
   Side 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tromsø valgmenighet 10 års jubileum 

 

En stor forsamling tok del i 

feiringen 28.-29. september 
 

Tema for jubileet var hentet fra salme 118 v. 23: Av Herren er dette 

gjort, det er underfullt i våre øyne. Hver gang gudstjenestelista 

kommer til trykking i Lys og Salt har den følge av et bibelvers: «Jeg 

vil glede meg over dem som sier til meg: Vi vil gå i Herrens hus.» 

(Salme 122:1) 

Denne gleden kom til fult uttrykk i gudstjenesten på søndag, 

med fult hus og sterk salmesang, hvor biskop Thor Henrik prekte 

og menighetenes prester forrettet. Kjærligheten til dette 

gudstjenestefelleskapet kom også til uttrykk i festen på lørdag. Da 

tenker jeg først og fremst på den kjærlighet, omtanke og det 

arbeidet som den unge festkomiteen, og andre, hadde gjort. 

Her var det folk som ikke kunne gå ennå, og her var det folk 

som ikke kunne gå lenger. Alle var det tenkt på, alle var det lagt til 

rette for, og alle tok vi del i gleden i fult monn.  Mer på s.2. 

B – økonomi 
 

Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 
 

GUDSTJENESTER  NOVEMBER/DESEMBER  2013 
 

for Den lutherske kirke i Kautokeino, Timoteusmessene i 

Trondheim og Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø – 
Det evangelisk-lutherske stift i Norge. 

«Jeg vil glede meg over dem som sier til meg: Vi vil gå i 
Herrens hus»  (Sal 122:1) 

Velkommen til samlingen om Ordet! 

Balsfjord valgmenighet 

November:  17. – 24. s. e. pinse – Storsteinnes kapell v/ GHØ 

Desember:  01. –   1. s. i advent – Storsteinnes kapell v/EAHO 

  15. –   3. s. i advent – Storsteinnes kapell v/ GHØ 
 

Den lutherske kirke i Kautokeino 

November:  24. – 25. s. e. pinse – Gudstj. v/ EAHO 

Desember:  08. –   2. s. i advent – Gudstj. v/ SG og GHØ 
 

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

November:  17. – 24. s. e. pinse v/ THW (event TA) 
Desember:  01. –   1. s. i advent v/ THW 

  15. –   3. s. i advent v/ TA 
 

Valgmenigheten i Tromsø 
  (Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 

November:  10. –  23. s. e. pinse v/ EAHO 
  24. –    Domssøndagen v/ GHØ 

Desember:  08. –    2. s. i advent v/ EAHO 
 

Forklaringer: EAHO = Erik AH Okkels, GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen, TA = 

Torgeir Agøy, THW = Thor Henrik With, SG = Sverre Gundersen  
 

Andre arrangement: 
Ungdomsgruppen I Tromsø: 

Ta kontakt med pastor Erik – 918 44 354  

ang datoer. 
Onsdagskolen i Tromsø for barn: 

Datoer: 06. og 20. november, 04. desember. 
Kontakt Lise 481 83 709 

 

 

 

 

NOVEMBER 
 

Årets mørkeste måned. 

Joda, jeg vet det. Men desember kommer med 

 lys fra tente julegater og forberedelser til jul.  

Det folk som sitter i mørket, skal se et stort lys. 

 Og i januar får vi se mer av hvem dette lyset er,  

samtidig som vi kan merke at dagene blir lengre. 

Men november - november rammes inn av død og dom, himmel og 

helvete, forventning og alvor. 

Det begynner med en gang, alle dødes dag. Det er menneskets 

vilkår at vi alle skal dø en gang, enten vi tror eller ikke på en Gud. Vi 

blir minnet om at vår tid på jorden er kort. 

Så kommer Alle helgendag. Nå får vi lov å hente mot fra alle 

troens helter, dem det er skrevet om i Hebr. 11, og alle som etter dem i 

tro på Herren Jesus har gått foran oss ut av livet og inn til Livet. 

Samtidig kan vi ta eksempel fra alle tidens helgener, både de kjente, 

som Frans av Assisi, og de anonyme som Frank fra Asker. Begge har 

det til felles med alle oss som tror på Jesus Kristus at vi er hellige 

syndere. Slik hilser Paulus : "... Guds menighet i Korint, dere som er 

helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som 

hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn ..." Men disse 

hellige må han i samme brev bebreide for deres syndige liv. 

Derfor er Alle helgensdag vår dag. Vi er de hellige i verden i dag, 

med blikket løftet mot evigheten og den store, hvite flokk som har gått 

foran oss. Midt i vårt liv og strev har vi håp og tro om noe større og 

bedre. 

 

"Vi stiller deg livets viktigste spørsmål: himmel eller helvete?", 

sang et TenSing-kor(!) rundt 1970. Det er alvoret som møter oss siste 

søndag i kirkeåret - og november. På domssøndagen står vi anklaget i 

den endelige rettssaken for den himmelske domstolen. Alle skal 

dømmes etter sine gjerninger; det vi har gjort eller ikke gjort mot en av 

disse minste, har vi gjort mot Gud selv. De rene og gode får gå inn til 

sin Fars herlighet. Jeg tror at jeg ikke er så veldig mye verre enn 

naboen, men når dommen over meg skal leses opp, har bevisførselen i 

rettssaken overbevist meg om at bare én kjennelse vil være mulig: Gå 

bort fra meg, du som har gjort ondt, du dømmes til helvetes pine! 

Likevel er det ikke det jeg får høre! Forundret hører jeg at jeg er 

frikjent, funnet ren og rettferdig, himmelen verdig! Så hva har skjedd? 

Dommeren ser meg, men han ser meg i Kristus, slik at jeg er gjort 

rettferdig ved hans død og oppstandelse for meg! Jeg er frelst, å for en 

nåde! Nåde over nåde! 

Når både himmel og helvete virkelig er mulig for oss mennesker, 

må det være om å gjøre for oss at naboen vår får høre det. Og at vår 

neste får presentert Jesus Kristus som Frelser også for henne. Så stort er 

nemlig alvoret! 
 

Jeg ønsker dere en velsignet mørketid! 

Torgeir Agøy. 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, i 

oktober 2013. 
 

Driftskontoen: 

Den 24. sept.  stod det kr 42,29.    på bankkontoen. 
 I perioden fikk vi inn  kr. 3.780,00 i gaver. 
  
 

Utgifter i denne perioden var:  
Lys og Salt      kr.    1.800,00 
Til lønnsfondet   kr.    2.000,00  
Bankutgifter   kr            3,00 
Sum utgifter   kr.    3.803,00  
 

Den 01. oktober 2013 står det kr. 739,29 på brukskontoen.  
 

”Dere er verdens lys! Dere er jordens salt!” 

(Matt 5:13-14) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Meldingsblad for Det evangelisk-lutherske stift 

i Norge. November 2013. 8. årgang 



Richard Skollevoll legger Samarbeidsutval-

gets  regnskapstall frem for stiftsmøtet. 

Fra s. 1. 10 års jubileet. 
Biskop Roland (Misjonsprovinsen i Sverige) sin festtale var 

over temaet fra Salme 118. Han viste oss hvordan denne salmen 

handler om Jesus Kristus som er menighetens Herre, dens liv, dens 

styrke, dens alt i alle.  

Johannes Sørensen, menighetens første formann, de første 9 

år, repeterte menighetens historie for oss. Han glemte heller ikke at 

en del av dette har sin bakgrunn i menigheten i Balsfjord, Tromsø 

sin fadder, og som i år feirer 30 år. Mange er de som har lagt mye 

arbeid og kjærlighet til Gud og mennesker i fremveksten av disse 

menighetene. Likevel blir ingen forbigått når vi sanner bibelordet: 

Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne. 

 

For de som er litt eldre er nok det største beviset på dette, at glade 

barn løp rundt bak i festsalen med ei pølse i handa, eller er med i 

onsdagskolen. Og slik får de opplæring i Guds ord og bønn. 

Da vi for tretti år siden, eller for ti år siden, eller når det 

måtte ha vært, måtte forlate vårt åndelige hjem, den lokale 

menigheten, noen fordi de ble kastet ut, noen fordi de opplevde 

åndelig» matmangel», da var det ikke med glede, det var med sorg 

og bønn. 

Og se! Hva nå? Til de to versene fra salmens bok som vi 

begynte med, kan vi legge ennå noen vers: Da Herren lot Sions 

fanger vende tilbake, var vi som drømmende. Da fyltes vår munn 

med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene: Store 

ting har Herren gjort mot disse! Så skal da Gud ha ære i 

menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! 

En varm takk skal også rettes til de som bidro denne helgen. 

Festkomiteen, onsdagskolen, de som spilte og sang, festlederne, og 

de som formidlet Ordet klart og tydelig. Takk for hilsener, og for 

det store offer som ble gitt på gudstjenesten søndag, Kr 15 500,00. 

Så er de første ti år tilbakelagt. Veien og årene videre 

kjenner Herren. Må Han som er menighetens Herre videre få gi råd 

med sitt øye, slik at menighetens kjennetegn får være «sannheten 

tro i kjærlighet.» 

 

GHØ 

 

Det første Stiftsmøtet 
 

Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN) ble etablert 20. april dette året i 

Kautokeino. Med dette ble de fire menighetene i Kautokeino, Balsfjord, Tromsø 

og Trondheim en del av samme struktur, eller stift som det nå heter. Tidligere var 

det slik at menighetene hadde en samforståelse av å høre sammen, men formelt 

sett var de frittstående 

menigheter med noe 

felles administrasjon 

gjennom 

Arbeidsutvalget  (AU). 

Etter den nye ordningen 

er det slik at valgmenig-

hetene er en del av 

DelsiN, og at båndene er 

knyttet enda tettere 

sammen mellom 

menighetene. For noen 

har det vært et ønske i 

mange tiår å kunne 

samle flere menigheter 

med samme trosgrunnlag 

og trosforståelse. 

 

Et stift har også sitt 

Stiftsmøte, som best kan 

forklares som en type årsmøte eller generalforsamling. DelsiN’s aller første 

Stiftsmøte ble arrangert 28. september i Tromsø, samtidig med Tromsø 

valgmenighet sitt 10-årsjubileum. Alle menighetene og prestene/diakonene har 

sine representanter til Stiftsmøtet, og her behandles blant annet budsjett og 

fremtidsplaner. Stiftsmøtet velger også sitt Stiftsråd (SR) som tar de løpende 

utfordringene mellom hvert Stiftsmøte – og SR er direkte underlagt Stiftsmøtet. 

Stiftsmøtet velger også Lærenemnd og Konsistoriet. Lærenemnda velges blant 

prestene, da bedømmelse av lærespørsmål ligger i forlengelsen av presteembetet. 

Konsistoriet er en type rettsutvalg som blant annet vil ta opp saker som for 

eksempel tjenesteforsømmelse hos prestene (eks.: brudd på taushetsplikten), 

styrekonflikter og innstille prestekandidater til tjeneste. Med andre ord skal 

Konsistoriet bedømme om alt innenfor menighetens arbeid og kallelse av nye 

tjenere skjer etter de lover og regler som stiftet er forpliktet på. Grunnreglene 

inkluderer forøvrig også bekjennelsesgrunnlaget, som gjør at bekjennelsestroskap 

også er en del av det som kan legges under lupen av Konsistoriet. 

 

Stift er forøvrig en gammel betegnelse som kan sammenligne med ordet 

bispedømme. Med ordet stift unngår man også den uheldige oppfatningen at det 

er biskopen som er «enehersker» i sitt bispedømme. Biskoper må også holde seg 

til den bekjennelse vi er forpliktet på, noe som er en trygghet for menighetene. 

Dette har den siste tiden blitt spesielt aktuelt i uttalelsene til biskopene i Den 

norske kirke (Dnk) om ekteskapet. Flertallet av biskopene oppløser den tanke at 

mann og kvinne sammen kan skape en unik familiesituasjon som har sin særlige 

beskyttelse i ekteskapet, tvert i mot Guds ord. Det ser dessverre også ut til at 

biskopenes ord i denne saken vil skape (eller rettere opprettholde) praksis på 

dette området. Det ser heller ikke ut til at biskopene i Dnk kan prøves i forhold til 

bekjennelsestroskap. Vranglære burde kvalifisere for at menighetene kunne 

avsette sine biskoper. 

Kan vår ordning i DelsiN være med på å bevare sann luthersk tro og bekjennelse? 

Så lenge menighetene er sunne og gode, kan nok personer og menigheter med 

dårlig innflytelse utelukkes. Men kommer vi til det punkt at hele vår 

sammenheng er dårlig og råtten, så hjelper ikke all verdens ordninger og regler. 

Når Herren har forlatt og lysestaken er flyttet, så er der kun dødens krefter 

tilbake. Det er derfor menighetens oppgave å kjempe for å bevare den sunne lære 

og formanende forkynnelse blant oss og be vår Herre sende ut trofaste arbeidere i 

hans vingård, slik at hyrdens røst stadig får lyde i vårt land. 

 

Det er vårt håp at dette første Stiftsmøte kan være starten på en lang tradisjon 

hvor klassisk luthersk tro og bekjennelsestroskap får gode kår i våre menigheter. 

Skulle vi ved dette få flere venner og menigheter som tenker likt som oss, så blir 

det til stor trøst og oppmuntring. 

 Richard Skollevoll 
 

Stiftsrådet: 

Leder Biskop Thor Henrik With 

Leke medlemmer: Sverre Gundersen, Finnsnes (valgt for to år) Richard 

Skollevoll, Tromsø (valgt for et år) 

Varamedlemmer: Ellen Maria Turi, Kautokeino og Aud Amalie Agøy, 

Trondheim 

Fra prestene: Gunnar Helge Ødegårdstuen og Erik AH Okkels 

Varamedlem: Torgeir Agøy, Trondheim 

Konsistoriet: 

Leder: Biskop Thor Henrik With 

Leke medlemmer: Bjørn Langård, Tromsø (valgt for tre år) Knut Haugstad, 

Balsfjord (valgt for 2 år) 

Varamedlemmer: Odd Arne Sørensen, Kvaløya, Thor Berg, Oslo/Tromsø 

Fra prestene: Erik AH Okkels, Torgeir Agøy 

Varamedlem: Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 

Første Stiftsrådsmøte er berammet til 08. november   ghø 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With 

Redaksjon: Gunnar Helge Ødegårdstuen  

DET EVANGELISK LUTHERSKE STIFT I NORGE (DelsiN) 

Organisert 20. april 2013 

*Biskop:  

Thor Henrik With, Tlf 911 72 188 E-post: biskopwith@online.no Biskop 

emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik 

Forretningsfører:  

Paul Pedersen, Tlf 976 50 811, E-post: paulp@c2i.net  Prosjektkonto – lønn 

0539 54 08196 

*Prester:  

Erik AH Okkels, Tlf 918 44 354, E-pst: erik_okkels@hotmail.com Prest i 

Balsfjord/Tromsø 

Gunnar Helge Ødegårdstuen, Tlf 915 10 821, E-post: godeg@broadpark.no 

Prest i Balsfjord/Tromsø 

Olav Berg Lyngmo, Tlf 996 25 241, E-post: obl@lyngmo.org Prest i Den 

lutherske kirke i Kautokeino 

Torgeir Agøy, Tlf 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no Prest i 

Timoteusmessene i Trondheim 

*Diakoner: 

 Sverre Gundersen, Tlf.916 30 341 – E-post sve-gun@online.no 

Asbjørn Hunnes, Tlf. 997 10 446 – E-pst: asbbu@tussa.com 

*Meldingsblad: LYS og SALT- Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik 

With. Redaksjon: Gunnar Helge Ødegårdstuen. godeg@broadpark.no 

*Internett: www.valgmenighet.no  Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik 

With. Redaktører: Richard Skollevoll, Erik AH Okkels 
 

*Balsfjord valgmenighet: 1983 
Formann Geir Halvard Holmstad, Tlf 971 58 171, E-post: 

geir.holmstad@gmail.com Kasserer: Knut Haugstad, Tlf 913 86 384 E-post: 

eldhaug@online.no     

*Den Lutherske kirke i Kautokeino: 1996 

Formann: Mathis Mathisen Sara, Tlf 416 14 519 – 908 20 980 Kasserer: 

Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals, Tlf. 915 30 647 Kto: 4901 10 37762 

E-post: arksbals@hotmail.com 

*Timoteusmessene i Trondheim: 2000  

Kontakt: Torgeir Agøy, Tlf 930 63 708 E-post: agoy@combitel.no 

Kasserer: Aud Amalie Agøy, Tlf 997 00 724 E-pst: aud.agoy@hotmail.com 

*Valgmenigheten i Tromsø: 2003 

Formann: Pål Are Andersen, Eidkjosen, Tlf. 472 38 886E-post: 

paaand2@online.no Kasserer: Tove Hanssen, Tlf 77 67 33 13   E-post: 

tohanss@live.no. 
 

Onsdagsklubben sang slik barn skal synge. Det 

er også en glede at de trenger flere ledere 
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