
Gudstjenester for oktober og november: 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET: 
Oktober: 
Søndag 19. – Kl. 11.00: Nordkjosbotn kirke v/Erik AH Okkels 
November: 
Søndag 2. – Kl. 11.00: Storsteinnes kapell v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen 
Søndag 16. – Kl. 11.00: Nordkjosbotn kirke v/ Erik AH Okkels 
Søndag 30. – Kl. 11.00: Nordkjosbotn kirke v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO : 
Oktober:  
Søndag 19. – Kl. 11.00: v/ Spr. Emeritus Andreas Masvie 
Søndag 26. – Kl. 11.00: (Bots- og bededag) v/ Olav Berg 
Lyngmo 
November: 
Søndag 2. – Kl. 11.00: (Alle helgens dag) v/ Olav Berg Lyngmo 
Søndag 9. – Kl. 11.00: v/ Diakon Sverre Gundersen 
Søndag 16. – Kl. 11.00: v/ Erik AH Okkels 
 

TROMSØ VALGMENIGHET: 
(Forsamlingshuset, Vestregt. 24.) 
Oktober: 
Søndag 26. – Kl. 11.00: (Bots- og bededag) v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen 
November:  
Søndag 9. – Kl. 11.00: v/ Erik AH Okkels 
Søndag 23. – Kl. 11.00: v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen  
 
Velkommen til gudstjenestene! Be for samlingene! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN STOR VINNING 
 
”Ja, Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning!” 
1 Tim 6,6. 
 

 Mange farer lurer i en kristens liv. Til og med 
gudsfrykten blir utsatt for sterke angrep. Kristenliv og ferd kan 
bli ført på avveier om ikke Ordets og Åndens lys får skinne 
klart. 
 Under dekket av ”gudsfrykt”  kan mange synder få 
vekstvilkår. Den kristne fasade blir holdt blankpusset og ren, 
men bak den er det synder som blir forsvart og får innpass i 
livet. 
 Guds ord knytter nøysomhet til gudsfrykt. Den setter 
grenser for livsutfoldelsen. Den tar hensyn til andre og rettleder 
våre medvandrere på himmelveien. 
 Ikke sjelden kan en høre: Gud vil oss det beste! Men det 
er en sannhet som kan misbrukes. Under dette banner er det 
kristne mennesker som forsvarer et liv i luksus, i velvær og 
nytelse på mange plan. De skriver det på kontoen for Herrens 
velsignelser, men egentlig fremmer de bare sine egne interesser. 
Guds ord legger oss på hjerte å si nei til oss selv. Vi skal ikke 
leve for oss selv, men for andre. 
 Når vi lever rett for Gud, er nøysomhet en ledetråd. I 
fotsporene etter nøysomhet gror takknemligheten og 
givergleden. Jeg har lært å være å være fornøyd med det jeg har, 
sier Paulus (Fil.4,11) Den som er fornøyd, har et sterkt vern i 
fristelse. 
 Nøysomheten bevarer fra pengekjærlighet på den ene 
siden (1 Tim 6,9-10), og fråtseri på den andre (2 Pet 2,13). 
Velsignelsen oppleves ved å yte til andres beste, og ikke nyte. 
 Gudsfrykt med nøysomhet vil fortelle verden at vi lever 
ikke for denne verden, men for den kommende. Livet er ikke 
nytelse og gode dager, men et levende felleskap med Kristus, 
verdens frelser og håp. 
 Nøysomheten er ikke en livsfjern askese, men et fornød 
og takknemlig sin hvor Guds fred rår og bevarer. 
 
(Av forkynner Kjell Dahlene , hentet fra andaktsboken  - I lyset fra Ordet , 
Stiftelsen på Bibelens grunn, 2000) 
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” La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner 
hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige 
viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.”  

Kol 3,16. 
 

 

 

 

 
 

KONTAKTFORUMMØTE FOR 
VALGMENIGHETER 

 

Møte ble holdt på Lauklines Kystferie, Kvaløya i Troms, 
26-28. september 
Her møttes folk fra menighetene i Balsfjord, Tromsø og 
Kautokeino, samt representanter fra Støttegruppa, og noen 
sørfra. Til sammen 37 personer. 

 
 
 
 
 
 
Mer på side 2. 

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

 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa - oktober 2008. 

 

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: 0539 32 93073 
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 Børre Knudsen, 9055 Meistervik. 
Prosjektkonto. Lønn ( menighetene i Tromsø / Balsfjord): 0539 54 08196 
Støttegruppa: Lys og salt. 
Sekretær og kasserer: Asbjørn Hunnes. 6144 Sylte. ℡ 70 02 21 40 – 997 10 446 
E-post: asbhu@tussa.com 

 

Fra venstre: Biskop Børre Knudsen. Ordstyrerne Oddmund Johansen og 
Johannes Sørensen. Svein Sørensen og Knut Haugstad fra Balsfjord. 
Aslak Bals frå Kautokeino. Torstein Wiik og Gunnar H. Ødegårdstuen 
frå Tromsø. Berit Turi Mortensen frå Kautokeino og provinsbiskop Arne 
Olsson frå Sverige. I bakgrunnen Jacob Okkels frå Sverige/Danmark, og 
Abel Gundersen frå Drammen. 



Biskop Børre Knudsen var med under hele møte, og hadde 
åpningsandakten. 
Møte kan karakteriseres som menighetsbygging på sitt beste. 

Her ble undervist og samtalet om mange forskjellige 
emner. 
Biskop Arne Olsson fra Misjonsprovinsen i Sverige, som var 
invitert som taler, hadde bibeltime over emne: ”Å være hyrde 
for menigheten”, samt orientering om ”Misjonsprovinsens 
organisering og erfaring”. Meget givende og rikt. 
Ass.generalsekr. og formann i FBB Thor Henrik With, som også 
var invitert som taler, hadde emne: ”Gjør den enig og sterk - 
om sannhet og felleskap i kirken”, samt ”Misjonsbefalingen 
realisert i menigheten” Her kom fram mange viktige 
synspunkter. 
Emner ellers var ”Begrunnelse og grunn for valgmenigheter” 
ved formann i Tromsø valgmenighet, Johannes Sørensen 
”Gjenopprettelse av Luthersk kirkerett” ved prost em. Per 
Nielsen. ”Rekruttering, opplæring og aktivisering” ved 
lektor/student Richard Skollevoll. 
”Demokrati og embete i menighet og kirke” ved prest i 
Tromsø Erik AH Okkels, og ”Diakoni og økonomi” ved diakon 
Asbjørn Hunnes. Aktuelle tanker og synspunkt som ble mer 
utdypet i samtalene etterpå. 

Selv om programmet var stramt, passet ordstyrerne 
Oddmund Johansen og Johannes Sørensen godt på tiden så 
programmet ble gjennomført. 

God kost for trette legemer ble servert. Bl.a. fredag kveld 
hvor styremedlem i Tromsø, Oddmund Johansen serverte 
seimølje, og lørdag kveld hvor formann i Kautokeino menighet, 
Mathis Mathisen Sara med sin frue, serverte reinkjøtt med 
buljong. Den øvrige gode mat stod Lauklines for. 

Helgen ble avsluttet med gudstjeneste i Tromsø, hvor 
Erik Okkels forrettet, og Arne Olsson prekte. Vi drog styrket 
hjem ved Den Hellige Ånd, og med varm takk til Gud i våre 
hjerter. 

Oppgavene som ligger foran er langt mer enn hva vi av 
oss selv kan makte. Likevel er vi trygge på at om Gud vil bygge 
huset, sitt tempel av levende steiner, da kan vi arbeide frimodig i 
lydighet mot Hans Ord, og våre henders gjerninger vil bli 
velsignet. 

Tilslutn-
ingen til 
møte viste 
at det er 
behov for en 
slik 
samling. 
 

Mer side 4. 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa 
september 2008. 
Driftskontoen: 
1. september stod det kr. 17. 076,99 på bankkontoen. 
I september fikk vi inn kr.12.349,00 i gaver.  
Samlede utgifter var kr. 22.761. Av dette er 9.671 kr utgifter i 
forbindelse med møtet på Lauklines. 
Den 3 oktober står det kr. på brukskontoen. 6.665,99 
 

 

 

Noen tanker om økonomien 
 

På Lauklines hadde Johannes Sørensen foredrag om 
”Begrunnelse og grunn for valgmenigheter”. Den enkleste 
begrunnelsen er at ”jeg kan ikke lenger gå til gudstjeneste der 
jeg bor”. Samtalen etterpå viste at man trodde det måtte sitte 
mange slike spredt rundt omkring i landet. 
For meg gjorde ikke minst foredragene til biskop Arne Olson  
om ”Å være hyrde for menigheten” og Thor H. With om 
”Gjør den enig og sterk –” det klart at skal vi få prester som er 
hyrder for sjelene våre så må vi bygge opp menighetsfellesskap  
der statskirkens villfarelser holdes borte. 
 
Støttegruppa har i sine midlertidige vedtekter, som gjelder frem 
til vi får organisert den som en stiftelse, sagt at den skal ha et råd 
med ett medlem fra hver menighet. Vi har også, i samsvar med 
disse vedtektene, opprettet et register for enkeltpersoner og 
familier som ønsker å være med i valgmenigheter. Dette 
registeret tenker vi å bruke for å bygge opp nye valgmenigheter. 
 
Økonomien for støttegruppa er i øyeblikket ganske oversiktlig. 
Vi bidrar med 11.000 kr til prosjektkontoen for lønn pr. mnd, og 
Lys og Salt som koster ca. 1500 pr. mnd. 
Men vi burde bidra mer til å bygge opp prosjektkontoen for 
lønn.  
Skal en prest ha en anstendig lønn og et skikkelig 
arbeidsbudsjett så vil det koste ca 600.000 kr. i året. Derfor 
tenker jeg at vi nok må ha ”teltmakerprester”. Men disse vil 
trenge biskop og veiledere som er fagteologer og arbeider på 
heltid. 
Jeg ser ingen grunn til å ha mye penger stående på en konto for 
at de aldri skal bli brukt, men et reise- reservefond på under 
50.000 kr. vil fort bli oppbrukt når noen familier begynner å be 
om soknebud. 
Dessuten ser jeg gjentatte ganger at et godt økonomisk 
fundament er viktig for frimodigheten når man skal begynne å 
bygge opp noe. 
Asbj. 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
--------------------------------------------------------------------------- 

Neste års samling må også omfatte flere fra hele landet, en 
tilfelle var denne gang. 
Det er viktig at menighetene knytter kontakt med hverandre. Slik 
gir det tilhørighet og samhørighet. 
 

 
Selv om møteprogrammet var fullpakket, ble det jo litt tid til 
kaffe og uformelle samtaler. Her ser vi fra venstre: Thor Henrik 
With i samtale med Knut Evanger som er predikant i for 
Lyngenlæstadianerne, og Richard Skollevoll. 
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80 år 
  

En kjent reindriftsutøver og politiker i Kautokeino, Aslak 
Persen Bals, fylte 80 år torsdag 25. september 2008. 
Aslak har hele sitt voksne liv vært i reindrifta sammen med 
sin kjære hustru, Karen Ellen Marie, født Kemi.  
Aslak er en aktet og respektert mann som har 
kristendommen som sin hjertesak. Han har vært 
kommune- og fylkespolitiker. Han har dessuten vært med i 
en rekke styrer, råd og utvalg i 
Kautokeino kommune og i 
Finnmark Fylkeskommune. 
  

Aslak Persen Bals er også 
medlem av styret for Den 
lutherske kirke i Kautokeino. Vi 
ønsker jubilanten og hans 
hustru, Guds rike velsignelse 
over dagen og årene som 
kommer. 
  
Venner 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Møte-
lokalet 
sett fra 
ordstyrer
s plass. 


