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Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine 
kjenner meg      Joh 10:14 

 

 
 

 

 
 

Thor Henrik With vigsles til biskop for 
Valgmenighetene lørdag 24. mars 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vårt ønske og vår bønn er at Den Hellige Ånd gir 
ham visdom og kraft så vi gjennom ham kan høre 
Den gode hyrdes røst, slik at Jesu Kristi kirke kan 
bære frukt, og mange vinner frem til det evige livet 
gjennom Guds ords rette forkynnelse og sakrament-
enes rette forvalting. 
 
Du kan lese mer på side 2. 

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

 

Gudstjenester og møter  
Februar og mars 2012 
 
BALSFJORD VALGMENIGHET – KL 11.00 
Februar: 19. Storsteinnes kapell v/ GHØ 
Mars:    04. Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 
  18. Storsteinnes kapell v/ GHØ 
 
DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – KL 
11.00 
Februar:  19. Gudstj. v/ SG 
  26. Gudstj. v/ EAHO 
Mars  18. Gudstj. v/? 
 
TROMSØ VALGMENIGHET – Kl. 11.00 
(Fjellheim bibelskole, Mellomv 96) 
Februar:  12. Gudstj. v/ GHØ 
  26. Gudstj. v/ GHØ 
Mars:   11. Gudstj. v/ EAHO 
 
EAHO = Erik AH Okkels 
SG = Sverre Gundersen 
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 
Velkommen til samværene. Takk for at du vil huske det i 
bønn! 
 
 

 
 
. 

Knøttlite blir stort (Fortsettelse fra s.6) 
 I Det gamle testamente er himmelens fugler et bilde på 
hedningene. Det er oss det, samer og nordmenn, finner og 
kven, alle av hedningeætt. Vi finner ly i Riket, og venter og 
lengter etter dagen da det står fram i all sin glans og prakt. 
Og mens vi venter og håper, ber vi: Komme ditt Rike! 

Ta ikke feil! Tenk ikke at dette er smått! Guds rike åpner 
sine porter når du hører Ordet, når vannet sildrer over et lite 
hode, når avløsningens ord lyder for ditt øre, når du kneler og 
åpner munnen for brødet og vinen! Ta ikke feil! Her er Riket 
som står gjennom alle tider, herreveldet som varer gjennom 
alle slekter. Nå er tiden da du skal være med! Vend om, for 
nå er Guds rike nær! 
 
Thor Henrik With 
 
 

 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa – februar 2012. 

 

Knøttlite blir stort 
Ett knøttlite frø og en diger plante. I liknelsen om sennepskornet tar 
Jesus fram den største forskjellen man kjente til i jordbruket. Det 
bitte lille sennepsfrøet vokser til den største veksten i Midtøstens 
hager. Tre-fire meter høy ble den, og så kraftig at den gav skygge 
for solen, så fuglene bygget rede der. Et under i seg selv!  

Slik det knøttlille sennepsfrøet vokser til en forbausende stor plante, 
slik er det også med Guds rike, sier Jesus! Guds under i naturen er 
bilder på Guds under i menneskenes historie. 

Sammenliknet med alt stort og mektig, var Jesus-bevegelsen en bitte 
liten sak. Hvis du den gang greidde å løfte blikket ut over de steinete 
åsene rundt Galileasjøen, innså du det. Hva betydde den i 
handelsbyen Efesos? I verdens filosofiske sentrum, Athen? I Rom, 
det politiske maktsentrum, Ingenting. Jesus-bevegelsen var 
forsvinnende liten. Mindre enn et sennepsfrø i en mannfolkneve. 

Men Jesus selv snakket ikke smått om seg og sin lille flokk. Da han 
reiste omkring og ropte ut: ”Vend om - og tro! For Guds rike er 
kommet nær!” var det en knøttliten start. Men, sier han, dette 
kommer til å bli stort. Utrolig stort. 

Visst kan du bli motløs, for vi rekker bare over et lite område, og vi 
er så få. Men da skal du huske at Guds rike er som når en mann sår 
korn. Han trenger ikke å stå over hvert frø og dra akset opp av jorda: 
Mannen som sår kornet… 

… sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet 
spirer og vokser opp; hvordan det går til, vet han ikke. Av 
seg selv gir jorden grøde: først strå, så aks og til sist modent 
korn i akset. Mk 4,27-28 

Slik er det med Guds rike. Vi trenger ikke bygge Guds Rike. Uten 
kunstige grep spirer Ordet fram: det blir til tro. Og sammen med 
troen vokser et hellig liv. Det vokser ut av et lite frø som legges i 
jorden, på samme måte som Jesus ble lagt i jorden da han hadde 
sonet for våre synder. Det skal vi tro, vi disipler. Disiplene den 
gangen ante ingen ting om Kautokeino. De kunne ikke forestille seg 
at nesten 2000 år senere skulle nye generasjoner av disipler samles i 
Balsfjord. Men det har skjedd! Det lille frøet har vokst seg 
ubegripelig stort! Med grønne grener i ukjente, nordlige folkeslag. 

De store og mektige på disiplenes tid har mistet sin makt. Rom, 
Athen og Efesos er ikke lenger ledende i verden. Men sennepsfrøet 
har vokst til, grenene har spredd seg helt oppunder Nordpolen! Her 
er Guds rike! Ordet som ble sådd blant oss har båret frukt, for Ordet 
har sin egen spirekraft i menneskehjerter. Fra det lille frøet har Gud 
latt sin utrolig store hagevekst spire fram. Mer side 5. 



BISPEVIGSLING 
 

24.-25. mars skjer en stor begivenhet i valgmenighetene. 
Da vigsles Thor Henrik With  til biskop for valgmenighetene, 
etter Børre Knutsen. Dette finner sted i Tromsø, i Fjellheim 
bibelskole sine lokaler. 

En slik handling krever mye forarbeid, også praktisk. Til å 
ta seg av dette er det ca 30 personer fordelt på 5 komiteer, som nå 
er i arbeid. Dette omfatter økonomi, bespisning, transport, 
rydding, vakt, lyd og filmopptak, info, innkvartering og 
arrangement. En regner med at det fra komiteenes side vil bli tatt 
kontakt med flere for nødvendig hjelp. 

Biskop Roland Gustafsson fra Misjonsprovinsen i Sverige 
vil sammen med to andre biskoper, bl.a. erkebisp Walter Obare 
fra Kenya, forestå selve vigslingen. Ellers vil menighetens 
prester, diakoner og andre delta. 

Vigslingen finner sted lørdag 24. mars kl. 14.00, 
etterfulgt av kirkekaffe. Ca kl. 16.45 planlegges 
pressekonferanse og kl. 19.00 festmiddag for innbudte gjester 
og påmeldte. (Pris kr. 250.- per pers.)  
Påmelding skjer innen 10. mars til Gunnar Helge 
Ødegårdstuen, tlf 915 10 821, e-post godeg@broadpark.no 

Søndag 25. kl. 11.00 feires festgudstjeneste ved biskop 
With m.fl. samt skrifte, nattverd, offer og kirkekaffe. 

Menighetene ser fram til denne helgen med stor glede og 
forventning. En håper mange vil slutte opp om den. Vær med å be 
om at helgen må bli til ære og gagn for Guds menighet. 

Skulle noen ha behov for overnatting, så vil en så langt det 
er mulig hjelpe til med å skaffe det, men en regner også med at 
det er flere som ordner seg selv. 

Hjertelig velkommen!    ghø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

 

 
 
 
 

Budsjett for bispevigslingen: 
Økonomikomiteen har startet sitt arbeid og skriver i 
sin protokoll:  
Budsjettet er foreløpig.  Det er viktig med samhandling mellom 
de enkelte komiteer og kontakt med koordinator.  Paul tar kontakt  
for  evt. revisjon av budsjettet. 
 
Utgifter: 
Husleie   kr  10.000 
Bispekåpe   kr  20.000   
Billetter Reise innbudte kr  30.000 
Opphold (6 pers)  kr    8.000 
Program   kr    2.000 
Annonsering    kr    7.000 
Festmiddag mv  kr    2.000 
Sum    kr  79.000  
 
Inntekter: 
Gave til kåpe     kr  10.000 
Giveraksjon menighetene/Lys og Salt kr  40.000 
Ofringer  (3 menigheter )   kr  12.000 
Ofring vigselssøndagen   kr  10.000 
Gaver andre     kr    2.000 
Div utgiftsfordeling reiser   kr   5.000 
Sum      kr  79.000 

6. april 1997 begynte et nytt kapittel i 
norsk kirkehistorie. 
 

Da fikk vi som tror at Bibelen er Guds Ord, at Guds Ord er sant, 
og at Guds vilje er god, en tilsynsordning. 
Vi som derfor må holde frem at fosteret har samme rett til liv som 
alle andre, at ekteskapet, slik Gud innstiftet det i 1.Mos 1,27f; 
2,24, er hellig. Vi fikk en biskop som ikke er underlagt statens 
myndigheter. En biskop som frimodig talte det ufødte barns sak. 
Som modig refset synden med klar og usminket tale. Som med 
samme usminkede tale forkynte Guds ubetingede nåde for 
synderen. 

 
 
Denne gangen var det mange som ville at Børre Knudsen skulle 
være deres biskop, ikke bare i Nord-Norge, men over hele landet. 
Da hadde ikke Valgmenighetene noen organisasjon til å ta seg av 
dette. 
Nå vigsles Biskop Børres etterfølger: Thor Henrik With. I kirke-
historien er ikke det et nytt kapittel, bare et nytt avsnitt i det 
kapittelet som begynte 6. april 1997. 
Nå har valgmenighetene en bedre organisasjon. Deler du vår tro 
og ser du nødvendigheten av vårt arbeid så kom og bli med oss, 
ikke bare ordinasjonsdagen, men i felleskapet av syndere som 
lever bare av Guds nåde i Jesus Kristus. 
Løfter du ditt hode og ser at markene gulner mot høsten, så gjør 
din inderlige bønn til høstens Herre at han må drive ut onnefolk. 
Tror du at Guds Ord kan kløve ledemod og marg og dømme 
hjertets lyster og tanker, da tror du som jeg at vi trenger flere 
medarbeidere. Vær så frimodig og meld deg til tjeneste. Vi 
trenger flere resurser slik det er nå, og vi kommer til å trenge enda 
flere. Gjør som Paulus sier: «Still heller ikke deres lemmer til 
rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men framstill 
dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by 
deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud». 
(Rom 6:13)    Asbj. Hunnes 

    

Adresser og telefonnr: 
Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Geir Halvard Holmstad 9050 Storsteinnes.  ℡ 971 58 171 
Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes.  ℡ 77 72 01 96 
Formann/forstanderskapet: Torbjørn Pettersen,  
Middagsbukt 9050 Storsteinnes.    – ℡ 934 70 995 
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. 
 ℡ 416 14 519 – 908 20 980 
Kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals. ℡ 915 30 647 
Bankkonto: 4901 10 37762 
 

Menighetenes prester: 
Gunnar Helge Ødegårdstuen Varden 175, 9018 Tromsø. ℡ 77 61 11 85 –  
915 10 821. Erik A.H. Okkels, Vårliveien 15, 9012 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 av Asbjørn Hunnes, 6144 
Sylte.   ℡– 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com Internett: www.bedehus.net 
 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
januar 2012. 
 

Driftskontoen: 
1. januar stod det  kr. 16.631,29.  på bankkontoen. 
I perioden fikk vi inn   kr.  8.105,50 i gaver. 
  
Utgifter i denne måneden var:  
overført Lønnskonto.    kr.16.000,00 for jan. og febr. 
Til bispeordinasjonen: kr.  6.000,00 
Lys og Salt      kr.  1.800,00 
Bankutgifter   kr         6,00 
Sum  utgifter   kr.23.8806,00  
 

Den 31. januar 2012 står det kr.2030,79 på brukskon toen.  
 

Som dere ser av budsjettet for bispe-
vigslingen er det stipulert en gave fra 
støttegruppa på 40.000 kr. Greier vi 
det? 
 
 6.000 kr. er på plass. I februar vil alle 
gaver gå til bispevigslingen. 

Fra ordinasjonen av Børre Knudsen 6.aapril 1997 i Kautokeino 
kirke. 


