
RIMBREV TIL ET MENNESKE I 
SANNHETENS TRANGE PORT 
 
Av Børre Knudsen, biskopen vår! 
 

Ditt mismot og mørke er ikke forgjeves, 
for dypt må du synke om høyt du skal heves.  
Fortviler du helt over alt ditt eget,  
så har du først håp om at alt kan bli leget.  
Når mennesket slipper sitt siste håp  
da drukner det rett i sin barnedåp,  
da styrter det ned i fortapelsens gjel  
til helvedes avgrunn med kropp og sjel,  
men bunnen i mørket er Faderens favn.  
Han hvisker: Mitt barn. Jeg har kalt deg ved navn. 
Jeg kalte deg hit i den dypeste nød,  
ikke fordi jeg ønsker din død: 
jeg vil bare gi deg til Jesus, min Sønn,  
som svar på hans hjertes brennende bønn.  
Han ba om å få deg med hud og med hår,  
med synd og med dom og med sykdom og sår,  
og ansvaret tok han på skuldrene sine.  
Det kostet ham helvedes angst og pine. 
 
Litt av dette har du fått smake: 
Getsemanes merke på veien tilbake.  
Jeg vender deg om fra deg selv til mitt Ord,  
jeg drar deg til Sønnen, din Herre og bror,  
jeg omvender deg gjennom dåpens vann  
fra livet i løgnen til Ham som er sann.  
Hans billede bar du den dag du ble skapt,  
det bilde du siden har skjendet og tapt,  
— men hør! Han er mer enn din svekne modell, 
I Ham skal du finne ditt sanne selv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vår kirkes bekjennelse. 
 

Katekismen, som vi har trykket her i sin helhet, er 
barnelærdomen vår. Det er det en hver kristen skal 
vite om troen. Bruk den flittig, så vi ikke farer vill i 
denne forvirrede læres tid. 
 
Katekismen er et av Den norske kirkes bekjenn -
elsesskrifter. I tillegg har vi Den augsburgske 
bekjennelse og de tre oldkirkelige bekjennelsene. De 
tre oldkirkelige bekjennelser er: 
Den apostoliske trosbekjennelse. Den som brukes 
ved vanlige gudstjenester.  Denne finner vi i Rom 
tilbake til før år 200. Den ble brukt i forbindelse med 
dåp. 
Den nicænske trosbekjennelse er en utvidelse av 
den apostoliske. (Eller ei tilsvarende fra Jerusalem.) 
Den ble vedtatt på Kirkemøtet i Nicæa i 325. Denne 
bekjennelsen kom for å holde fast på at Jesus Kristus 
er sann Gud, og sant menneske. Vi kjenner den 
nåværende teksten fra kirkemøtet i Kalkedon i 451. 
Den athanasianske trosbekjennelsen har navnet fra 
Atanasius. En av kirkefedrene i Alexandria. Den var 
som Den nicænske trosbkjennelsen utformet i striden 
mot Arius, om Jesus som sann gud og sant 
menneske. 
Den athanasianske trosbekjennelsen er kirken sin 
utforming av læren om treenigheten. At vi har en 
Gud. Og: At det er tre personer i guddommen. Og om 
Kristologien: At Kristus er sann Gud og sant 
menneske i en person. Det er Kristus. 
Denne bekjennelsen blir ikke brukt i gudstjeneste -
sammenheng slik som den apostoliske og den 
nicænske.  
 
Selv om Den nicænske trosbekjennelse ikke er så 
viktig for de reformerte, er det tverrkirkelig enighet om 
at for at et kirkesamfunn skal kalles kristent må de 
slutte seg til disse tre bekjennelsene. 
De blir kalt de tre oldkirkelige, eller økumeniske, 
bekjennelsene. 
 

 

 

 

 

Sal 43:3 
Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg! La dem 
føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger.  

 

 

 
 

Hans Morken og Olav Berg Lyngmo 
bygger tårn i Kautokeino. 

 
Det er Tveit Smie på Hundtorp i Gudbrandsdalen som har laget 
spiret. Korset og nøkkelen som blant annet er på forsiden av Lys 
og Salt er her smidd slik at korset  og nøkkelen er ikke lagt i kryss 
men danner et bilde som peker mot himmelen. Korset er den 
nøkkelen som åpner Himlenes port. 
Lyngmo forteller at arbeidet har gått mye betre enn ventet.  Og 
”tilfeldigvis” (for dem som måtte tro det) er det nå en mobilkran i 
Kautokeino som er stor nok til å løfte tårnet på plass. Det parer 
mye arbeid og beregninger.  
 
 

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

 
 
 
 
 

Kol 3:16 ”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. 
 

La oss følge Paulus´ oppfordring: Send oss en salme, et 
skriftsted eller veldig kort om det som har vært til trøst og 
hjelp for deg. Noe du vil dele med oss andre. 

Meldingsblad for Kautokeino bedehusforening 

med Støttegruppa, juni  2007. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskapssammendrag for mai. 
2007 

Driftskontoen:  ut  inn 
Gaver i mai var:            21.188,00  
Menighetsarbeid       14.645,00 kr. 
Byggefondsparing:         5.000,00 Kr. 
Lys og salt porto         2.050,00 kr.    
Bankutgifter              9,00 kr. 
På drifts - kontoen 31.05. 2007 :        3.832,34 kr. 
 
Som dere ser er utgiftene til menighetsarbeid noe 
høyere enn vanlig denne måneden. Grunnen til det er 
at 4.500 kr. Like gjerne kunne bokføres over 
byggefondet. Men et sted må jo pengene bokføres og 
da velger kassereren det stedet som er minst arbeid. 
 

ByggefondetByggefondetByggefondetByggefondet. 
    

Første mai står det 419.982,48 kroner på byggeFørste mai står det 419.982,48 kroner på byggeFørste mai står det 419.982,48 kroner på byggeFørste mai står det 419.982,48 kroner på bygge----
fondet.fondet.fondet.fondet.    
I mai har detI mai har detI mai har detI mai har det    kommetkommetkommetkommet    7 gaver direkte til byggefondet 7 gaver direkte til byggefondet 7 gaver direkte til byggefondet 7 gaver direkte til byggefondet 
på til sapå til sapå til sapå til sammen 62.600 kroner.mmen 62.600 kroner.mmen 62.600 kroner.mmen 62.600 kroner.    I tillegg er det ført over I tillegg er det ført over I tillegg er det ført over I tillegg er det ført over 
gaver på 5.000 kr. fra driftskontoen. Det betyr at 31gaver på 5.000 kr. fra driftskontoen. Det betyr at 31gaver på 5.000 kr. fra driftskontoen. Det betyr at 31gaver på 5.000 kr. fra driftskontoen. Det betyr at 31. . . . 
mai står det 487.mai står det 487.mai står det 487.mai står det 487.582,48 kr. på byggefondet.582,48 kr. på byggefondet.582,48 kr. på byggefondet.582,48 kr. på byggefondet.    
Av dette er Av dette er Av dette er Av dette er 183.000 kr private lån fra 12 personer.183.000 kr private lån fra 12 personer.183.000 kr private lån fra 12 personer.183.000 kr private lån fra 12 personer.        
Det betyDet betyDet betyDet betyr at byggefondet eier 3r at byggefondet eier 3r at byggefondet eier 3r at byggefondet eier 304040404....582,48582,48582,48582,48    kroner.kroner.kroner.kroner.    
    

De pengene som ikke De pengene som ikke De pengene som ikke De pengene som ikke erererer    kommet inn på byggefondet, kommet inn på byggefondet, kommet inn på byggefondet, kommet inn på byggefondet, 
men som vi regner med vil komme er 50.000 kroner fra men som vi regner med vil komme er 50.000 kroner fra men som vi regner med vil komme er 50.000 kroner fra men som vi regner med vil komme er 50.000 kroner fra 
KristenfolketsKristenfolketsKristenfolketsKristenfolkets    støttefond. støttefond. støttefond. støttefond. Dessuten en gaveDessuten en gaveDessuten en gaveDessuten en gave    fra fra fra fra 
MisMisMisMissourisynoden i USA.sourisynoden i USA.sourisynoden i USA.sourisynoden i USA.    Et tilsagn om privat lån på Et tilsagn om privat lån på Et tilsagn om privat lån på Et tilsagn om privat lån på 
20.000 krone20.000 krone20.000 krone20.000 kroner. r. r. r.     
Dette skulle bety at vi har ca. Dette skulle bety at vi har ca. Dette skulle bety at vi har ca. Dette skulle bety at vi har ca. 650650650650.000 kroner å bygge .000 kroner å bygge .000 kroner å bygge .000 kroner å bygge 
for. Da er ikke byggefondet i Kautokeino sparebank på for. Da er ikke byggefondet i Kautokeino sparebank på for. Da er ikke byggefondet i Kautokeino sparebank på for. Da er ikke byggefondet i Kautokeino sparebank på 
40.000 kr regnet med. Men kirkesalen må jo også 40.000 kr regnet med. Men kirkesalen må jo også 40.000 kr regnet med. Men kirkesalen må jo også 40.000 kr regnet med. Men kirkesalen må jo også 
innredes med stoler/benker lysekroner o.s.innredes med stoler/benker lysekroner o.s.innredes med stoler/benker lysekroner o.s.innredes med stoler/benker lysekroner o.s.vvvv....    
    

Det er derfor med en dyp takk til Gud og til Det er derfor med en dyp takk til Gud og til Det er derfor med en dyp takk til Gud og til Det er derfor med en dyp takk til Gud og til 
derederederedere    givere arbeidet nå settes i gang. givere arbeidet nå settes i gang. givere arbeidet nå settes i gang. givere arbeidet nå settes i gang.     
Vi har som dere vet ikke greid å sette opp en Vi har som dere vet ikke greid å sette opp en Vi har som dere vet ikke greid å sette opp en Vi har som dere vet ikke greid å sette opp en 
nøyaktig kalkyle av hva bygget vil koste, men vi nøyaktig kalkyle av hva bygget vil koste, men vi nøyaktig kalkyle av hva bygget vil koste, men vi nøyaktig kalkyle av hva bygget vil koste, men vi 
håper og tror at vi har nok til at vi kan fullføre håper og tror at vi har nok til at vi kan fullføre håper og tror at vi har nok til at vi kan fullføre håper og tror at vi har nok til at vi kan fullføre 
byggingen nå slik at den nye kirkebyggingen nå slik at den nye kirkebyggingen nå slik at den nye kirkebyggingen nå slik at den nye kirke----salsalsalsalen kan en kan en kan en kan 
taes i bruk i løpet av føtaes i bruk i løpet av føtaes i bruk i løpet av føtaes i bruk i løpet av førjulrjulrjulrjulsvinteren.svinteren.svinteren.svinteren.    
    
    
    
    

VI HAR FÅTT BYGGELEDER! 
Det er en snekker som driver sitt eget byggefirma i Kautokeino: 
Svein Ole Klemetsen. Han har godt ord på seg i bygda, og er slett 
ikke av de dyreste. Han kan nå overta ansvarsløyvet for resten av 
bygget. Dette vil gjøre alt enklere. Da han jo er på stedet. Vi tror 
at vi har fått den best mulige løsningen. 
Vi vil også benytte denne anledningen til å takke Trond 
Mathisen for den dugnadsinnsatsen han har gjort ved å være 
ansvarshavende. På tross av de store avstandene fant han gode 
praktiske løsninger. Han hadde alltid bedehusets beste for øyet.  

 
Tårnspiret er levert fra Tveit Smie på 
Hundtorp i Gudbrandsdalen. 
Første juni reiste  Hans Morken til Kautokeino for å  bygge tårnet 
sammen med Olav Berg Lyngmo. Derfor har det vært travle dager 
for Lyngmo, så dette bladet kommer litt forsinket. 
Planen er å bygge tårnet på bakken. .Når du leser dette står nok 
tårnet på taket. Det passer nemlig slik at det er en stor mobilkran i 
Kautokeino akkurat disse dagene. Tårnet vil få et klokkerom på 
120 ganger 120 ganger 120 cm. Det betyr at om man en gang 
ønsker å sette inn en større klokke, vil det være fult mulig. 
 

Neste nummer av Lys og salt.: 
Asbjørn reiser til Kautokeino 15.juli. Jeg håper at jeg kan få ut 
julinummeret i god tid før jeg reiser. Skulle ferietur og lignende 
hindre det så kommer neste nummer i slutten av august.. Det blir 
spennende å kunne fortelle om det som da har hendt. 
Jeg ønsker dere en velsignet sommer. Asbj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støttegruppa: 
Forann: Morten Selven,  A. Øveråsvei 8 D, 7036 Trondheim. 
Sekretær: Asbjørn Hunnes, 6144 Sylte. 
Telefon: 70 02 21 40.  Mobiltlf: 997 10 446.  E-post: asbhu@sensewave.com 
Driftskonto: 3790 12 74615  Byggefond: 3790 12 87695. 
Formålet for gruppa er, gjennom forbønn og økonomisk støtte, å bidra til at 
Kautokeino menighet kan beholde presten sin og leve i sin kristne tro. 
Medlemmer er de som i siste året har gitt bidrag til støttegruppa. 

Bedehusmenigheten: 
Bedehusforeningens formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesv. 9520 
Kautokeino. Tlf: 78 48 63 24 - 90 82 09 80 
Sokneprest og sekretær for styret: Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 9, 8530 
Bjerkvik. ℡℡℡℡ 996 25 241 – famlyngmo@sensewave.com 
obl@lyngmo.org Kasserer for Kautokeino Bedehusforening: Inga Turi Hætta, 
Gártnetmáras 13, 9520 Kautokeino. Tlf.: 78 48 61 34 – Bankkonto: 4901 10 
37762 

Pinsen 2007 
Så ble det pinsesamling på Kautokeino bedehus ennå en gang. Flere 
uker før påske kom spørsmålet om jeg også denne gang kunne bli 
med. Hvem kunne si nei, selv om gleden ble blandet med frykt. Frykt 
for at en ikke skulle få formidlet Ordet på rett måte. 
 Våren her nord har vært både våt og kald. Men da vi kjørte til 
Kautokeino pinseaften, var det eim av vår i lufta, - og vi fikk strålende 
sol gjennom hele Finland. Med Olav Berg Lyngmo bak rattet, klarte 
vi å passere flere ti – talls rein, på og langs veien. Mot kveld nådde vi 
Kautokeino. Fascinerende var det ennå en gang å få se denne fagre 
bygda på vidda, - badet i kveldssol. Ennå rikere var det at vi i disse 
stevnedagene fikk oppleve hvordan nådens sol fikk smelte våre så ofte 
harde og kalde hjerter. 
 Gildt var det å komme til dette pene og velholdte bedehus som 
har alterparti. En pryd for øyet er det også å få se både prekestol og de 
tre salmetavlene som bedehusvennen Asbjørn Hunnes har laget og 
montert. 
 Stevnet begynte med høytidsgudstjeneste 1. pinsedag og 
nattverdgudstjeneste 2. pinsedag. Og så var det selvfølgelig møter om 
ettermiddagen begge dagene. Og så var det selvfølgelig møter om 
ettermiddagen begge dagene. Og Herren gav oss i sin nåde noen fine 
dager hvor samtlige tekster handlet om Den Hellige Ånd og hans 
gjerning. En ganske fulltallig forsamling hadde funnet plass 1. 
pinsedag, da Lyngmo ønsket velkommen. Den 81 årige Inga Turi 
Hætta slo an de første akkordene på det flotte orgelet, og en fulltonig 
menighet begynte å synge de kjære pinsesalmene på det myke samiske 
språket, - da opplevde jeg at det er her en hører hjemme! Her i 
Kautokeino bedehus holder de fast på den gamle gudstjenesteordning 
med klokkerbønn m.m. Men de har også rom for opplesning av de ti 
bud, - og individuell forbønnstjeneste.  
 Utenom Lyngmo og meg, deltok både Johan Anders O. Eira, 
Mathis M. Sara og samemisjonspredikanten Anders M. Sokki. Jeg 
ble fylt av takknemlighet når jeg satt og lyttet til disse samiske 
forkynnerbrødrene. Ellers må en bare berømme og beundre tolkene 
Berit Turi Mortensen  og Johan Aslak J. Gaup. 
 Selv om det er her som mange andre steder at det er den 
”eldre” garde som er i majoritet, så var det festlig å få se barn og unge, 
- og ikke minst foreldre med små barn på fanget. Spesielt minnes jeg 
en 13 – 14 års gutt som var på alle møtene, - og fulgte prekenene med 
tindrende øyne og åpent sinn. Det er så fint når menigheten har både 
tid og ro når de er sammen om Guds Ord. Og en blir nokså ydmyk for 
den takknemligheten mange gir uttrykk for. 
 Kautokeino Valgmenighet står denne sommer overfor store 
utfordringer når de skal utvide bedehuset for å gjøre det ennå mer 
tjenlig. Og en må bare si: Lykke til i Jesu navn. I denne ulvetid vi 
lever med moralsk og åndelig forfall, - og svik mot Sannhetens Ord, - 
så synes det å være livsnødvendig med et alternativ! 
 Til slutt vil jeg spesielt sende en varm takk til Åshild og Olav 
Berg Lyngmo, som på en utrettelig og uselvisk måte har dratt omsorg 
for denne menighet på ulønnet basis. Må Herren gi dere visdom og 
nåde. – Og la oss alle omslutte både de og hele menigheten i omsorg 
og forbønn. 
 

 Arthur Olsen  

Det blir trykket t-skjorter med bilde av 
det ferdige bedehuset i Kautokeino.  
Ønsker du å kjøpe en eller flere av disse kan du ta kontakt 
med Torkild Masvie Telefon 21 44 80 87. Men det er kort 
frist før skjortene blir produsert. 


