
Framdrift- og finansieringsplan for Kautokeino 
bedehus. 

Usikkerhetsmoment: 
1. Vi får ikke godkjenning fra ansvarshavende til å sette inn 

drageren som skal erstatte nåværende vegg, slik vi har 
tenkt. Likevel håper vi å finne ei ordning for dette før 
amerikanerne kommer 2. juli. 

2. Søknaden om reduksjon i vanntilknytningsavgift ble ikke 
imøtekommet. Bedehusstyret har klaget på vedtaket og 
håper at den vil bli vesentlig redusert, kanskje så mye som 
til under 15.000 kr. 

Fremdriftsplan: 
Bortsett fra at drageren ikke kommer på plass før påske, blir 
framdriftsplanen som skissert i februarnummeret av Lys og Salt. 
Første august skal altså møtesalen være ferdig utvendig. 

Finasieringsplan 
Byggefond Sparebanken Vest 28.02.07 130.000 kr. 
Byggefond Sparebanken nord 28.02.07   40.000 kr. 
Gaver fra støttegruppa i mars – juni    40.000 kr. 
Gave fra Missourisynoden, USA                  100.000 kr 
Egenkapital     310.000 kr. 
Støttegruppa tar opp lån   200.000 kr 
Samlet kapitalbehov    510.000 kr. 

Lån i Sparebanken Vest. Vi trenger garantier! 
Støttegruppa har helt siden starten i 2004 brukt Sparebanken Vest 
fordi sekretæren, Asbjørn Hunnes, arbeider en etasje over bankens 
lokaler. Dette gjør at jeg har et godt forhold til banken, og at 
banken har alle opplysninger og kan    kredittvurdere 
Støttegruppa. 
Jeg har snakket med banken. De er villige til å gi oss et byggelån. 
Jeg har sagt at vi skal greie 7.000 kr i måneden i renter og avdrag. 
(De to siste årene har det kommet inn gjennomsnittlig over 10.000 
kr i måneden til byggefondet.) Dette betyr en nedbetalingstid på 
ca to og et halvt år. 
Bankens problem er at å ta garanti for lånet med pant i 
bedehuset ikke er nok. For en bank i Måløy er det ikke så 
spennende å eie et bedehus i Kautokeino. Derfor vil den beste 
måten å ta opp lån være: A. Støttegruppa er lånetaker. B. 
Lånet tas opp i sparebanken vest. C. Medlemmer av støtte -
gruppa kausjonerer for lånet, helst med sikkerhet i fast 
eiendom. 
En person har sagt seg villig til å stille en slik garanti på 50.000 
kr. Vi trenger tre til. Banken vil ha så få kausjonister som mulig, 
slik at hvis du kan garantere for mer enn 50.000 kr er det best. 
Altså: Støttegruppa søker kausjonister for et 
byggelån til Kautokeino bedehus. Ta kontakt med 
Asbjørn Hunnes, tlf: 70 02 21 40 eller 997 10 446. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dr. Martin Luthers lille katekisme 
 

Dåps-sakramentet 
slik som en husfar på det mest enfoldige skal 

holde den fram for husfolket sitt. 
 
1. Hva er dåpen? 
Dåpen er ikke bare vann. Den er vann som er hellige t 
ved Guds befaling og forent med Guds ord. 
 
2. Hva er Guds ord og befaling om dåpen? 
Vår Herre Jesus Kristus sier: «Meg er gitt all makt  
i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle 
folkeslag til disipler, idet dere døper dem i 
Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og 
lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og s e, 
jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». 
(Mat. 28, 18— 20). 
 
3. Hva gagn har vi av dåpen? 
Dåpen virker syndenes forlatelse, frelser fra døden  
og djevelen, og gir evig salighet til alle som tror . 
Dette er Guds ord og løfte. 
 
4. Hvordan lyder Guds ord? 
Vår Herre Jesus Kristus sier: «Den som tror og 
blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, 
skal bli fordømt» (Mark. 16, 16). 
 
5. Hvordan kan vann gjøre så store ting? 
Vann gjør det ikke, men Guds ord som er forent med 
vannet, og troen som liter trygt på dette ordet. Ut en 
Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp, men med 
Guds ord er det en dåp, et nådens bad til gjenfødel se 
ved Den Hellige Ånd. 
 
6. Hvor står det skrevet? 
Apostelen Paulus sier: «Gud frelste oss ved badet 
til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd» 
(Titus 3,5). 
 
7. Hva betyr det å bli døpt med vann? 
Det betyr at den gamle Adam i oss skal druknes ved 
daglig anger og bot, og dø med alle synder og onde 
lyster, og at et nytt menneske daglig skal stige fr am 
og leve evig for Gud i rettferd og renhet, 
 
8. Hvor står det skrevet? 
Apostelen Paulus sier at ved dåpen ble vi begravd m ed 
Kristus, og så skal vi også leve et nytt liv med ha m, 
slik som Kristus ble reist opp fra de døde (Rom.6,4 ). 

 

 

 
2M 30:35 

Av det skal du lage røkelse, en krydderblanding slik som det 
gjøres av en salvemaker. Den skal være saltet, ren, hellig. 

Åpb 5:8 
 Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de tjuefire eldste 
ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe, og gullskåler 
fulle av røkelse, det er de helliges bønner. 
   
Støttegruppa i 

 
Støttegruppa i Nord-Hordaland 

samlet til møte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gennom forsøket på å samle giverne i Nord-Hordaland til et møte 
på Knarvik misjonshus kom jeg i telefonkontakt med de fleste. 
Dette er en sammensatt gruppe både i alder og erfaringsbakgrunn. 
Det som er felles er at de opplever vranglæren i Den norske kirke 
som utålelig. 
Mange har meldt seg ut av Den norske kirke. Noen, men ikke alle, 
har gått inn i andre kirkesamfunn. Møtet var i vinterferien, og 
noen er gamle og orket ikke ta ut. Noen vil gi sin gave, men ikke 
engasjere seg mer. Alt dette viser en gruppe mennesker som gjør  

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

 
 
 
 
 

Meldingsblad for Kautokeino bedehusforening 

med Støttegruppa, mars 2007 

 



 
(Fra s.1) 
et sterkt inntrykk på meg fordi de gjør sin gjerning i Guds 
vingård. De er beviste på sin oppgave og hvilke oppgaver de må 
overlate til andre. 
Takket være Kari Nepstad, som tok seg av alt det praktiske fra 
først til sist var vi samlet ti mennesker og hadde en rik og 
interessant stund sammen. 
Først hadde vi et fastemøte hvor vi leste Guds ord sammen i bønn. 
Etterpå pratet vi om bedehusmenigheten i Kautokeino over en 
kopp kaffe. 
Først en takk til alle dere i Nord-Hordaland som jeg fikk en bedre 
kontakt med, og særlig dere jeg fikk møte. Mest av alt en takk til 
Kari Nepstad som bar ”dagens byrde” Asbjørn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskapssammendrag for februar 
2007 

Driftskontoen:  ut  inn 
Gaver i februar var:          22.826,00 kr. 
Menighetsarbeid     17.922,50 kr. 
Byggefondsparing:       8.000,00 Kr. 
Lys og salt porto:      2.279,00 kr.    
Bankutgifter           15,00 kr. 
På drifts - kontoen 28.02. 2007 :       4.872,34 kr. 
 
Utgiftene til menighetsarbeid og Lys og Salt er fordi 
jeg har kjøpt papir og giroer til Lys og Salt. I 
februar er det bokført utgifter til menighetsarbeid 
fra januar på 3500 kr. Dessuten har gravferdene 
medført en del mer menighetsarbeid enn 
gjennomsnittet. Men til gjengjeld har vi hatt god 
inngang av gaver. Over 22.000 kr. Hjertelig takk til 
dere alle. 
 

Byggefondet. 
 

Første januar stod det 
114.685,48 kroner på 
byggefondet. 
I februar har byggefondet 
vokst med 9.900 kr. Det 
kom inn seks gaver på til 
sammen 1.900 kr. Så 
førte vi over gaver fra driftskontoen på 8.000 kr.  
28.februar står det derfor 131.385,48 kr. på 
byggefondet. 
 
 
 
 
 

Byggekostnadene stiger stadig. 
Som vi skrev i februar har materialkostnadene steget med 20 % 
siste halvdel av 2006. Det går håndfaste rykter om at prisene vil 
stige med 10% første april. Dessuten er det nå rasjonering av 
glava (isolasjonsmateriale). Vi bør derfor absolutt få bestilt det vi 
trenger av trematerialer, glava og takplater i mars før  
prisoppgangen og sikre oss at det blir levert til 1. juli. 
For at vi skal greie det, må vi ha finansieringen på plass raskest 
mulig. Senest mellom 20. og 25. mars. 

Sommertur til Kautokeino? 
Det er ingen som har meldt interesse for tur til Kautokeino i 
sommer. Til den prisen vi kan greie det for, forundrer det meg 
ikke. Dermed ”skrinlegger” vi disse planene. Men om noen 
likevel skulle komme dit i juli måned så vil Olav Berg Lyngmo 
være på bedehuset de to første ukene sammen med 
dugnadsgjengen frå Missourisynoden i USA. Og de to siste ukene 
er Asbjørn Hunnes der sammen med to ektepar fra Danmark. Det 
blir altså folk i bedehuset hele juli måned, under forutsetning av at 
vi greier finansieringa. 
 

 
 
 

Bibeloppgaver: 
Oppgaven i februar: 
Spørsmålet var hvor i NT du 
finner igjen profetien i Esek. 
34:11-16 om at Gud selv vil være 
hyrde for folket sitt. 
Svaret er Joh.10,1 – 18, der Jesus blant annet sier:  ”Jeg er den 
gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.” 
 
Neste oppgave: I 1Kong 3:11-13 leser vi om et løfte som 
Gud gir kong Salomo: ” Og Gud sa til ham: Fordi du har bedt om 
denne ting og ikke bedt om et langt liv og ikke om rikdom og 
heller ikke om død over dine fiender, men har bedt om forstand til 
å akte på det som rett er, 12 så vil jeg gjøre det du ber om. Jeg vil 
gi deg et vist og forstandig hjerte, så det ikke har vært din like før 
og ikke vil komme din like etter deg. 13 Og det du ikke har bedt 
om, vil jeg også gi deg, både rikdom og ære, så det ikke skal være 
din like blant kongene alle dine dager”.  
Dette minner mye om et løfte som Jesus gir  i bergprekenen. Hvor 
står det, og hvordan lyder dette Jesu løftet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Støttegruppa: 
Forann: 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@sensewave.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 

Valgmenigheten i Kautokeino 
 

I en tidligere utgave av Lys og Salt, fortalte vi at  
Anne Hætta Øverli døde i januar. Hun var som 
kjent en av de tre som sto bak stiftelsen av   
Kautokeino bedehus. Hennes mann Reidar Øverli 
fra Pasvik, som mange kjenner, bor fast på bygdas sykehjem. 
 

Så døde Klemet Olsen Hætta, mannen til organist Inga Turi 
Hætta. Den siste tiden bodde også han på sykehjemmet.  
 

Den siste som gikk bort var Mathis Johansen Sara. Han døde 
like etter en hjerteoperasjon i Tromsø. Han var frisk og rørig til 
det siste, og hadde sin faste plass i bedehusmenigheten. Alle 
trodde og håpet vi at han skulle komme tilbake til hjem og 
menighet. Men slik gikk det dessverre ikke! 
 Det kom ønsker fra de avdødes familier om at 
undertegnede skulle delta i begravelsene. Slik ble det. Man tok 
dermed fri fra tilfeldig arbeid i Bjerkvik og tok ekstraturer til 
Finnmark. Men gledelig var det å møte så mange mennesker.  
 Det var ”lohkan”  i bedehuset ved Johan Anders O. Eira 
og John Th. Gaup 11.02., og gudstjeneste 18.02. ved diakon 
Sverre Gundersen. Og den 25.02. var det igjen gudstjeneste. 
 Begravelser kan dessverre ikke forrettes fra 
bedehus(kapellet). Lokalet er altfor lite. Flere jeg snakket med er 
spørrende til om det blir penger nok til en utvidelse i år. Det 
gjenstår å se.   
 

Kol 3:16 ”La Kristi ord bo rikelig blant dere, så 
dere lærer og formaner hverandre i all visdom 
med salmer og lovsanger og åndelige viser og 
synger med takknemlighet i deres hjerter for 
Gud. 
 

La oss følge Paulus´ oppfordring: Send oss en salme, et 
skriftsted eller veldig kort om det som har vært til trøst og 
hjelp for deg. Noe du vil dele med oss andre. 


