
Samisk Samisk Samisk Samisk ––––    norsk norsk norsk norsk ––––    amerikansk amerikansk amerikansk amerikansk 

kirkehelg i Kvænangenkirkehelg i Kvænangenkirkehelg i Kvænangenkirkehelg i Kvænangen    
 

Helgen 7. - 8. juli 2007, arrangerte Den lutherske kirke i 
Kautokeino (bedehusmenigheten), den tradisjonelle gudstjenesten 
på Alteidet i Kvænangen. Denne sommeren deltok også 8 
tilreisende fra Den konservative lutherske kirke, 
Missourisynoden, Illinois i USA. 
 

Disse var kommet for å gjøre dugnad på kirkebygget i 
Kautokeino. På sin busstur i Vest – Finnmark og Nord – Troms 
fikk de oppleve det fineste sommervær og midnattssol. 

 

På bildet ser vi 
fra venstre, 
prestene Olav 
Berg Lyngmo, 
Kautokeino, 
 Randy 
Donahue, 
Missouri-
synoden 
 og Gunnar 
Ødegårdsstuen
,Balsfjord/ 
Tromsø.  
 
 

 
 
 

Helgen begynte lørdag med ettermiddagsmøte. Der talte også 
Arthur Olsen med Mathis Mathisen Sara som tolk til samisk. 
Deretter talte Sara på samisk med tolk til engelsk. 
 

Søndag begynte med gudstjeneste med skriftemål og nattverd. 
Der talte pastor Randy Donahue innledningsvis med tolk til 
norsk.  
 

Mellom gudstjenesten og ettermiddagsmøtet var det kirkekaffe 
med viddas delikatesser. Ansvarlige var som vanlig Ellen Kristine 
og Mathis Mathisen Sara, Kautokeino.  

Michael Clemetsen, USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vår kirkes bekjennelse. 

 

På denne plassen har vi gjengitt hele dr. Martin Luthers lille 
katekisme, som sammen med det tre oldkirkelige 
bekjennelsene og Den augsburgske bekjennelse er vår kirkes 
bekjennelsesskrifter. Sist fortalte vi litt om de tre oldkirkelige 
bekjennelsene og nå skal vi se på: 
 

Den augsburgske bekjennelse. 
 
I 1530 kalte keiser Karl den femte sammen til riksdag i 
Augsburg. Målet var å få løst stridighetene mellom pavekirken 
på den ene siden og ”De evangeliske” eller ”Lutheranerene” 
på den andre siden. De evangeliske bekjente da sin tro for 
keiseren i et skriv som senere har fått navnet Den 
augsburgske bekjennelse, eller ”Confessio Augustana.” 
 
Skrivet har 28 artikler. Artiklene 1 – 21 omhandler troen 
mens artiklene 22 – 28 handler om misbruk som er endret. 
Det er at Nattverden blir gitt med både brød og vin til de 
troende, At prester igjen kan gifte seg,  forandringer i 
gudstjenesten, misbruk av skriftemålet, fasteskikkene, 
munkeløftene og om kirkemakten. 
 
De viktigste artiklene er de om troen. De ser og hører vi ofte 
sitert bruddstykker fra. Heller ikke her kan vi ta med alle 
artiklene. Men her og i noen nummer fremover skal jeg 
forsøke å gjengi de oftest siterte. 
 
Artikkel 1 Om Gud omhandler treenigheten og har samme 
innhold som Den apostoliske - og Den nicenske 
trosbekjennelse 
 

Artikkel lI. (Om arvesynden.) 
Like ens lærer de at alle mennesker som er forplanter1på naturlig 
vis, etter Adams fall blir født med synd, det vil si uten frykt for 
Gud, uten tillit til Gud og med begjær, og at denne arvelige 
sykdom og brist virkelig er synd, som fordømmer og også nå fører 
med seg den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen 
og Den Hellige Ånd. 
De fordømmer pelagianerne og andre, som nekter at den arvelige 
brist er synd, og som for å gjøre herligheten i Kristi fortjeneste og 
velgjerninger mindre påstår at mennesket kan bli rettferdiggjort 
overfor Gud ved de krefter som ligger i fornuften selv. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sal 43:3 
Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg! La dem 
føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger.  

 

 

 
 

 
I oktober 
2004 ved-tok 
bede-
husstyret 
utbygging-en 
av bede-huset. 
Da ble dette 
bildet av 
bedehus-
styret foran 
byggeplassen 
tatt. 

 
 
 
 
Da 
dugnadsf
olket fra 
Dan-
mark 
reiste 
hjem 
27.juli 
2007 så 
bedehus-
et slik ut. 

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

 
 
 
 
 

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. 

Meldingsblad for Kautokeino bedehusforening 

med Støttegruppa, august  2007. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Regnskapssammendrag for juni og 
juli 2007 

Driftskontoen:  Ut.  Inn.  
Gaver i juni og juli var:           29.195,00  
Menighetsarbeid       15.597,50 kr. 
Byggefondsparing:              0,00 Kr. 
Lys og salt porto         1.380,00 kr.    
Bankutgifter              6,00 kr               
På drifts - kontoen 02.08.07 :      16.043,84  
 

Som dere ser er utgiftene til menighetsarbeid noe 
lavere enn vanlig disse månedene. Grunnen til det er 
at huset måtte ”stenges” i byggeperioden. Det står 
nå mye penger på driftskontoen fordi ingenting er 
ført inn på byggefondet denne perioden. Derfor vil 
overføringene bli vesentlig større i august. 
 

ByggefondetByggefondetByggefondetByggefondet. 
Første mai står det 419.982,48 kroner på byggeFørste mai står det 419.982,48 kroner på byggeFørste mai står det 419.982,48 kroner på byggeFørste mai står det 419.982,48 kroner på bygge----
fondet.fondet.fondet.fondet.    
31313131. mai står det 487.. mai står det 487.. mai står det 487.. mai står det 487.582,48 kr. på byggefondet.582,48 kr. på byggefondet.582,48 kr. på byggefondet.582,48 kr. på byggefondet.    
Av dette er Av dette er Av dette er Av dette er 183.000 kr private lån fra 12 personer.183.000 kr private lån fra 12 personer.183.000 kr private lån fra 12 personer.183.000 kr private lån fra 12 personer.        
Det betyr at byggefondet eier 3Det betyr at byggefondet eier 3Det betyr at byggefondet eier 3Det betyr at byggefondet eier 304040404....585858582,482,482,482,48    kroner.kroner.kroner.kroner.    
    

I de to månedene som har gått har jeg fått to I de to månedene som har gått har jeg fått to I de to månedene som har gått har jeg fått to I de to månedene som har gått har jeg fått to 
gjeldsbrev i retur med beskjed om at pengene ikke gjeldsbrev i retur med beskjed om at pengene ikke gjeldsbrev i retur med beskjed om at pengene ikke gjeldsbrev i retur med beskjed om at pengene ikke 
ønskes tilbakebetalt. Gjelden er dermed redusert til ønskes tilbakebetalt. Gjelden er dermed redusert til ønskes tilbakebetalt. Gjelden er dermed redusert til ønskes tilbakebetalt. Gjelden er dermed redusert til 
123.000 kroner.123.000 kroner.123.000 kroner.123.000 kroner.    
Min første tanke var: ”Slikt går ikke an! ”Min første tanke var: ”Slikt går ikke an! ”Min første tanke var: ”Slikt går ikke an! ”Min første tanke var: ”Slikt går ikke an! ”    Nærmere Nærmere Nærmere Nærmere 
ettertanke sa meg at dettettertanke sa meg at dettettertanke sa meg at dettettertanke sa meg at dette har jeg ingen rett til å legge e har jeg ingen rett til å legge e har jeg ingen rett til å legge e har jeg ingen rett til å legge 
meg bort i. Dette er givernes tjeneste i Guds vingård. meg bort i. Dette er givernes tjeneste i Guds vingård. meg bort i. Dette er givernes tjeneste i Guds vingård. meg bort i. Dette er givernes tjeneste i Guds vingård. 
Mitt arbeid i denne vingården er bare informasjon og Mitt arbeid i denne vingården er bare informasjon og Mitt arbeid i denne vingården er bare informasjon og Mitt arbeid i denne vingården er bare informasjon og 
bokføring.bokføring.bokføring.bokføring.    
    

Disse to månedene er det kommet 15 private gaver til Disse to månedene er det kommet 15 private gaver til Disse to månedene er det kommet 15 private gaver til Disse to månedene er det kommet 15 private gaver til 
byggefondet på til sammen 4.800 kr.byggefondet på til sammen 4.800 kr.byggefondet på til sammen 4.800 kr.byggefondet på til sammen 4.800 kr.    
ByggeutgifteneByggeutgifteneByggeutgifteneByggeutgiftene    har til nå vært betalt medhar til nå vært betalt medhar til nå vært betalt medhar til nå vært betalt med    329.098,47 329.098,47 329.098,47 329.098,47 
kroner. 02.08.07 står det derfor 163.284,01 kr på kroner. 02.08.07 står det derfor 163.284,01 kr på kroner. 02.08.07 står det derfor 163.284,01 kr på kroner. 02.08.07 står det derfor 163.284,01 kr på 
byggefondet.byggefondet.byggefondet.byggefondet.    
Lysekroner og lampetter til den nye salen er kjøpt inn Lysekroner og lampetter til den nye salen er kjøpt inn Lysekroner og lampetter til den nye salen er kjøpt inn Lysekroner og lampetter til den nye salen er kjøpt inn 
og betalt over byggefondet i Kautokeino sparebank.og betalt over byggefondet i Kautokeino sparebank.og betalt over byggefondet i Kautokeino sparebank.og betalt over byggefondet i Kautokeino sparebank.    
    

Kommende utgifterKommende utgifterKommende utgifterKommende utgifter::::    
UbetalUbetalUbetalUbetalte regninger som malinte regninger som malinte regninger som malinte regninger som maling m.m på Byggmix i Kautokeino,g m.m på Byggmix i Kautokeino,g m.m på Byggmix i Kautokeino,g m.m på Byggmix i Kautokeino,    
lllledninger, støpsel m.m. til edninger, støpsel m.m. til edninger, støpsel m.m. til edninger, støpsel m.m. til elektriskelektriskelektriskelektrisk    installasjoninstallasjoninstallasjoninstallasjon. + litt til.. + litt til.. + litt til.. + litt til.    
Fløydøren vil koste ca 25.000 kr. Tapet og paneler blir nok Fløydøren vil koste ca 25.000 kr. Tapet og paneler blir nok Fløydøren vil koste ca 25.000 kr. Tapet og paneler blir nok Fløydøren vil koste ca 25.000 kr. Tapet og paneler blir nok 
beskjedent i sammenhengen.beskjedent i sammenhengen.beskjedent i sammenhengen.beskjedent i sammenhengen.    Gulvarbeidet blir Gulvarbeidet blir Gulvarbeidet blir Gulvarbeidet blir den største den største den største den største 
utgiften. Her må vi leie et firma til å gjørutgiften. Her må vi leie et firma til å gjørutgiften. Her må vi leie et firma til å gjørutgiften. Her må vi leie et firma til å gjøre arbeidet. e arbeidet. e arbeidet. e arbeidet. Kanskje vil vi Kanskje vil vi Kanskje vil vi Kanskje vil vi 
greie alt dette for det vi har på byggefondet + gaver i aug./sept.greie alt dette for det vi har på byggefondet + gaver i aug./sept.greie alt dette for det vi har på byggefondet + gaver i aug./sept.greie alt dette for det vi har på byggefondet + gaver i aug./sept.    

I så fall kan vi få på plass foldeveggen mellom den gamle og den I så fall kan vi få på plass foldeveggen mellom den gamle og den I så fall kan vi få på plass foldeveggen mellom den gamle og den I så fall kan vi få på plass foldeveggen mellom den gamle og den 
nye salen for det som er lovet oss fra Kristenfolkets støttefond og nye salen for det som er lovet oss fra Kristenfolkets støttefond og nye salen for det som er lovet oss fra Kristenfolkets støttefond og nye salen for det som er lovet oss fra Kristenfolkets støttefond og 
Misourisynoden i U.S.A.Misourisynoden i U.S.A.Misourisynoden i U.S.A.Misourisynoden i U.S.A.                

DuDuDuDugnadsgjengen fra Misourisynoden reiste gnadsgjengen fra Misourisynoden reiste gnadsgjengen fra Misourisynoden reiste gnadsgjengen fra Misourisynoden reiste 
bygget.bygget.bygget.bygget.    
De bordkledde også to og en halv av tre vegger og la også 
takpapp og lekter og på en side av nybygget fikk de også lagt 
takplatene. Det er utrolig mye arbeid utført på under 10 
arbeidsdager. 

Bildet viser huset 
da de reiste. 
Dette bildet viser 
også (til venstre i 
bildet) hybel-
fløyen som ble 
reist i 205. 
Huset har altså 
”hesteskoform” 
med kjøkken og 
den gamle lille-
salen mellom de 
to fløyene. 

    
    

De tre ekteparene fra Danmark De tre ekteparene fra Danmark De tre ekteparene fra Danmark De tre ekteparene fra Danmark gjorde gjorde gjorde gjorde 

taket ferdigtaket ferdigtaket ferdigtaket ferdig.  
Å legge gradrenner i alle utspringene og gjøre det tett rundt 
tårnet var utrolig mye arbeid. Likevel rakk de å gjøre 
bordkledningen ferdig, male, isolere innvendig og legge 
himlingen nesten ferdig. Nå er det tunge og vanskelige 
arbeidet gjort. 
    
Bildet viser Jens R. 
Rasmussen mens 
han legger 
isolasjonsmatter i 
himlingen. 
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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@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 

 Vi er takknemmelige 
  

Helt siden Olav Berg Lyngmo ble avsatt som prest i Kautokeino 
har bedehusmenigheten der vært av ett av våre hjertebarn og 
som vi har forsøkt å støtte opp om. Vi hadde tenkt å dra dit 
allerede i fjord sommer for å hjelpe til med byggingen, men på 
grunn av sykdom måtte vi la det være. Da vi i vinter ble klar 
over at det skulle komme noen amerikanere for å hjelpe til med 
byggingen, så bestemte vi oss for å ta noen dager mens de var 
der. 
  

Tirsdag 3. juli om morgenen startet vi hjemmefra og vel 7 timer 
seinere ankom vi Kautokeino hvor arbeidet allerede var i full 
gang. Allerede da var veggene reist opp og asfaltplater og 
vindsperre kommet på.  Seinere på kvelden kom også 
taksperrene til byggeplassen. 
  

Det var en stor opplevelse å få være med på arbeidet de tre 
dagene vi fikk være der. Børge var med på snekringen sammen 
med amerikanerne og byggeleder Sven Ole Klemmetsen og 
synes det var utrolig fint å få jobbe sammen med dem. Mary var 
på kjøkkenet sammen med Åshild og de andre i 
kjøkkenkomiteen. 
  

Vi er svært takknemmelig for de tre dagene vi fikk være med på 
å bygge på bedehuset i Kautokeino, og ønsker Guds rike signing 
over bedehuset og alle som måtte ferdes der. Det hadde vært 
stort å få være med på innvielsen av det nye bedehuset, men vi 
vet ikke om vi får det til.   

 Mary og Børge Nilssen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DET DUGNADSARBEIDET VI HAR MINST BILDER AV 
ER KJØKKENARBEIDET. MEN DER ER DET MANGE 
TIMER MED GODT ARBEID. TAKK TIL ÅSHILD 
LYNGMO OG ALLE DERE ANDRE..  


