
 

”Bare i håp til Gud er mitt hjerte stille.” 
Jeg tror dette er et tilnærmet sitat etter kirkefaderen Augustin, 
men nå må jeg gjøre hans ord til mine. 
Jeg må innrømme at jeg er litt bekymret akkurat nå. Veldig mye 
går godt i Kautokeino. Guds folk møter villig fram som dugg ut 
av morgenrødens skjød. Barn og unge kommer til gudstjenester. 
Guds Ord om synd, rettferdighet og dom blir forkynt til 
menneskers frelse og Guds Ære.  
Gud har velsignet våre henders gjerning, så nå står boligfløyen 
ferdig og fundamentet til kirkerommet er støpt. Og ikke nok med 
det, men alt ser ut til å ordne seg. Vi tror at Morken får med seg 
en mann nordover i vinter og får den bærende drageren på plass. 
Det ser nå veldig lovende ut for at vi får en dugnadsgjeng på 10 
mann fra Missouri synoden i USA i første halvdel av juli. Og ikke 
nok med det! Etter dem kommer to ektepar fra Danmark for å 
fortsette arbeidet.  
Da vi kom til Kautokeino sommeren 2005,  sa vi at vil ikke 
Herren bygge huset, arbeider vi forgjeves. Og hva hendte? Inntil i 
dag har Herren bygget huset og vi har bare skuet det med våre 
øyne. Hvordan kan jeg da være urolig? 
Jo, Jeg vet ikke hvor mye penger vi trenger for å få huset ferdig, 
men vi trenger helt sikkert mye mer enn de 118.000 kronene vi 
har i dag, og vi har bare 6 måneder å gjøre det på.  
Jeg kan ikke tro at Herren vil slå hånden av oss. La oss derfor 
være trofaste i bønnen og i tjenesten der vi er satt, så vil Han nok 
fortsatt velsigne våre henders gjerning og late det lykkes. 
Asbjørn. 

Det er så lett å glemme. 
Når vi snakker om utbygging og store gaver og dugnadsinnsatser 
glemmer vi lett de mindre utbedringene og den trofaste tjenesten 
som givere, bedehusstyret, presten og andre i menigheten stadig 
driver med. Vi kan nevne motorvarmerne, innsetting av 
nødvendige ventiler, lys o.s.v.  Vi tenker ikke over at det er rent, 
poser i søppelbøttene og såpe på toalettet før noe mangler. Om vi 
mennesker har vanskelig for å se og lett for å glemme, så hold fast 
på Herrens ord: Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. 
 
 
 
 
Tommas 
Bauer 
utbedrer 
knefallet på 
alterringen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dr. Martin Luthers lille katekisme 

 

TROEN 

slik som en husfar på det mest enfoldige skal 
holde den fram for husfolket sitt. 

 
Tredje artikkelen 
 
OM HELLIGGJØRELSEN 
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, alminnelig 
kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, 
kjødets oppstandelse og det evige liv. 
 
Det er: 
Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft ka n 
tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ha m. 
Men Den Hellige And har kalt meg ved evangeliet, 
opplyst meg, helliggjort meg og holdt meg fast i de n 
sanne tro. På samme måte kaller, opplyser og 
helliggjør han hele den kristne kirke på jorden, og  
bevarer den hos Jesus Kristus i den felles kristne 
tro. I denne kristne kirke tilgir han daglig meg og  
alle troende alle synder. På den ytterste dag skal 
han vekke opp meg og alle døde og gi meg og alle 
troende i Kristus et evig liv. 

 
 
 

 
 
 
Den Hellige ånd blir i kirkekunsten  
oftest symbolisert ved duen fra 
Jesu dåp (Matt.3,16) eller 
ildtungene fra pinsedagen (Ap.gj.2,3) 
Ildtungene har også gitt Den 
Hellige ånd den røde fargen.  Rødt er blodet og åndens farge. 
Forsoningsblodet og Ånden er den nye pakts seil og pant. 
    
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
        Joh 1:12: 

Men alle dem som tok imot ham, dem gav 
han rett til å bli Guds barn, de som tror på 

hans navn. 
 
 

 
 

FØRSTE JULEDAG 2006 
 

Ved høytids-
gudstjenesten 
første juledag 
var det godt 
fremmøte.  
 
2. juledag var 
antallet øket til 
70. Da var det 
lettere å 
komme fra for 
mange, og 
dessuten var 

det skriftemål og nattverd som vanlig. 
 
 

Lys og salt i ny form. 
Kanskje er ikke denne størrelsen så leservennlig som den 
gamle, men vi får mer plass, og for redaktøren blir mange 
ting enklere. 
Vi har også endret forsiden. Korset og nøkkelen som ble 
valgt til å pryde prekestolen, er et godt og talende merke for 
menigheten. Derfor ble det også valgt her, og det vil kanskje 
dukke opp flere steder. 
 

B – post 
Returadresse: 
Støttegruppa 
Co. A. Hunnes 
6144 SYLTE 
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Regnskapssammendrag for desember 
2006 

Driftskontoen: 
Gaver i desember var:         16.148,00 kr. 
Menighetsarbeid    13.422,50 kr. 
Byggefondsparing:  0 Kr. 
Økning på driftskontoen:     1.576,50 Kr 
Lys og salt porto:     1.200,00 kr.    
Bankutgifter         12,00 kr. 
Bankrenter               63,00 kr. 
På drifts - kontoen 31.12. 2006 :       9.716,34 kr. 
 
Første januar 2007 ble det ført over 4000 kr. til 
byggefondet fra gaveinntektene i desember 2006. 
Derfor har vi nå bare 5.716,34 kr. på driftskontoen. 
 

Byggefondet. 
 

Første desember stod det 214.696,48 kroner på 
byggefondet. 
I oktober har det kommet inn fem gaver direkte til 
byggefondet på til sammen 2.200.00 kr. Fra 
driftskontoen har vi ikke ført over gaver i desember. 
Bankrentene var 792,00 kr. Entreprenør Biti har fått 
utbetalt 103.000 kr for grunnarbeidet og 
bankgebyret for det var 3,00 kr.  
Ved årets utgang står det altså 114.685,48 kroner 
på byggekontoen. 
 
Første januar 2007 ble det overført gaver til 
byggefondet fra driftskontoen pålydende 4.000,00kr. 
 
I dag, 01.01.07 står det derfor 118.685,48 kr. På 
byggefondet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibeloppgaver: 

Oppgava i desember: 
Salme 107 finner vi igjen i NT. Fortellingen om Jesus som stilner 
stormen. Mark 4.35-41 og den finnes også hos alle de andre 
evangelistene. 
Neste oppgave: 
Hvor i evangeliet etter Johannes finner vi at  Jesus siterer Sal 82:6: 
 Jeg har sagt: Dere er guder, dere er alle Den Høyestes sønner. 

En E-post fra Kautokeino. 
Det gjelder kjøkkenutvidelsen fra 1998. Kjøkkengulvet er seget 
mer ned nå enn før. Dette pga dårlig grunnarbeid den gang. 
  

Når kirkesalen står ferdig, er jo to vegger allerede ferdig for en 
kjøkkenutvidelse. Noen damer spør: Hva med å reparere kjøkken-
gulvet ved å utvide kjøkkenet, og at nåværende yttervegg flyttes 
ut til hybelfløyveggen? 
  

Noe støyping av mur er ikke nødvendig. Det er mulig å legge 
laminerte dragere fra hybelfløymuren over til kirkefløymuren. 
Hvis dette skal skje, er det kanskje nødvendig å ta hensyn til dette 
allerede ved takkonstruksjonen av kirkesalen? 

Grunnarbeidet til møtesalen er betalt. 
Regningen fra entreprenør Biti er nå betalt. Den var på 103.000 
kroner. Selv om betongen måtte hentes fra Alta (13 mil) så har 
han greid å holde prisoverslaget som var på 110.000 kr. Sammen 
med regningen fra elektriker for varmekablene, 4.230 kroner, ble 
prisen på grunnarbeidet 107.230 kroner. 
Vi vil takke Biti for et godt samarbeid og et godt resultat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Jule – og nyttårshelga 2006/2007 
Det ble en Gledelig Jul i Kautokeino valgmenighet nok en gang. Dette 
var andre gangen vi kunne feire julehøytiden i bedehusleiligheten. 
Som nevnt annet sted i bladet var det høytidsgudstjeneste begge 
dager. – 3. juledag ble det hjemmedåp hos noen venner, og møte med 
skriftemål og nattverd på Kautokeino syke - og gamlehjem.  
 På årets siste dag ble det ettermiddagsmøte med servering. 
Nyttårsdag, på Jesu navnedag, var det også skriftemål og nattverd. 
Slik er det også 2. juledag. Det er en årviss tradisjon! – Johan Aslak 
J. Gaup gjorde tjeneste som klokker og tolk, og Inga Turi Hætta 
var organist. 
 

En sentral medarbeider er gått bort: 
 

 Den siste tiden har Anne Hætta Øverli vært fast tolk 
under møter på sykestua. Men 3. juledag maktet hun ikke.  Den 
4. januar 2007 kom budskapet om at hun var gått bort!  - En 
resursperson har forlatt sine venner og kjære! Hun har vært 
en flink og aktiv dame med mange jern i ilden!  
 Anne ble født 3. mai 1926 i Kautokeino. For mange år 
siden gikk hun av som trygdesjef i kommunen. Men hun 
fortsatte med sin arbeidskapasitet i mange andre sammen -
henger. Blant annet har hun vært valgt inn i Landsstyret for 
Norges Samemisjon. 

Anne Hætta Øverli ble den første lederen i 
Kautokeino nye bedehusforening som ble etablert i 1996. Hun 
skaffet den første kapitalen fra et minnefond, og er således 
en av hovedpersonene bak etableringen av Kautokeino Bedehus, 
der hun fortsatt var medlem av styret. Dessuten er hun en av 
initiativtakerne bak de alternative gudstjenester som tok til i 
1998. 

Kristendommen lå henne alltid på hjertet. Hun kjente 
sin Bibel. I årenes løp er hun ofte blitt spurt om å holde 
andakter og tale Guds ord i nærradioen. 

Anne har også vært aktiv kommunepolitiker for KrF. 
Men på grunn av KrF’s kirkepolitikk forlot hun partiet. I denne 
tospråklige kommunen har hun tjenestegjort både som 
kommunetolk, rettstolk og bedehustolk.  

Hun var av de få i sin generasjon som skrev godt og 
tolket til og fra samisk og norsk. Og hun var den eneste i valg -
menigheten som kunne tolke fra svensk og til samisk.  

Vi vil merke at Annes plass er tom! Vi lyser fred over 
hennes minne! 

For Kautokeino Valgmenighet. 
 

Mathis Mathisen Sara        Olav Berg Lyngmo 
leder                               sokneprest 


