og få 
dager etter gikk veien min hit til Fjellheim, som den gang het Bjerkely 
vanførehjem. Mine foreldre var rektorpar på Den Samiske Ungdomsskole 
(senere Folkehøyskole) i Karasjok i nabofylket Finnmark. Barneårene mine 
hadde jeg altså i et utpreget samisk miljø, både i Karasjok, og senere i Tana, en 
god reise lenger nordøst langs den samme elva som rant gjennom 
barndomsbygda.  
   Mor og fars glede over samisk språk og kultur, og deres samiske venner blant 
ungdom og voksne, var viktig påvirkning i hele oppveksten min. Salmer 
sunget i samisk sangtradisjon, uten instrumentfølge, hensetter meg den dag i 
dag til barndommens gudstjenester i Karasjok gamle kirke. Det rører ved dype 

strenger. Som en fast deltaker i gudstjenestene i læstadianernes bedehuskapell i 
Tana, som etter krigens ødeleggelser i Finnmark tjente bygda som soknekirke, 
ble jeg innforlivet med Høymessen alt i barneårene.  
   I ungdomstiden i Trondheim og Oslo betydde skolelagsbevegelsen mye for 
min åndelige modning. Jeg fikk trang til å utvide og fordype kjennskap til og 
kunnskap om Bibelen. Skolelaget var også en arena for å prøve ut 
lederposisjoner. Etter et år på folkehøyskole – der jeg ble kjent med Marianne, 
som ble min kjære kone og helt uunnværlige reisekamerat gjennom livet – fikk 
jeg en uforglemmelig sommer som hjelpelærer på konfirmantkurset i 
Balsfjord. Så åpnet teologistudiet på Det teologiske menighetsfakultet døren til 
spennende faglige landskap med utfordringer for tanke og tro. Viktige impulser 
fra professorene Aalen, Oftestad og Wigen førte meg i retning av konfesjonell 
luthersk teologi. Ett års studier i USA utvidet horisonten min både teologisk og 
personlig, og der ble også eldstemann av våre tre sønner, Theodor født. Vi ble 
senere ytterligere velsignet med sønnene Marius og Andreas, og i sin tid med 
deres koner, våre svigerdøtre. Deres fire, snart fem barn, er en sprudlende kilde 
til glede.  
   Ordinert av Bjørgvin biskop til feltpresttjenesten i Finnmark, fikk jeg som 
fersk prest vende tilbake til både menneskelige og åndelige røtter. I et eget lys 
står den første påskedagsgudstjenesten jeg fikk forrette, i Lahppoluobbal 
fjellkirke. At jeg i denne tiden talte Børre Knudsens sak uten å følge ham i 
praksis, har siden vært et ømt punkt.  
   Tolv år som residerende kapellan i Ålesund menighet gav nærkamp med 
«folkekirkeanfektelser» og en særdeles mangesidig presteerfaring. I denne 
tiden ble jeg også valgt inn i Presteforeningens sentralstyre for til sammen fire 
år. Da kallet kom til studentpresttjeneste for Norges Kristelige Student- og 
Skoleungdomslag, så jeg det som en måte å følge opp kirkens dåpsbarn og 
konfirmanter på, når de tok skrittene inn i voksenlivet, og skulle «stå helt på 
egne ben» som disipler. De ni årene blant voksen ungdom i Midt-Norge gav 
gode utfordringer til å formidle evangeliet over generasjonsforskjeller i en 
postmoderne kultur. Det var også en glede og en lærerik erfaring da For Bibel 
og Bekjennelse hadde bruk for meg i sitt sentralstyre, der jeg deltok i 12 år, de 
siste fire som formann.  
   Fra midten av 90-tallet tegnet konflikten som læreutviklingen i Den norske 
kirke seg stadig krassere for meg. Hadde jeg før tvilt meg fram til å stå i 
prestetjeneste i Den norske kirke, så stod nå den veien helt stengt for meg. Det 
ble også stadig vanskeligere å finne en menighetstilhørighet der evangeliet ble 
forkynt rent og sakramentene forvaltet rettelig. For meg og noen likesinnede 
ble redningen etter hvert å danne et gudstjenestefellesskap kalt 
Timoteusmessene.  
   Da Norges Samemisjon kalte meg til assisterende generalsekretær i 2001, 
kjentes det på mange måter som å komme «hjem», også fordi tjenesten i 
misjonsorganisasjonen som jeg vokste opp med, brakte meg tilbake til Troms 
og Finnmark. Imidlertid kan en misjonsorganisasjon ikke erstatte kristenlivets 
hjemmebane, den bekjennende lokalmenighet som bærer kirkens kjennetegn.  
   Da min biskop, Finn Wagle i Nidaros, antok den bibelstridige læren om 
homofilt samliv, tok jeg kontakt for å avklare relasjonen mellom ham og meg. 
Han hadde ikke anledning til å møte meg, det hadde imidlertid hans etterfølger, 
biskop Tor Singsaas, omsider. Våre samtaler endte med at jeg så meg forpliktet 
til å bryte nattverdfellesskapet med ham på grunn av samme vranglære. For å 
unngå å stå uten kirkelig fotfeste som prest, søkte jeg da biskop Roland 
Gustafsson i Missionsprovinsen i Sverige og Finland om hans tilsyn, og ble 
akseptert.  
   I løpet av denne for meg opprivende prosessen kom Valgmenighetenes kall 
til bispetjeneste som en aldeles utenkt overraskelse. Etter bønn og nøye 
overveielser, og i samråd med min biskop, besluttet jeg å besvare kallet 
positivt. 
 
 
 
De fem 
biskopene 

 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
mars 2012. 
 

Driftskontoen: 
1.mars stod det  kr330,79.  på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn   kr15.481,00i gaver. 
  
Utgifter i denne måneden var:  
overført Lønnskonto.    kr.  5.000,00  
Til bispeordinasjonen: kr.  8.000,00 
Lys og Salt      kr.  1.800,00 
Bankutgifter   kr         3,00 
Sum  utgifter   kr.14.800,00  
 

Den 31.mars 2012 står det kr. 1.011,79 på brukskont oen.  
 


