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Andre samvær: 
 

Ungdomsgruppen i Tromsø 

Hver onsdag kl. 18.30. Sted: Nærmere opplysninger: Erik 
AH Okkels, mb. 918 44 354 
 
Onsdagskolen i Tromsø for barn 
Annen hver onsdag i Heimly barnehage, Ørneveien 2, 
Håpet, Kl. 17.30. Nærmere opplysning: Lise Gundersen, 
mb. 481 83 709 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FRA NØDS-FORBUND TIL STIFT. 
 
«Vi er kastet på hverandre» pleide Børre Knudsen å si. Vi valgte 
ikke hverandre, men i vår tros nød kastet Herren oss sammen. 
Nøden var limet som holdt oss sammen. 
   I nord ble det etter hvert tre menigheter som organiserte seg. 
Balsfjord, Tromsø og Kautokeino. Det oppstod etter hvert mer og 
mer samarbeid mellom disse tre menighetene.  
   Den 23.februar 2008 ble det arrangert et kontaktmøte for styrene i 
de tre menighetene hjemme hos Helge Skogheim i Nordkjosbotn. 
Her ble det ett noe fastere samarbeid. Foreløpig for et år.  Da dette 
samarbeidet skulle forlenges på møtet på Lauklines og Biskop 
Børre Knudsen leverte sin avskjedssøknad begynte arbeidet med å 
finne en ny biskop. Dette og mye annet samarbeid knyttet 
menighetene sammen, så Kom også Timoteus messene i Trondheim 
inn i fellesskapet og helgen 15. – 17. mars i år ble prestefelleskapet  
opprettet som institusjon.  
   Gunnar Helge Ødegårdstuen forteller at møtet var viktig, først og 
fremst fordi det knyttet prestene tettere sammen og de arbeidet med 
å finne sin identitet som prester i Valgmenighetene. Biskopens 
foredrag om Luthersk kirkeretts hovedspørsmål ble en viktig del i 
dette arbeidet. 
   Det har vært arbeidet med Grunnregler og Lover for Valgmen-
ighetenes 
stift. Vi håper 
at styrene for 
menighetene, 
prestene og 
diakonene vil 
komme til en-
ighet og gjøre 
de nødvend-
ige vedtak på 
et møte i 
Kautokeino 
20.04.2013. 
Asbj.  
 
 

B – økonomi 

 
Returadresse: 
Lys og Salt 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
 

Gudstjenester april/mai 2013. 
 

BALSFJORD VALGMENIGHET - KL 11.00 
April:  14. – 2. s. e. påske - Storsteinnes kapell v/ GHØ 
  28. – 4. s. e. påske – Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 
Mai:      19. – 1. Pinsedag – Nordkjosbotn kirke v /EAHO 
 

DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – KL 11.00 
April:  21. – 3. s. e. påske – Gudstjeneste v/ biskop With m. fl. 
Mai:    5. – 5. s. e. påske A.H. 
   9. – Kristi himmelfarts dag A.H. 
            19. – 1. Pinsedag – høytidsgudstjeneste OBL 
 20. – 2. Pinsedag. Gudstjeneste OBL 
  

TIMOTEUSMESSENE I TRONDHEIM – KL. 17.00 
(Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16) 
April:  14. – 2. s. e påske – Gudstjeneste v/TA og besøk av  
            R. Skollevold 
 28. – 4. s. e påske – Gudstjeneste v/TA 
Mai: 09. – Kr. Himmelfartsdag – Gudstjeneste v/THW 
 19. – 1. Pinsedag – Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 v/TA 
 

TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00 
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 
April:   14. – 2. s. e. påske – Gudstjeneste v/EAHO 
  28. – 4. s. e. påske – Gudstjeneste v/GHØ 
Mai:   12. - 6. s. e påske – Gudstjeneste v/EAHO 
  19. – 1. Pinsedag – Høytidsgudstjeneste v/GHØ 
  20. – 2. pinsedag – Gudstjeneste. EAHO 
 
”Jeg gleder meg over dem som sier til meg: Vi vil gå til 
Herrens hus” (Salme 122:1) 
 

Forklaringer: EAHO = Erik AH Okkels; GHØ = Gunnar Helge 
Ødegårdstuen;  OBL = Olav Berg Lyngmo;  A.H: = Diakon Asbjørn 
Hunnes 
 
 
 

 

 
 

Meldingsblad for Valgmenighetene.   

April 2013. 8. årgang. 

 

 

JESUS LEVER! 
  

”For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv 
mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at han 
ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter 
Skriftene”. I Kor 15:3-4 
 

   Paulus hadde ikke vært øyenvitne til Jesu storhet. Han hadde 
heller ikke opplevet Jesu død og oppstandelse. Men se hvordan 
hans tro på Jesus, hans død og oppstandelse er et faktum for 
apostelen. ”Etter Skriftene” det var det grunnleggende for Paulus. 
Og så kan han vise til alle dem som fikk se den Oppstandne: 
Peter, de tolv, mer enn fem hundre brødre på en gang, Jakob og 
alle apostlene. Det var mange øyenvitner. ”Men sist av alle ble 
han sett av meg da jeg var som et ufullbåret foster. For jeg er 
den ringeste av apostlene.” Paulus er beskjeden, men når han 
tenker på at han egentlig ikke er verd å kalles apostel, fordi han 
har forfulgt Guds menighet, blir Guds nåde enda større for han. 
   Jesu venner fikk se den oppstandne og dette styrket deres tro på 
ham. Men Jesu fiender fikk også oppleve oppstandelsen. De som 
holdt vakt ved graven, skalv av redsel for ham. Noen av dem 
gikk inn i byen og meldte fra til yppersteprestene. Det ble 
rådslagning mellom yppersteprestene og de eldste. De ble enige 
om å gi soldatene rikelig med penger dersom de ville si: Hans 
disipler kom om natten og stjal ham mens vi sov.  
   Men dette var jo risikabelt for soldatene, å fortelle at de hadde 
sovnet. Men jødenes religiøse ledere hadde en løsning på 
problemet: Skulle det komme landshøvdingen for øre, skal vi tale 
vel med ham så dere kan være trygge. 
   At Jesus er oppstått, bevitnes  
både av dem som trodde og av 
dem som tvilte. Gud gi at hver og 
 en av oss kunne dele hans 
 første venners jubel: 
 

      Herren er sannelig oppstått! 
      Han lever for at vi skal leve! 
 
Leonard Gudmundsen 
 (Hentet fra hans bok - ”Gud har Omsorg” 
 utgitt av Terje Nærland, Rakkestad.) 
 

Møtet hos Skogheim. Frå v. Helge Skogheim, Johannes 
Sørensen, Ellen Kristine, Sara, Sara B. Buljo, Anne 
Margrete T. Gaup 



Timoteusmessene er biskopens menighet. 

Helge 
Skogheim,  
 
–  dette goværet av et 
menneske, er drevet forbi. 
Men vi er mange som 
bærer med oss et levende 
ekko av hans vennlighet, 
trofasthet, gavmildhet og 
munterhet.  
Vi kan være uenige om 
det meste, men om Helge 
er vi enige, for han var en brobygger mellom 
mennesker.  
Han fikk oss til å tenke om igjen.  
– Og han opplevde selv 'å bli snudd'.  
Hjerter og nyrer kan vi mennesker ikke granske,  
men i ord og gjerning bekjente han, at han ikke 
viste noen annen vei til frelse enn Jesus på korset.  
På forunderlig vis gjorde han en skjult og hellig 
gjerning blant sine nærmeste. 
Helge (den hellige) var hans dåpsnavn.  
Vi, hans venner og søsken i Kristus, takker vår Herre 
og mester som gav oss Helge til følgesvenn i troen 
og livet. 

Ragnhild & Børre Knudsen, Mestervik/Spania 
 
 
Helge Skogheim ble født i Kvalvik i Lyngen 28.06.1933. Han kom 
til Balsfjord 21 år gammel. Her begynte han som handelsbetjent hos 
onkelen til henne som senere ble kona hans. De drev forretningen 
sammen fram til 1983. Han var 
engasjert i idrett, ledelse og 
organisering, og var politisk 
aktiv i mange år. 
Året 1997 ble et stort 
vendepunkt i Helge sitt liv. 
Den kristne tro ble et viktig 
fundament for ham. Det preget 
resten av hans liv. Fra da av ble 
han aktivt med i Balsfjord 
valgmenighet. Han var 
sekretær for styret frem til sin 
død 17.03.2013. Pastor for 
valgmenigheten, Gunnar Helge 
Ødegårdstuen forrettet ved 
begravelsen fra Nordkjosbotn 
Kirke der mange fulgte Helge 
til hans hvilested. Asbj. 

 

Kjære støttegruppe. 
Endelig er regnskapene for 2011 og 2012 revidert. Olav Årø er ikke 
autorisert revisor, men har arbeidet i trygdeetaten i mange år. Nå, 
som han er pensjonist er det mange foreninger som bruker ham som 
revisor. Han har vært så snill at han har gjort arbeidet gratis for oss. 
 

Regnskapene er godkjent uten merknader. 
 

Tall frå regnskapene for 2012 og 2011 

  2012 2011 

  Inntekt utgift Inntekt utgift 

Gaver 
 
105.638,50    

 
160.069,29    

Renter  kr   302,00     kr     16,00    

Lønnsfondet   
 
102.000,00     96.500  

Lys og Salt    19.625,00     17.315  

Bank    kr     36,00     kr   39,00  

Til reservefond        30.000  

          

Kapital 31.12         

Driftskto.    kr   234,79    
 
16.231,29  

reservefond    68.684,00    
 
 
Som dere ser har ikke reservefondet kapital i 2011. Bare en 
overføring dit. Grunnen til det er at vi hadde en egen konto for 
dette. Ved åpningen av regnskapet for 2012 ble den ført in som en  
Bankkonto, og ble en del av driftsregnskapet. Dette vil for  
fremtiden gjøre det hele mer oversiktlig. 
 

Timoteusmessene i Trondheim 
 
Frem til nå har Lys og Salt blitt utdelt ved gudstjenestene. Nå har vi 
også opprettet egen adresseliste for menigheten. Det betyr at det 
også er laget et system for fast givertjeneste.  

Som pastor Agøy sa på skjærtorsdag har medlemskapet i 
valgmenighetene ført med seg økonomiske forpliktelser. Og – man 
ønsker ikke å slutte med å støtte andre som arbeider i Herrens 
vingård. Menighetens økonomi er liten. Derfor vil et lite månedlig 
beløp være til stor hjelp. De av dere som får dette bladet i posten 
med en giro med 
«Timoteusmessene» 
som mottaker, står nå 
på den nyopprettede 
listen. Får du bladet 
på gudstjenesten, lig-
ger giroen i bladet. 
Setter du inn et lite 
beløp på giroen vil 
du bli ført på lista. 
Du får da bladet i 
posten og er regnet 
blant menighetens givere. 
Tusen takk. AAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With 
Redaksjon: Gunnar Helge Ødegårdstuen og Asbjørn Hunnes. 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, 
mars 2013. 

 

Driftskontoen: 
Den 1. mars  stod det  kr  2.317,29  på bankkontoen. 
 I perioden fikk vi inn   kr. 8.844,00 i gaver. 
  
 

Utgifter i denne måneden var:  
Lys og Salt      kr.   1.000,00 
Til lønnsfondet   kr.   8.000,00  
Bankutgifter   kr           0,00 
Sum  utgifter   kr.    9000,00  
 

Den 1. april  2013 står det kr. 2.161,29 på bruksko ntoen.  
 

Adresser og telefonnr: 
� Balsfjord Valgmenighet: 

Forstanderskapets form: Torbjørn Pettersen, Tlf 934 70 995,  
E-post: torbjornpettersen2010@hotmail.com  
Formann: Geir Halvard Holmstad, Tlf 971 58 171,  
E-post: geir.holmstad@gmail.com   
Kasserer: Knut Haugstad, Tlf 913 86 384, E-post: eldhaugs@online.no 

� Den Lutherske kirke i Kautokeino: 
Formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesveien, 9520 Kautokeino  
Tlf 416 14519 – 908 20 980  
Kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals, Tlf:  915 30 647,  
E-post: arksbals@hotmail.com  
Bankkonto for menigheten: 4901 10 37762 

� Tromsø Valgmenighet: 
Forman:  
Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien, 8 9015 Tromsø Tlf. 77 67 22 75,   
E-post: tohanss@live.no 

� Timoteusmessene i Trondheim: 
Kontakt:  Torgeir Agøy,  Tlf 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no 
Kasserer: Aud Amalie Agøy, Tlf. 997 00 724,  
E-post: aud.agoy@hotmail.com 

� Støttegruppa: 
Forvalter : Asbjørn Hunnes Tlf: 99710446. asbhu@tussa.com  

� Menighetene prester: 
Erik AH Okkels, Tlf 918 44 354, E-post: erik_okkels@hotmail.com 
Gunnar Helge Ødegårdstuen, Tlf 915 10 821, E-post: godeg@broadpark.no 
Olav Berg Lyngmo, Tlf 996 25 241, E-post: obl@lyngmo.org 
Torgeir Agøy, Tlf. 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no 

� Biskop for Valgmenighetene: 
Thor Henrik With, Tlf 911 72 188, E-post: biskopwith@online.no 
Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik 

� Diakoner: 
Sverre Gundersen, Tlf 916 30 341, E-post: sve-gun@online.no 
Asbjørn Hunnes, Tlf 997 10 446, E-post: asbhu@tussa.com 
Prosjektkonto – lønn: 0539 54 08196 
Internett: www.bedehus.net 
 


