
 
 
Kirkesplittelsen: 
 

BOIKOTT — HELT ELLER DELVIS? 
 

Med seks biskoper som er villige til å ansette 
praktiserende homofile som prester og i andre 
vigslede stillinger i Kirken, er splittelsen igjen 
demonstrert, selv om endelig vedtak skal fattes av 
Kirkemøtet. 
 

For oss som har holdt ut med vranglærende prester 
og biskoper i dette spørsmålet, i håp om at sannheten 
skulle seire, er det vel nå bare å erkjenne at Kirken er 
tapt. Den siste muligheten til å få snudd galskapen 
før Kirkemøtet fatter vedtak, er om alle bibeltro 
menighets - og misjonsorganisasjoner samles om en 
massiv aksjon mot vranglæren, i stedet for de nok 
velmente, men spredte og tafatte protester disse 
betydelige kreftene oftest har overlatt til 
enkeltpersoner. 
 

Hvis dette ikke skjer, bør det i hvert fall være mulig å 
utarbeide en felles strategi for hvordan vi bør forholde 
oss til en splittet Kirke. Men egentlig er det vel bare to 
alternativer: 
 

1. Full boikott av en Kirke med flertall av 
vranglærende biskoper. Bibelen sier klart at vi skal 
holde oss unna vranglærere. 
 

2. Boikott av alle biskoper/prester som støtter 
vranglæren, men at man fortsatt søker til kirker hvor 
prester som ikke støtter vranglæren, eller unnlater å 
gjøre sitt standpunkt kjendt, foretter. 
 

I begge tilfeller må det orienteres grundig om hvordan 
de tjenester man ikke lenger får i Kirken, kan 
organiseres på andre måter. 
 

Parallelt med dette må selvsagt en bastant 
bønneaksjon gjennomføres, med bønn til Gud om at 
han må hindre en utvikling som setter Norge i samme 
situasjon som Sodoma og Gomorra. 

 
Oluf Holmgren Blessomv. 34  

1709 Sarpsborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Til Kautokeino bedehusforening, Den Lutherske kirke i Kautokeino. 
Ved  formann Mathias Mathiasen Sara, 
Bredbuktveien  
Kautokeino 
 
Fra Den gamle norske kirke i Vanylven. 
ved formann Per Karstein Vidnes 
6144 Sylte. 
 
Hilsen i anledning innvielsen av kirkesalen i bedehuset. 
 
Jesus sier i Matt 7:24f.: Derfor – hver den som hører disse mine 
ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde 
huset sitt på fjellgrunn. 
Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og 
kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt 
på fjell. 
 
Bedehusmenigheten i Kautokeino kom i stand nettopp fordi dere 
hørte Herrens Ord og gjorde etter det. Dette Herrens hus som vi 
nå gleder oss over. Det har ført stor velsignelse til mange 
mennesker. Dette jordiske huset er bygget på sandgrunn, og skal 
som alt annet jordisk, forgå. Men det er vår bønn at så lenge det 
står må det være et bønnens hus, der Guds ord lyder klart og rent 
og Hans sakramenter blir brukt rett til Guds ære og menneskers 
frelse. 
Men om Huset faller så vil Guds tempel, menigheten, som er 
bygget på Jesu frelsesverk, den evige klippe som alt Guds Ord 
springer ut av og leder inn til, bli stående som Guds Ord selv, den 
dag både himmel og jord forgår. 
Vi samler vår tro, håp og bønn for dere i disse ord fra Sal 121: 
Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig 
tid.  
 
Hilsen  
Styret for Den gamle norske kirke i Vanylven 
Samlet til styremøte på Eidså  den 1. oktober 2007. 
Asbjørn Hunnes, Oline Knardal, Målfrid Sommerset, Kåre Vidnes, Per 
Karstein Vidnes, Arnhild og Berger Vik, Olav Yksnøy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joh. 1:9f 

Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, 

var i ferd med å komme til verden. Han var i 

verden, og verden er blitt til ved ham, og verden 

kjente ham ikke. 

 
 

 
 

 

Innvielse 25. november 2007. 
 

Søndag 25. november blir den nye kirkesalen i bedehuset innviet. 
Så langt som programmet for dagen er ferdig, ser det slik ut: 
Kl. 11.00: Innvielsesgudstjeneste. En vanlig tospråklig 
gudstjeneste varer ca. 2 ½ time. Etterpå blir det gratis servering til 
hele menigheten.  Kl. 1700 eller 1800. Nattverdsgudstjeneste.   
 

Til vigslingen kommer biskop Børre Knudsen. Han vil utføre den 
hellige handling!  Flere prester og diakoner deltar. Vi venter 
gjester fra Balsfjord- og Tromsø valgmenigheter, fra Den 
læstadianske forsamling i Alta, og fra Finnmark krets av Den 
indre sjømannsmisjon, og sikkert mange flere. 
 

Kommer du med fly til Alta på lørdag, så går det ikke buss, forsøk 
å finne flere som skal til innvielsen, slik at dere kan leie en bil. 
 

 
 
Den nye salen 
blir ferdig 
etter planen

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

 
 
 
 
 

Meldingsblad for Kautokeino bedehusforening 

med Støttegruppa, november 2007. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ødegårdstuen 
forretter.  
Okkels i 
samarie med 
ryggen til 
fotografen. 
Bildet viser 
at podiet der 
alteret stod, 
er borte, og 
det er lagt 
nytt flatt 
gulv. 

 
 
 
 

Rekneskapssammendrag for juni og 
oktober 2007 

Driftskontoen:  Ut.  Inn.  
Gaver i oktober var:           31.294,00  
Menighetsarbeid       10.122,50 kr. 
Byggefondsparing:        15.000,00 Kr. 
Lys og salt porto               0,00 kr.    
Bankutgifter              15,00 kr               
På drifts - kontoen 01.11.07 :       9.786,84 Kr. 
 

Denne måneden greide vi å føre over 15.000 kroner 
til byggefondet. Det er fantastisk. Utgiftene til 
menighetsarbeid er som forventet. Vi har ”hamstret” 
frimerker så vi har ingen utgifter til Lys og Salt 
denne måneden. 
 
Jeg må igjen få takke alle dere som gir. I oktober sendte vi ut 
et nødrop om vanntilknytningsavgiften, og svaret kommer med en 
gaveøkning på 50 %. Dette skaper hos meg, og jeg tror i oss 
alle sammen, en takk til Gud og hans trofaste tjenere. En takk 
som jeg ikke finner ord for. Selv om veldig få i støttegruppa 
kjenner hverandre, skaper dette en fantastisk opplevelse av at 
vi står i et fellesskap i tjenesten for Guds rike. 
 

Byggefondet. 
I oktober har det kommet inn seks gaver direkte til 
byggefondet på til sammen 7.800 kr. 
Dessuten er det overført gaver fra driftskontoen på 
15.000 kr. Vi har betalt regninger for til sammen 
24.295,00 kroner. Og bankkostnader med 6 kr. Dette 
betyr at 01.11.07    står det står det står det står det 185.056185.056185.056185.056,09 kr på ,09 kr på ,09 kr på ,09 kr på 
bbbbyggefondet.yggefondet.yggefondet.yggefondet.    
    

VanntilknytningsavgiftenVanntilknytningsavgiftenVanntilknytningsavgiftenVanntilknytningsavgiften    
De mange og store gavene i oktober De mange og store gavene i oktober De mange og store gavene i oktober De mange og store gavene i oktober (Legger vi 
sammen det som kom til driftskontoen og det som kom 
til byggefondet har vi i oktober fått over 39.000 kr)    gjør gjør gjør gjør 
at dersom mine overslag over utestående regninger at dersom mine overslag over utestående regninger at dersom mine overslag over utestående regninger at dersom mine overslag over utestående regninger 
ikke er for lave ikke er for lave ikke er for lave ikke er for lave (det tror jeg ikke at de er)    Så vil Så vil Så vil Så vil vi nå vi nå vi nå vi nå 
kunne greie den kommunale kunne greie den kommunale kunne greie den kommunale kunne greie den kommunale vanntilknytningsvanntilknytningsvanntilknytningsvanntilknytnings----avgiften avgiften avgiften avgiften 
også.også.også.også.    
Regningen fra koRegningen fra koRegningen fra koRegningen fra kommunen er ikke kommet enda. Når mmunen er ikke kommet enda. Når mmunen er ikke kommet enda. Når mmunen er ikke kommet enda. Når 
den kommer vil vi betale den, men så ta saken opp den kommer vil vi betale den, men så ta saken opp den kommer vil vi betale den, men så ta saken opp den kommer vil vi betale den, men så ta saken opp 
igjen. Det er mulig at vi kan klage til fylkesmannen.igjen. Det er mulig at vi kan klage til fylkesmannen.igjen. Det er mulig at vi kan klage til fylkesmannen.igjen. Det er mulig at vi kan klage til fylkesmannen.    

    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoler til bedehuset. 
Vi har ikke fått svar på oppropet i siste nummer. Styret forsøker 
nå å låne stoler til Innvielsen. Men det blir jo bare en slags 
førstehjelp. Så har du et godt forslag, så si fra.  
 
 

 

Besøk fra Balsfjord/Tromsø i Kautokeino. 
 

I høst har gudstjenestene vært feiret i den gamle lillesalen. Det 
har vært trangt, men ved å utnytte tilstøtende rom har det gått. 
 
Fredag 19. oktober  
kom de to prestene i  
Tromsø og Balsfjord, 
Ødegårdstuen og  
Okkels, til Kauto- 
keino sammen med  
Lyngmo. 
Da ble den gamle  
kirkesalen ryddet og  
provisorisk innredet,  
slik at den siste  
gudstjenesten her ble 
feiret søndag 21. okt.  
En gudstjeneste som  
ble til rik velsignelse  både for menigheten og for gjestene. 
 

Gjestene fra Tromsø/Balsfjord fikk også møte styret for 
bedehusforeningen. På telefonen sier Gunnar Ødegårdstuen at 
han ser fram til et videre samarbeid med Kautokeino. Vi tror alle 
at dette er begynnelsen på et godt samarbeid om praktiske 
oppgaver, som kan være til gjensidig nytte. Det viktigste nå er å 
oppleve at man deler den samme tro og at man kan utveksle 
tanker og erfaringer og skape tillit. 
Ødegårdstuen forteller også at det kommer representanter både 
fra Tromsø og fra Balsfjord til innvielsen. 
 

Det er med takk til Gud i vårt hjerte at vi nå ser spiren til en 
arvtaker etter Den norske kirke vokse frem i Nordnorge. Vi må 
ikke slutte å be om at den må bre seg og at den må bære åndens 
frukt: kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, 
trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Gal 5:22 
  
 

 

Det går rykter 
 

Jeg har hørt et rykte som går på bygda i Kautokeino: Der, som 
andre steder, griser Russen til hus og gjerder med skriverier 
natt til 17. mai. Og ryktet sier at på kirken var det festet en 
plakat med bilde av to bruder som kom hand i hand til kirken. 
I trygg avstand fra bedehuset lå det en plakat på veien. Der 
stod det: ”Lyngmo, ta oss med til himmelen.” 
 

Dette er nok det sterkeste, men jeg har hørt flere rykter som 
forteller at under en politisk korrekt holdning til homofil 
praksis og ”kirkens takhøyde” ligger en erkjennelse av- og en 
lengsel etter sannheten. 
 

Disse rykter kommer fra Kautokeino, men jeg tror ikke at 
forskjellen på menneskene der og andre steder i landet er så 
stor. 
 

Kan vi unngå at tanken vår går til Matt 9:36-38: 
Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de 
var herjet og forkomne som får uten hyrde. 
Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne 
få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til 
sin høst! 

Fra gudstjenesten 21.10.07. Bildet viser at 
hoveddøren i den nye kirkesalen nå er på plass. 

Støttegruppa: 
Formann: 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@s.tussa.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 


