
 BALSFJORD VALGMENIGHET 
 

TROMSØ VALGMENIGHET 
 

Fra 1. januar 2008 er Balsfjord og Tromsø valgmenigheter 
medutgivere av meldingsbladet ”Lys og salt” som Kautokeino 
bedehusforening med Støttegruppa har utgitt. 
Bakgrunnen for dette er at de tre menighetene her nord ønsker en 
nærmere kontakt med hverandre, og å få til et mer formelt 
samarbeide. Et av tiltakene er dette med felles meldingsblad. 
Også  hjelp når det gjelder prestetjeneste i menighetene. 
En god begynnelse har vi alt fått ved at prestene i 
Balsfjord/Tromsø, i høst (2007) har besøkt Kautokeino med 
deltagelse i gudstjenester, og var med ved innvielsen av den nye 
kirkesalen. 
Selv om det er geografisk stor avstand mellom oss så vil vi på 
sikt arbeide for å få til nærmere kontakt mellom styrene, 
medarbeider samlinger, og andre opplegg som kan bidra til å 
styrke fellesskapet. Hovedhensikten med dette å samarbeide, er at 
vi kan støtte og hjelpe hverandre til å bygge Guds kirke ved at 
Den Hellige Skrift – Bibelen får være øverste norm for liv og 
lære.  
 
Balsfjord Valgmenighet har virket lengst. Den startet sitt virke i 
1984, etter at Børre Knudsen ble fradømt sitt embete. En del av 
menigheten fulgte Børre og kalte han til å være prest for seg. 
I 2003, i oktober, ble Tromsø Valgmenighet opprettet. En kan 
vel si at Balsfjord var modellen for denne nye menigheten. Siden 
har begge hatt et fruktbart og rikt fellesskap og samarbeide. 
I desember 2006 fikk de fast felles prest, og i sept. 2007 ble prest 
nummer to tilsatt. 
Børre Knudsen er vår biskop. 
 
Så er vi takknemlig og glad for fellesskapet å samarbeide som nå 
skal etableres.  
Ut fra den alvorlige kirkelige situasjon som nå er, er det behov 
for alternative menighetsfelleskap som fortsatt vil forkynne og 
lære Guds ord slik det møter oss i Den Hellige Skrift, og forvalte 
sakramentene i samsvar med den. 
 
Litt om styringsstruktur og opplegg for menighetene: 
 

Balsfjord Valgmenighet ledes av et styre på tre medlemmer, 
samt at det har et forstanderskap på 10, inkludert styret.. 
Faste medarbeidere består av – klokker, kirketjener og organist 
Det holdes gudstjeneste stort sett tredje hver søndag. 
 
Tromsø Valgmenighet ledes av et styre på seks medlemmer. 
Faste medarbeidere består av – klokke, kirketjener og organist. 
Det holdes gudstjeneste 2. og 4 søndagen i måneden. 

 
Menighetene har to prester tilsatt. 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Månedens Ord!Månedens Ord!Månedens Ord!Månedens Ord!    

Rom 1. 16-17 
”For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds 
kraft til frelse for hver den som tror. Fro i det åpenbares Guds 
rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige 

av tro skal leve.” 
 
 
 

Høytid på Finnmarksvidda!        
 

Jule- og nyttårsgudstjenestene hadde godt fremmøte. 
Den danske presten Erik Okkels fra Balsfjord og Tromsø, besøkte 
Den lutherske kirke i 
Kautokeino i nyttårshelgen.  
 

Erik Okkels snakker godt norsk. Hans far, Hans Olav Okkels, er 
en av 
grunnleggern
e av Det 
danske 
menighetsfak
ultet. 
Erik Okkels 
er prest i 
tredje 
generasjon.  
 

Nyttårsaften 
var det 
gudstjeneste i 
nykirken i 
Kautokeino, deretter 
hyggesamvær der leder for menigheten talte, Mathis Mathisen 
Sara talte på 
samisk, med Berit Turi Mortensen som tolk (se bilde). 
 

Nyttåret ble innledet med gudstjeneste på Jesu navnedag, 1. 
januar. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Samarbeidet mellom de tre 

menighetene blir stadig tettere. 
 

Som resultat av samarbeidet er dette nummeret av Lys og Salt det 
første som går ut som felles meldigsblad. Lys og salt er fortsatt et 
meldigsblad  for Støttegruppa for Kautokeino bedehus forening 
og for bedehusforeningen, eller Den lutherske kirke i Kautokeino, 
som den nå kalles. Det nye er at Lys og Salt fra nå av også skal 
være meldingsblad for valgmenigheten i Balsfjord og 
valgmenigheten i Tromsø. Derfor ble dette bladet i stor grad en 
presentasjon av disse menighetene for gamle lesere. 
Et annet resultat av dette samarbeidet er samarbeidet i preste- 
tjenesten.  Olav Berg Lyngmo har søkt om permisjon første 
halvår i 2008 for å kunne komme i gang som selvstendig 
næringsdrivende. Tanken er at han etter sommeren skal komme 
tilbake som sokneprest for menigheten i Kautokeino og vøre der 
en uke i måneden. I hans permisjonstid vil prestene i Balsfjord / 
Tromsø også tjenestegjøre i Kautokeino.  
Dette får også konsekvenser for støttegruppa. De midlene som 
Støttegruppa har brukt til å støtte menighetsarbeidet i Kautokeino 
vil i Lyngmo sin permisjonstid gå til å dekke utgiftene for  felles 
prest for alle tre menighetene. Derfor ser Morten Selven og 
Asbjørn Hunnes nå på støttegruppen som en støttegruppe for alle 
de tre menighetene. Ikke nok med det, vi ser det også som Støtte-
gruppens oppgave å være ”fødselshjelpere” for nye menigheter 
som ønsker tilknytning til dette fellesskapet, for eksempel det 
arbeidet som alt er i gang i Bodø / Fauske området. Derevil se at i 
budsjettet er det satt av en beskjeden sum på 8.000 kr til slikt 
arbeid. Men budsjettet må kunne revideres hvis det blir 
nødvendig. 
Den nye situasjonen som støttegruppa har kommet i gjør at 
Morten Selven og Asbjørn Hunnes har startet arbeidet med å 
revidere vedtektene for Støttegruppa. 

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

 
 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa, januar 2008. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rekneskapssammendrag for 
Støttegruppa desember 2007. 

Driftskontoen:  Ut.  Inn.  
Gaver i desember var:     24.947,00  
Menighetsarbeid   6.022,50 kr. 
Byggefondsparing:    9.000,00 Kr. 
Porto L & S + reknskap  5.131,00 kr.    
Bankutgifter         6,00 kr               
På drifts - kontoen 01.12.07 :      14.620,34 Kr. 
 

BudsjettBudsjettBudsjettBudsjett, Støttegruppa, Støttegruppa, Støttegruppa, Støttegruppa    2008.2008.2008.2008.    

Driftskontoen 

Utgifter: 
Menighetsarbeid    11.000 kr X 12 = 132.000 kr. 
Lys og Salt    1.400 kr.   X 12 =   16.800 kr. 
Anna arbeid i støttegruppa         8.000 kr. 
Overføring Byggefondet: 7.500 kr   X12  =           90.000 kr. 
Forventet utgifter i 2008           247.400 kr. 
 

Fordelt over 12 måneder vert det 20.617 kr. Pr. månad 
 

Inntekter: 
Gaver:    20.333 kr   X 12 = 244.400 kr. 
 

Byggefondet. 

Utgifter 
Elektrisk installasjon      25.000kr. 
Vanntilknytningsavgift    56.000 kr. 
8. kirkebenker      15.000 kr. 
Tilbakebetaling av lån    63.000 kr. 
Forventet utgifter i 2008             159.000 kr. 
 

Inntekter 
Egenkapital (Penger som står på byggekontoen):  69.000 kr. 
Månedlige overføringer fra driftskontoen: 
 7.500 kr. X 12 =  90.000 kr. 
Forventet disponibel kapital i 2008            159.000 kr. 
 

Lånene.Lånene.Lånene.Lånene.    
I løpet av 1907 har 84.000 kroner blitt gjort om fra lån til gaver.  
Det betyr at vi pr.01.01.08 har en samlet gjeld på 114.000 kr. 
Vi budsjetterer med å betale dette tilbake over to år. Derfor har vi 
budsettert med 60.000 kr. I 2008 + 5% renter som blir Ca. 3000 
kr. 
 

VanntilknytningsavgiftenVanntilknytningsavgiftenVanntilknytningsavgiftenVanntilknytningsavgiften    
Kasserer Inga Turi Hætta har vært på formannskapskontoret og 
spurt etter den, men ingen kunne svare på hva som var skjedd i 
saken. 

    

Besøk fra Sverige 
Menighetene har kontakt med 
Misjonsprovinsen i Sverige. To representanter, 
biskop Arne Olson og prest/sekretær Bengt 
Birgersson var til stede under 
presteordinasjonen av Erik Okkels, den 16. 
september (07) 
Søndag 10. februar kommer Bengt BirgerssonBengt BirgerssonBengt BirgerssonBengt Birgersson 
til Tromsø og deltar på fellesgudstjenesten for 
Balsfjord og Tromsø. Han vil også delta på et 
møte med styrene. Her vil det bli drøftet 
hvordan et eventuelt videre samarbeid og 
felleskap skal organiseres. Valgmenighetene 
har mye til felles med misjonsprovinsen når 
det gjelder bl.a. struktur.  
Det hadde vært kjekt om noen fra Kautokeino 
også hadde hatt anledning til å komme. 
Herved er invitasjonen gitt. 
Hans besøk i Tromsø har sammenheng med at 
han skal være taler på et kortkurs på 
Fjellheim Bibelskole, Tromsø 11-14.febr., og 
Bibelhelg For Bibel og Bekjennelse – Nord 
Hålogaland lokallag (FBB) 15-17 febr. i 
Kvaløy kirke. 
    
 
 

Det er fantastisk å oppleve dette fellesskapet som nå 
vokser frem. Disse tre menighetene som er kommet i 
gode ordnede former og kontakten til Misjonssynoden 
i Sverge og Mesiaskirken i Oslo som også er godt 
ordnede og strukturerte kristne fellesskap på samme 
evangelisk lutherske tro. 
La oss be om at dette fellesskapet må vokse til 
velsignelse for hele det norske folk.  Asbj. 
 

 
 

Viktig melding! 

Til dere i Kautokeino og Mazi. 
I den tiden Olav Berg Lyngmo har permisjon (frem til 
sommerferien) vil utgiftene til menighetsarbeidet øke 
med vel 2000 kr. Pr. måned. 
Derfor går de pengene dere gir på giroen i bladet ikke 
lenger gå til byggefondet, men til menighetens kasse 
som Inga Turi Hætta er kasserer for. 

Gudstjenesteopplegg for januar og februar: 
 

Balsfjord Valgmenighet 
Sted: Nordkjosbotn skole – 

Søndag 20.januar kl. 11.00: v /Gunnar Helge Ødegårdstuen 
Søndag 10. februar kl. 11.00: Felles med Tromsø(Se kunngjøring 
Tromsø) 
Søndag 17.februar kl. 11.00: v / Erik Okkels 
 

Tromsø Valgmenighet 
Sted: Forsamlingshuset (Normisjon) Vestregt. 24 

Søndag 13.januar kl. 11.00: v / Erik Okkels 
Søndag 27.januar kl. 11.00: v / Gunnar Helge Ødegårdstuen 
Søndag 10. februar kl. 11.00: v / Erik Okkels og Bengt Birgersson 
(Felles med Balsfjord) 
Søndag 24. februar kl. 11.00: v Gunnar Helge Ødegårdstuen og Thor 
Fremmegård 
 

Den Lutherske kirke i Kautokeino 
Lørdag12. januar: Kl. 1700: Møte med pastorTorkildMasvie, Den 
lutherske kirke i Oslo, tre prestestudenter og OBL, 
Søndag13.januar: Kl. 1100:  Skriftemål ognattverd. Masvie 
og  OBL.Kirkekaffe.    Offertil Den lutherske kirke i Oslo     
 Søndag 20. januar: Se eventuell annonse i Áššu 
Søndag 27. januar: Se eventuell annonse i Áššu 
Lørdag2. februar: Kl. 1700:Møte: Pastor Gunnar Helge 
Ødegårdstuen.  Tromsø. (Eventuelt nattverd på Ktk. sykehjem). 
Søndag3. februar: Kl. 1100:Skriftemål ognattverd. Offer. 
Ødegårdstuen. 
 Søndag 10. februar: Diakon Sverre Gundersen 
 Søndag 17. februar: Kl. 1100: Skriftemål og nattverd. OBL. 
Søndag 24. februar: Se eventuell annonse i Áššu 
 

Styreformenn og kasserere 
Balsfjord Valgmenighet: 

Formann: Svein Sørensen, 9040 Nordkjosbotn  Tlf. 77 72 06 37 
Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes   Tlf. 77 72 01 96 

 

Tromsø Valgmenighet: 
Formann: Johannes Sørensen, Vesterliv 40,  9013 Tromsø 
 Tlf. 77 69 94 60 
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.) 

 
Prosjektkonto (lønn) 

(Gjelder for menighetene i Tromsø / Balsfjord) 
0539.540 8196 

 
 


