
Gudstjenester for mars: 
 

Balsfjord Valgmenighet: 
Sted: Nordkjosbotn skole – 

Søndag 17.februar kl. 11.00: v / Erik Okkels 
Søndag 2. mars – Kl. 11.00: I Laksvatn skole (merk stedet) 

 v/ Ødegårdstuen og John Terje Sørensen.. 
Søndag 23. mars – 1 påskedag Kl. 11.00: v/ Okkels  

 

Tromsø Valgmenighet: 
Sted: Forsamlingshuset (NORMISJOM), Vestre gt. 24. 

Søndag 24. februar kl. 11.00: v Gunnar Helge Ødegårdstuen og Thor 
Fremmegård 
Søndag 9. mars. kl. 11.00: v/ Okkels 
Langfredag 21. mars kl. 11.00. Pasjonsgudstjeneste v. Okkels 
Søndag 23. mars – .1 Påskedag Kl. 11.00: v/ Ødegårdstuen 

 

Den Lutherske kirke i Kautokeino 
Søndag 17. februar: Kl. 1100: Skriftemål og nattverd. OBL. 
Søndag 24. februar: Se eventuell annonse i Áššu 
Søndag 2. mars - kl.11.00: v/ Okkels 
Det blir gudstjenester i påsken v/ Berg Lyngmo. 
Nærmere kunngjøring lokalt om hvilke dager det blir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 

” DET HOLDER!” 
 

” For jeg blir alt ofret, og tiden for min bortgang forestår. Jeg har 
stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå 
rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige 
dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som 
har elsket hans komme.”  2 Tim 4.6-8 
 
Fra kristne som lå for døden, ja som befant seg i det vi kan kalle for ” 
dødsskyggens dal, ”, har vi hørt vitnesbyrd som lød slik: ”Det holder 
det jeg har trodd på!”. 
De var i det grenseland der medmennesker ikke lenger kan gjøre noe. 
Men den døende opplevde – at, Guds løfter holdt. Guds ord som 
hadde vært grunnlaget i deres liv, og troen på Jesus Kristus og hans 
frelsesverk, det holdt. 
Nå er det jo slik at det meste her i verden kan bortforklares. Men jeg 
tror at et slikt vitnesbyrd er noe virkelig, noe som en troende som dør, 
opplever. 
Gud har sagt oss noe gjennom David, om det grenselandet disse var i: 
” Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for 
ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.” 
 Salme 23,4. 
 
DET HOLDER! . Deres vitnesbyrd var klart: Gud holdt sitt løftes 
ord. Jesus var der, og de merket det. De var ikke alene. 
Men vår menneskelige fornuft setter spørsmålstegn ved slik løfter. De 
virker både utrolige og umulige. Men for Gud er jo ingen ting umulig. 
Han har jo selv sagt i sitt ord: Jerm. 32, 27: ” Se, jeg er Herren, alt 
kjøds Gud. Skulle noen ting være forvanskelig for meg?” 
Nei, det er ikke forvanskelig for Jesus og følge sine ned i 
dødsskyggens dal. Han er jo selv kjent i denne dalen, Ja, han har gått 
den til endens, ” da korsdøden villig han led” for våre synder.. Den 
som dør salig bort fra denne verden i troen på Den korsfestede og 
oppstandene frelser, han har en kjentmann som er med når 
oppbruddets time kommer. 
Det er den samme erfaringen Paulus tilkjennegir i vårt andaktsord: ” 
…fullendt løpet, bevart troen. Så ligger da rettferdighetens krans 
rede for meg…..” 
Det er som han vil si: DET HOLDER!   
Og i et annet vitnesbyrd sier han: ”For jeg vet hvem jeg tror på, og 
jeg er vis på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd 
meg, til dagen kommer.” 2 Tim. 1, 12b 

Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 
 
 
 

Apg. 10.43 
” Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den 
som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans 

navn.” 
 

 

 
 

 
 
 
 

ET VIKTIG MØTE 
Lørdag 23. februar blir det et felles styremøte for Balsfjord, 
Kautokeino, Tromsø og Støttegruppa. Møte blir i 
Nordkjosbotn på formiddagen. 
Her vil en samtale om det videre samarbeide: hvordan dette 
kan føres videre, felles prestetjeneste, og andre oppgaver. 
Det er første gang at en samles på denne måten, og slik får 
oppleve felleskap og samfunn. En ser fram til møte med 
forventning.  

 
Vanntilknytningsavgifta igjen. 

 
Så har vi igjen fått 
avslag på klaga om 
tilknytningsavgifta. Og 
likevel er det fortsatt 
usikkert hvor mye vi 
må betale. Slik det er i 
dag står Kautokeino 
kommunen fast på at 
vi skal betale nesten 
75.000 kr. Men jeg 
snakket med saksbehandleren i dag og han bad meg sende ham 
mine utregninger, så ville han se på dem.   
 
Dagens grunnflate er da mellom 200 og 250 kvadratmeter og 
tilknytningsavgiften er da: 
 46.742,26 kr for vann + 46.742,26 kr. For kloakk.   = 93.484,52 kr. 
I 1997 ble det betalt for de første 125 kvadratmeterne som er   
34. 999,37kr for vann + 34.999,37 kr for kloakk. Vi har betalt   69.998,74 kr. 
Økningen i tilknytningsavgiften, som vi skal betale er:    23.485,78 kr. 

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

 
 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa. - Februar 2008. 

 

Adresser og telefonnr. 
 

Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Svein Sørensen, 9040 Nordkjosbotn Tlf. 77 72 06 37 
Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes Tlf. 77 72 01 96 
Formann/forstanderskapet: Torbjørn Pettersen, Middagsbukt 9050 
Storsteinnes, Tlf. 77 72 08 24 – Mb. 464 71 779 
 

Tromsø Valgmenighet: 
Formann: Johannes Sørensen, Vesterliv 40, 9013 Tromsø 
 Tlf. 77 69 94 60 – Mb 981 78 249 
Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien 8, 9015 Tromsø  
 Tlf. 77 67 33 13 
 

Den Lutherske kirke i Kautokeino 
formann:  Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesv. 9520 Kautokeino. 

 Tlf: 78 48 63 24 - 90 82 09 80 
Kasserer: Inga Turi Hætta, Gártnetmáras 13, 9520 Kautokeino.  

 Tlf.: 78 48 61 34 
 

Menighetenes prester: 
Gunnar Helge Ødegårdstuen Varden 175, 9018 Tromsø. Tlf. 77 61 11 
85 – 915 10 821. Erik Okkels,  Nedre Markveien 37, 9011 Tromsø 
Mobil 0045 2873 2193. Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 9, 8530 
Bjerkvik. ℡ 996 25 241. (Lyngmo har permisjon til juni 08.) 
Biskop Børre Knudsen, 9055 Meistervik 

 

Prosjektkonto (lønn) 
(Gjelder for menighetene i Tromsø / Balsfjord)0539.540 8196 

 

Støttegruppa; Lys og salt. 
Sekretær og kasserer: Asbjørn Hunnes. 6144 Sylte. Tlf: 70 02 21 40 
Mob: 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rekneskapssammendrag for 
Støttegruppa januar 2008. 

Driftskontoen: 
 

På bank-

kontoen står: 

20.207,34 kr. 

I februar har vi 

betalt 12.450 

kr. Som burde 

ha vært betalt 

i januar    
 

Byggefondet 
Vi har ikke overført penger til byggefondet i januar. 
Vi har betalt det elektriske materiellet som kostet 24.671,90 kr. 
Så har det kommet inn ei gave på 300 kr. 
31 januar står det 45.524,91 kr på byggekontoen. Av dette er 
9.000 kr to gaver som er øremerket for lyskors. 
Det betyr at blir tilknytningsavgiften 25.000 kr, så greier vi det. 
Blir den 75.000 kr, ja, da har vi et problem. 

 
Midlertidige vedtekter for Støttegruppa. 

 
§ 1 Støttegruppa er forpliktet på Skriften og Den evangelisk Lutherske 
bekjennelse.  
 
§ 2: Støttegruppa har samme selvstendighet og status i samarbeidet som 
menighetene. 
 
§ 3. Støttegruppens arbeidsområder. 

A. Gi økonomisk hjelp til menighetene. 
B. Gi ”fødselshjelp” til nye menigheter som ønsker å gå inn i 

fellesskapet. 
C. Gi ut informasjon. Dette gjelder både informasjon rettet innad til 

menighetene og Støttegruppa og utad som misjonsarbeid. 
 
 § 4. 
Det må være mulig for enkeltpersoner og enkelte familier som bor slik til at 
de ikke har menighetsfelleskap å melde seg i et sentralt register. De vil da 
kunne få samme status som de som er med i lokale menigheter.  Dette 
registeret brukes med sikte på å opprette nye menigheter. 
 
 § 5.  
Hver menighet avgjør selv hvor mye den vil samarbeide med andre 
menigheter og Støttegruppa om. Alt samarbeid støttegruppa går inn i bygger 
på prinsippet om at den som har gitt en fullmakt kan ta fullmakten tilbake. 
Slik vil vi ta vare på de lokale menigheters suverenitet 
 
§ 6. 
Støttegruppa arbeider mot å bli en registrert stiftelse. 

 

Jeg beklager feilen i januarnummeret på 

det aller sterkeste. 
 

Dere i Kautokeino, Masi, Sverge, Danmark og noen til fant 
navnet deres på forsiden, flettet inn i ordet ”Støttegruppa”. 
Det som hendte var: Bladet blir ikke trykt eller kopiert, men det 
skrives ut på en dataskriver. Dette gjør det mulig for meg å 
forandre alle bladene slik at ikke to er like. Dette bruker jeg til å 
sette navn og adresse i adressefeltet.  Da jeg satte inn navn og 
adresse fra den databasen som får giroer som går til Kautokeino 
bedehusforening kom fornavn og etternavn bort for meg. Jeg 
kunne ikke finne det igjen på skjermen. Men da jeg holdt på og 
sette frimerker på bladene fant jeg det skrevet på forsiden. Da 
syntes jeg at det ville bli for dyrt å gjøre arbeidet om igjen. 
Men bare du fikk ditt navn i bare ditt blad. De andre fikk 
sitt navn i sitt blad. Jeg håper at du vil tilgi meg dette.
 Asbjørn.  
 

Jeg må også beklage at det ble rot i kontoutskriftene for 
desember også.  Det gjelder gaver innkommet 3, 6, 7, 17, 18, og 
19 desember. Disse kommer det takk for på vedlagte giro. (Som 
gave i januar) Bare for en gave, innkommet 17. des. har jeg ikke 
funnet navnet på giveren. 
Asbjørn. 
 

Bedehusstyret tar ikke husleie ved Bedehusstyret tar ikke husleie ved Bedehusstyret tar ikke husleie ved Bedehusstyret tar ikke husleie ved 

begravelser.begravelser.begravelser.begravelser.    
Bedehusstyret har bestemt at de som vil bruke bedehuset til 
private begravelser skal ikke betale husleie.  
Menighetens styre og prest må godkjenne prest, liturgi og 
salmevalg. 
 

TO NYE MEDARBEIDERE TO NYE MEDARBEIDERE TO NYE MEDARBEIDERE TO NYE MEDARBEIDERE IIII    TROMSØTROMSØTROMSØTROMSØ    
Til å ta seg av lønnsregnskapet og utlønning har Paul Pedersen, 
Tromsø sagt seg villig til å påta seg dette. Til å være revisor har 
Egil Gundersen påtatt seg dette. 
Styrene er svært takknemlig for at deres villighet, og er trygg på 
at dette er i gode hender. 
 

TAKKTAKKTAKKTAKK    
 til alle som har vært med og støttet virksomheten med gaver, og 
som ved FORBØNN ber for arbeidet. Det betyr veldig mye. 
 

Nye statutter for Støttegruppa.Nye statutter for Støttegruppa.Nye statutter for Støttegruppa.Nye statutter for Støttegruppa.    
Morten Selven og Asbjørn Hunnes har utarbeidet nye, 
midlertidige, vedtekter for støttegruppa. 
Jeg vil be dere i Støttegruppa legge merke til §§ 4 og 3 B.  Jeg 
vil be dere være frimodige.  Vi må nå gjøre noe for å bygge ut 
støttegruppa. Til det trenger vi dere som ønsker mer åndelig 
fellesskap enn Lys og Salt hver måned. 
Vedtektene blir lagt frem for møtet i Nordkjosbotn 23. februar. 

Bibelgrupper: 
Det er ønskelig å kunne starte opp bibelgrupper i Balsfjord / 
Tromsø. 
De som er interessert i å være med kan ta kontakt med en av 
prestene. 
En tror det er behov slike grupper. Det vil være med på å styrke 
menighetene åndelig, samt at det også i varetar det sosiale 
fellesskapet. 
 

Balsfjord Valgmenighet 
Søndag 20. jan. var det menighetsmøte etter gudstjenesten. Ca 
40 var til stede. 
Her ble gitt orientering om hva som har skjedd i menigheten i 
2007. 
Menigheten har fått en prest til, slik at det nå er to. 
Cand. theol Erik Okkels fra Danmark ble ordinert 16. sept. av 
biskop Børre Knudsen. 
Dette skjedde i Tromsø.  
Denne tilsetting gjelder begge menighetene. 
Ellers ble det opplyst om at det har vært holdt 12 gudstjenester, 
med ett gjennomsnitt på 40 pr. gudstjeneste. Det er også forrettet 
en begravelse. 
På gudstjenesten den 26.08 ble det valgt et forstanderskap på 10 
medlemmer, hvorav tre utgjør menighetens styre.  
Styret har hatt 8 møter 
Vedr. økonomi så er de samla inntektene på Kr. 140 843,-. Av 
dette Kr. 43 700,- i offer og gaver. Utgiftene er på 63 850,- 
Overskudd Kr. 76 993,- 
 

Tromsø Valgmenighet 
Som nevnt ovenfor fikk menigheten en prest til i 2007. Dette 
betyr at menighetene nå har to prester i tjeneste. Dette har 
medført til utvidelse av gudstjenestetilbudet fra høsten 2007 
Det har i 2007 vært holdt 12 gudstjenester, og med et frammøte 
på ca 60 i snitt.. Dette ble opplyst på menighetsmøte den 9. 
desember2007.  
Inntektene er på Kr. 238 113,-. Av dette er Kr. 62 722,- offer, og 
Kr. 173 507,- i givertjeneste, som omfatter lønn til en av 
prestene. 
Utgiftene er Kr. 179 355,-, som gir et overskudd på Kr. 58 758,-. 
Styret har hatt 5 møter. 
 

Prosjekt - lønn til prestetjeneste 
Dette er et felles tiltak for begge menighetene. Flere har 
bundet seg til å gi faste beløp i løpet av året. En er 
opptatt av å styrke dette videre, ved å få flere givere. 
Giroblanketten som ligger i meldingsbladet er til bruk 
for dette. 
De som ønsker og være med å gi fast, men ikke gjør det 
pr. i dag, kan melde seg til Tove Hanssen, Tlf. 77 67 
33 13, som administrer dette. 
 


