
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
liten profet med liten innflytelse, men fordi  

 

 
 

 
 Av Erik A.H. Okkels. 

 

Er det ikke bare mørke, kulde? Ensomhet, stress, - ja for noen bekymring 

og frykt? Derfor kom Guds Sønn til jord for å dele våre vilkår, vårt mørke, 

vår kulde, vår ensomhet. Han gav avkall på sin trygge plass ved Faderes 

side, for å dele våre utrygge kår i en verden, hvor denne verdens mektige 

herser rundt med menneskene og det ikke var plass for Maria og Josef i 

Betlehem.  

Når vi sukker over mørket, kulden, over mangelen på kjærlighet i familien, 

over ufred og utrygghet i verden, så får vi tenke på, at alt dette har også 

Guds Sønn ønsket å utsette seg for – for å kunne redde oss, menneskene til 

lyset og varmen, til det hjem, hvor kjærlighet bor, hvor det er en inderlig 

glede og fred. 

Julen blir ikke 

automatisk 

glad på grunn 

av våre forbe-

redelser. Rent 

hus, gode ka-

ker, deilig mat, 

stilige klær 

alene gjør ikke 

en glad jul. 

Kjøpe og gi 

gaver heller 

ikke. Visst er 

det en fryd å se 

gleden i barne-

øyne, når de 

pakker ut gaver. –Men kanskje min gave drukner i havet av gaver fra andre 

Glad jul? 

 

 

 

JULENS GUDSTJENESTER 

«Kimer i klokker, ja kimer før dag i det dunkle. Tindrer i stjer-
ner som englenes øyne kan funkle! Fred kom til jord, himmel-
ens fred med Guds ord! Æren er Guds i det høye!» 

Det blir følgende gudstjenester i julen: 

Balsfjord valgmenighet 

25. des. 1 juledag kl. 11.oo Nordkjosbotn kirke v/ EAHO 

Den Lutherske kirke i Kautokeino 

24. des. Juleaften kl. 17.00 – Gudstj. v/ FI 

25. des. 1. juledag kl. 11.00 – Høytidsgudstj. v/ FI 

26. des. 2. juledag/Stefanusdagen kl 11.00 – Gudstj. v/ FI 

27. des. S.e.jul/Romjulssøndag kl. ? Gudstj. v/ FI 

31. des. Nyttårsaften kl. 17.00 – Gudstj. v/ FI 

01. jan. Nyttårsdag kl. 11.00 – Gudstj. v/ FI 

Timoteusmessene i Trondheim 

Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16) 

25. des. 1. juledag kl. 11.00 – Høytidsgudstj. v/ TA 

Tromsø valgmenighet 

Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 

24. des. juleaften kl 14.00 – Gudstj. v/ EAHO 

25. des. 1. juledag kl. 11.00 – Høytidsgudstj. v/ GHØ 

27. de. S. e. jul/Romjulssøndag kl. 11.00 – Gudstj. v/ EAHO 

Velkommen til julens gudstjenester! 

Forklaringer: se neste side. 

 

Din julegave 

til prestetjenesten 
Er du glad for julens gudstjenester? Ser du fram til å gå til gudstje-

neste neste år også? Nå er vi i innspurten av giveråret. Nesten hele 

budsjettet i stiftet vårt er knyttet til kostnadene ved prestetjenesten i 

menighetene. Vi vil gjerne ha slik prestetjeneste som nå, i årene som 

kommer, og helst ville vi jo utvide den. Da trengs en rundhåndet 

julegave fra deg! 

I november kom det inn fra enkeltgivere kr 14 000,- og bidrag fra 

menighetene kr 20 210,- til sammen kr 34 210,- Så langt er det da 

pr. 30. nov. innkommet kr.- 492 583,-,  

når vi regner med ekstraordinære gaver. Årets gavebudsjett er kr 

549 000,-. Dette betyr at for å nå budsjet- 

tet må det i desember komme inn kr.  

56 417,-. Takk til menighetene og hver  

enkelt giver for det som til nå er kommet  

inn, og for at dere fortsatt vil være med! – 

 «Enhver må gi slik som han setter seg  

fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av 

 tvang. For Gud elsker en glad giver.  

Og Gud er mektig til å gi dere all nåde  

i rikelig mål for at dere alltid og i alle  

ting kan ha alt dere trenger til, og ha  

overflod til all god gjerning.» (2 Kor 9:7-8) 

 

B – økonomi 
Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lys og salt 

 

  Januar og februar 2016. 
Balsfjord valgmenighet 
Jan.    3. Kristi åpenbaringsdag – Storsteinnes kapell v/ EAHO 

 24. Såmannsdagen – Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 

Feb. 10. Askeonsdag kl 19.00 – Storsteinnes kapell v/ EAHO 

Den Lutherske kirke i Kautokeino 
Jan. 01. Nyttårsdag – Gudstj. v/ FI 

 17. Vingårdsdagen – Gudstj. v/ EAHO og THW 

Feb.   7. Fastelavnssøndag – Gudstj. v/ THW 

 14. 1. s. i faste – Gudstj. v/ SG 

 21. 2. s. i faste – Gudstj. v/ EAHO og THW  

Timoteusmessene i Trondheim 
 (Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16) 

Jan. 17. 3. s. i åpenbaringstiden – Gudstj. v/ TA  

 31. Kristi forklarelsesdag – Gudstj. v/ THW 

Feb. 14. 1. s. i fastetiden – Gudstj. v/ TA 

 28. 3. s. i fastetiden – Gudstj. v/ TA 

Timoteusmessene i Drammen  
(Se nettsiden. Vanligvis i biskopens huskapell, Lavaløkka 9, Hyggen.) 

Jan. 10. 2. s. i åpenbaringstiden – Gudstj. v/ THW 

 24. Såmannssøndag – Gudstj. v/ THW 

Feb. 14. 1. i fastetiden – Gudstj. v/ THW 

 28. 3. i fastetiden – Gudstj. v/ THW 

Tromsø valgmenighet 
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 

Jan.   1. Nyttårsdag – Gudstj. v/ EAHO 

 10. 1. s. e. Kr. Åp. – Gudstj. v/ GHØ 

 24. Såmannsdagen – Gudstj. v/ EAHO 

 31. Kristi forklarelsesdag – Gudstj. v/ EAHO 

Feb.  14. 1. s. i faste – Gudstj. v/EAHO. 

 28. 3. s. i faste – Gudstj. v/EAHO.  

           

Forklaringer: GHØ  = Gunnar Helge Ødegårdstuen, EAHO = Erik 

A.H. Okkels, FI = Finn Indrebø, SG = Sverre Gundersen, TA= Tor-

geir Agøy og THW = Thor Henrik With 

 

Annen informasjon: 
¤ ONSDAGSSKOLEN i Tromsø:   

Denne starter opp igjen onsdag 3. februar 2016 på Heimly  

Barnehage. Flere datoer kommer senere. 

Nærmere info fås av Karete Samuelsen. - tlf. 918 84 306 

 

BIBELTIMER I BALSFJORD 

Følgende bibeltimer er planlagt: Tirsdag 12. jan kl 19.00 på hytta til 

Haugstads v/ Okkels – Tema fra Johs Åpb. Tirsdag 23. febr. Kl. 

19.00 v/Okkels. Sted bestemmes senere. Tema fra Johs Åpb. 
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  Gudstjenester 

Vi ønsker alle en  

velsignet  

julefest i Guds fred 
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og først kommer frem, når mitt tantebarn er helt frustrert over overfloden 

og ikke klarer å ta mer inn. Kanskje mine gaver heller ikke bare er for å 

glede, men for å demonstrere min rikdom, min godhet og generøsitet? Det 

er kanskje ikke uten grunn, at mange helt slutter å gi gaver til jul, fordi de 

har opplevd det som bare forfengelighet, noe som ikke varer, noe som ikke 

gir varig glede. Når engelen på marken forkynner en stor glede, så viser 

heller ikke han til, at vi skulle bli glade av å anstrenge oss for å gjøre  godt 

hjemme og i politikken. Våre anstrengelser er jo i beste fall utilstrekkelig. 

Hvor mye er ikke for å sikre oss selv litt mer lys, litt mer varme, litt mer 

selskap, litt mer annerkjennelse? Nei engelen viser til, at det lille barnet i 

krybben er en frelser. Englesangen forklarer, at Jesu inkarnasjon, mennes-

kevordelse, betyr at Gud har velbehag i mennesker. Velbehag betyr at Gud 

ikke bare sånn vil akseptere oss, unnlate å straffe oss, selv om han ikke 

liker oss. At Gud har velbehag i mennesker vil si at han er glad i oss. Han 

vil dele av sin gode, kjærlige varme, av sitt klare gode lys. Ja, han liker 

ikke vår synd og skyld, men hans kjærlighet er så overstrømmende, at han 

vil gi oss en ny sjanse, at han vil sende ikke bare profeter, men sin egen, 

elskede Sønn for å frelse oss. Han sender sin Sønn for at vi skal få sjanse å 

favne ham og tro på ham og således få del i Faderens velbehag nå og alltid. 

Jesus var villig til å ofre det komfortable, trygge, lyse, herlige og ble et 

sårbart menneske som du og jeg. Han ville vise Faderens kjærlighet; vise at 

Faderen er kjærlighet, at Gud ser deg, bryr seg om deg; rett og slett er glad 

i deg. Skjønner en litt av dette, så er det all mulig grunn til en glad jul, ja til 

å ære Gud i det høye og til å dele litt av denne godheten med sine med-

mennesker.  Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gunnar Helge  

Ødegårdstuen 

 

I 1 Johs 4:9-10 leser vi: «Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart i 

blant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi 

skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, 

men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre 

synder.» 
Her viser Johannes oss en underfull enhet av jul og påske, av krybben og 

korset, av Betlehem og Golgata. Jesus er vår bror og han er Guds Lam. At 

«Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden» - det er jul! - «sendt sin 

Sønn til soning for våre synder» - det er påsken! Med dette vil Guds ord 

vise oss at juleevangeliet og påskeevangeliet er en uoppløselig enhet. Den 

som kutter forbindelsen mellom krybben og korset, mellom inkarnasjonen 

og soning, han skjærer over kristenlivets «pulsåre». Der hvor det skjer blir 

resultatet den åndelige død. Og et sant gudsliv kan ikke overleve. 

Men den som i troen holder fast på denne underfulle enhet av jul og påske, 

av krybben og korset, av Betlehem og Golgata, han vil takke og tilbe Jesus 

både som vår bror og som Guds Lam! Han takker for frelsens jordiske 

«start» i Betlehem og over soningens evige avslutning på Golgata kors.  
«Fra krybben til korset gikk veien for deg, 

Slik åpnet du porten til himlen for meg.» (NS 64 v3) 

Og fordi Jesus gikk denne veien, kan jeg få si: 
«Takk at du tok mine byrder, Eit høgfjell av skuld og av skam. 

Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause sonoffer lam.» (Sb 288 v 1) 

 

 

 

Prektig flammer paktens bue 

I disse dager er det kommet ut en CD med sanger av 

 biskop emeritus Børre Knudsen, innsunget av han.  

Albumet inneholder 16 sanger.  

Det er hans datter Kjersti Sunniva Iden Knutsen, sammen  

med broren Ole Godwin Iden Knudsen, og moren  

Ragnhild, som står bak utgivelsen. Opptaket ble gjort  

spontant og a cappella, for 11 år siden, hjemme hos 

 broren.  

 Å høre Børre synge her, med sin sterke og klare stemme, er som å høre 

han synge dem i gudstjenesten, eller andre sammenkomster. Det kommer 

fra hjerte. De bærer i seg en tydelig bibelsk grunntone, en grunntone vi 

trenger å høre på nytt og på nytt, i en tid hvor mye flyter. At denne innspil-

lingen kommer ut nå er en kulturhistorisk og kirkehistorisk begivenhet. Å 

høre disse salmer gir oss et møte med denne egenartede salmedikter, som 

Børre var - som kjempet for livet. 

En hjertelig takk til Kjersti, Ole Godwin og Ragnhild Knudsen som har gitt 

oss del i noe av den salmeskatt som Børre har laget. Vi vil anbefale denne 

CD på det varmeste. 
Den kan bestilles hos pastor Erik AH Okkels, Vårliv. 15; 9012 Tromsø, Mob. 918 
44 354, e-mail: erik_okkels@hotmail.com Pris Kr. 150,- (+ Porto) 

 

 

 

 

Prost Per Nielsen er født 3. desember 1920 i Strinda. 

Faren var handelsreisende og det var ikke alltid like 

lett i barndommen. I de avgjørende ungdomsår opp-

levde han okkupasjonen og kirkekampen. Han fortel-

ler gjerne om domprost Arne Fjellbus protestaksjon i 

Nidarosdomen 1942. Han fikk erfare at kirke ikke bare 

er institusjon, men noe som én til tider får kjempe for i 

åpent oppgjør, selv når det kan være farlig og koste noe. 

I ungdomsårene jobbet Per Nielsen også på sykehus for sinnslidende. Han 

forteller om dårlige og uverdige forhold ikke minst for samene på den tid. 

En sosial indignasjon som Per har tatt med seg som et varig sosialt enga-

sjement. 

1947 ble Per gift med sin Ellinor og de fikk etterhvert tre barn. 1948 ble 

han teologisk kandidat fra MF. En tid var han ungdomssekretær i NMS, 

senere lærer i Rennebu. I 1955 ble han ordinert og samtidig hjelpeprest i 

Nord-Norge i Tromsøysund.  

Og i Nord-Norge har Per forblitt med sans for den frie natur, teltturer, fiske 

og jakt. Per taler i det hele tatt gjerne og med glede om det skapte livs gle-

der og gaver. I 1975 ble Per sokneprest i Lyngen og etterhvert prost i 

Troms prosti 1979-89. Per Nielsen ble kjent med læstadianismen og da 

særlig med Lyngenretningen, ble fordypet i sin forståelse av vår lutherske 

bekjennelse. Han skaffet seg Luthers samlede verk. Han kalte lærde luther-

kjennere til prestesamlinger i nord. Han var med til å forsvare den gamle 

liturgi med sin tydelige markering av ’den onde lyst’ som menneskets store 

problem. Levende opptatt var han også av å formidle Luthers katekisme til 

neste generasjon på en uforfalsket måte. Således går livsglede og evighets- 

alvor hånd i hånd.  

Etter pensjoneringen vedkjente Per Nielsen seg tydeligere fellesskap med 

motbiskop Børre Knudsen i dennes kirkekamp. Mer enn en gang har han 

beklaget, at han ikke tidligere tok dette skrittet. Da Børre Knudsen trengte 

hjelp med altertjenesten bistod Per Nielsen og i et par år betjente han Bals-

fjord Valgmenighet og også den fremvoksende valgmenighet i Tromsø 

frem til 2007. Per Nielsen tilskyndet til kall av etterfølgere i tjenesten og 

medvirket ved prestevielsen av Gunnar H. Ødegårdstuen og Erik A. H. 

Okkels.  Også i Kautokeino var Per og Ellinor kjære gjester. Per medvirket 

således også med ved kirkeinnvielsen 27. november. 

I takknemmelighet vil vi i Det evangelisk-lutherske stift i Norge hermed 

gratulerer med dagen og ønske Guds nådige velsignelse over dagene som 

ligger foran! 

Erik A. H. Okkels, , prest Balsfjord, Kautokeino og Tromsø valgme-

nigheter, DelsiN 

Gaver 
Bruk Skiftets konto  

1503 57 31706 for gavene dine 

 til Stiftet! Den tidligere såkalte «Felleskontoen» skal ikke lenger be-

nyttes. 
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JUL OG PÅSKE - EN 

UOPPLØSELIG ENHET 

Prost em. Per Nielsen 95 år 
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Tro og tanke. 

Nyheter 
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