
Gudstjenester for april / mai: 
 

Balsfjord Valgmenighet: 
SØNDAG 25. MAI – KL. 11.00: Storsteinnes kapell v/ Erik Okkels. 
SØNDAG 8. JUNI – KL. 11.00: Nordkjosbotn kirke v / Gunnar Helge 
Ødegårdstuen. 
SØNDAG 22. JUNI – KL. 11.00: Storsteinnes kapell v Erik Okkels. 
SØNDAG 29. JUNI – KL. 11.00: Stevnegudstjeneste for alle tre 
menighetene på Alteidet i Kvænangen. 

 

Tromsø Valgmenighet: 
Sted: Forsamlingshuset (NORMISJOM), Vestre gt. 24. 

SØNDAG 25. MAI – KL. 11.00: Forsamlingshuset, Vestregt, 24, v/ 
Gunnar Helge Ødegårdstuen. 
SØNDAG 8. JUNI – KL. 11.00: Forsamlingshuset, Vestregt. 24, v/ 
Erik Okkels. 
SØNDAG 22. JUNI – KL. 11.00: Forsamlingshuset, Vestregt. 24, v 
Gunnar Helge Ødegårdstuen. 
SØNDAG 29. JUNI – KL. 11.00: Stevnegudstjeneste for alle tre 
menighetene på Alteidet i Kvænangen. 

 

Den Lutherske kirke i Kautokeino: 
SØNDAG 25. MAI – KL. 11.00: v/ Sverre Gundersen 
SØNDAG 13. JUNI – KL. 11.00: v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 
SØNDAG 29. JUNI – KL. 11.00: Stevnegudstjeneste for alle tre 
menigheten på Alteidet i Kvænangen, Nord-Troms 
     (Se nærmere omtale ellers i bladet) 
 

Velkommen til gudstjenestene! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Å vitne 
”Dere skal være mine vitner.” 

Ap. Gj. 1.8 
 

 Jeg undres om det noen gang har vært snakket så 
mye om åndelige ting som nå. Vi har tilstrekelig med 
snakk. Godt snakk og dårlig snakk. Veltalenhet og vrøvl. 
Mer og mindre gudelig. Mer og mindre salvelsesfullt. 
Men må vi ikke spørre: Hvor er de gamle vitner? 
 ”Dere skal vitne,”  sa Jesus.  
 Hva er det å vitne? 
 Spør småfuglene som synger ut vårens jubel av 
full hals. – Spør alle tusen blomsterknopper som åpner 
seg mot solen - - Det er liv som bryter seg fram. Liv! 
Liv!  Kan de la være? Nei, de må. Med 
naturnødvendighet må de juble om livet. 
 Noe slikt mente Jesus. 
 Vitne!  – Gi livet uttrykk. La livet få luft. Steng 
det ikke inne. Syng om rikdommen som er blitt din. 
 Når vi taler, skriver, synger og lever fordi vi må, 
da blir det vitnesbyrd. 
 Og da har det kraft. Det tenner. Det smitter. – Alt 
snakk, om det enn er aldri så åndelig og korrekt, faller 
fet til jorden som visne blad. Verden er trett av det. 
 Og Kristus? Hvordan lyder det i hans øre? Venn, 
hvorfor er du kommet?, sa han en gang. – Å, måtte 
hans liv bli mektig i oss 
så våre ord og våre 
handlinger ble til et 
vitnesbyrd. 
Fra andaktsboka ”Lysets kilde” av 
Edin Holme.   

 

 

 

”Men dere skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer 
over dere. Og dere skal være mine vitner både i 

Jerusalem og hele Judea og Samaria og like til jordens 
ende.”   Ap.gj. 1.8 

 

 

 
 

 
 
 

Den Lutherske kirke i Norge har satt i gang 
supplerende utdanning for prester. Den 

kalles AdFontes – til kilden. 
Det er 3 studenter som følger AdFontes våren 2008. En er 2. år på 
MF, en er første år på Fjellhaug og en er på andre år på 
Fjellhaug. Alf Danbolt fortsetter som studieleder og Torkild 
Masvie som utviklingsleder.  
Dette er et tiltak vi har lengtet etter lenge, og følger med våken 
interesse. Vi tar med litt om kva kurset inneholder. 
Ukentlig grunnspråklig tekstgjennomgang. 
Det har vært ukentlig grunnspråklig tekstgjennomgang over kommende 
søndags tekst siden 8 januar.  
Temasamling 1 . Samisk menighetsliv. Kurset var i Kautokeino. 
Temasamling 2. Kamp mot makter og myndigheter. 2 april. 
President (tilsynsmann/”biskop”) Dan Gilbert fra Missouri synoden hadde 
temaet.  
Temasamling 3. Til helhet – hvordan gi kristen hjelp til kristne 
homofile.  
Studietur til Den Evangelisk Lutherske Kirke i Latvia. 17-20 
februar. De 3 prestestudentene og studieleder og utviklingsleder var på 
studietur til Den Evangelisk Lutherske Kirke i Latvia og til deres 
presteseminar. 
Løpende menighetspraksis. Alle 3 studentene er involvert i 
bibelgruppeledelse, ungdomsarbeide og prekenøvelser.  
Opptak av nye studenter høst 2008. Fra høsten 2008 vil det vil bli tatt 
opp inntil 3 studenter i tillegg til de 3 studentene som deltar i programmet nå. 
 

Økonomi. 
Kirkerådet for Den Lutherske Kirke i Norge har opprettet egen 
bankkonto for AdFontes. Midlene fra FBB benyttes av AdFontes fra og 
med 1.1.2008.  Det er egenandeler å betale for studentene på alle 
aktiviteter.  
 
 

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

 
 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa - mai 2008. 

 

Adresser og telefonnr: 
 

Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Svein Sørensen, 9040 Nordkjosbotn Tlf. 77 72 06 37 
Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes Tlf. 77 72 01 96 
Formann/forstanderskapet: Torbjørn Pettersen, Middagsbukt 9050 Storsteinnes, 
Tlf. 77 72 08 24 – Mb. 464 71 779 
 

Tromsø Valgmenighet: 
Formann: Johannes Sørensen, Vesterliv 40, 9013 Tromsø Tlf. 77 69 94 60 – Mb 
981 78 249 
Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien 8, 9015 Tromsø. Tlf. 77 67 33 13 
 

Den Lutherske kirke i Kautokeino 
formann:  Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesv. 9520 Kautokeino. 

 Tlf: 78 48 63 24 - 90 82 09 80 
Kasserer: Inga Turi Hætta, Gártnetmáras 13, 9520 Kautokeino.  

 Tlf.: 78 48 61 34 
 

Menighetenes prester: 
Gunnar Helge Ødegårdstuen Varden 175, 9018 Tromsø. Tlf. 77 61 11 85 – 915 
10 821. Erik Okkels,  Nedre Markveien 37, 9011 Tromsø Mobil 0045 2873 2193. 
Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 9, 8530 Bjerkvik. ℡ 996 25 241. (Lyngmo har 
permisjon til juni 08.) 
Biskop Børre Knudsen, 9055 Meistervik 

 

Prosjektkonto (lønn) 
(Gjelder for menighetene i Tromsø / Balsfjord)0539.540 8196 

 

Støttegruppa; Lys og salt. 
Sekretær og kasserer: Asbjørn Hunnes. 6144 Sylte. Tlf: 70 02 21 40 Mob: 997 
10 446 E-post: asbhu@tussa.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rekneskapssammendrag for 
Støttegruppa mars 2008. 

Driftskontoen: 
1.april stod det kr. 9 877,04 på bankkontoen. 

I april fikk vi inn  kr. 14 371 i gaver.  

Samlede utgifter var kr. 23 156  

Den 30.april står det kr. 1092,04 på brukskontoen. 
 

Byggefondet 
Vi har ikke overført penger til byggefondet i mars. 
Så har det kommet inn ei gave på kr. 1000.  
I april har vi betalt byggesaksgebyret stort: kr. 2.200.  Dette ble krevd 
inn sammen med vann og avløpsavgiften. Derfor har dette blitt stående 
ubetalt altfor lenge Vi har også betalt lån og renter med kr. 10.542 
Byggefondet har pr. 1. mai: kr. 26.023.  
Kravet fra Kautokeino kommune i tilknytningsavgift er på til 
sammen (med renter) kr. 76 056,70. Det blir mer og mer meningsløst 
etter som samtalene med teknisk etat utvikler seg. Likevel har de til 
nå fastholt kravet. 
 

Støttegruppas økonomiske situasjon er nå 
vanskelig. 
Driftskontoen: 
Vi har en forpliktelse på kr. 11 000 i måneden til menighetsarbeid.  
Lys og Salt koster ca kr. 1 500 hver måned. 
Byggekostnader: 
Her har vi kommunens krav på kr. 76 056,70 hengende over hodet. 
Vi håper at kr. 26 000 som står på kontoen skal være nok til dette. 
Så er det låna: Vi har nå 7 private lån på til sammen kr. 104 000  
Kr 5 000 av dette er lovet betalt før 1.aoril 2009.  
Budsjettet:  
Det budsjettet jeg satte opp i januarnummeret av Lys og Salt regnet 
med en gaveinntekt på kr. 20.000 i måneden. Så høyt har vi ikke 
kommet noen måned i år. 
Derfor må vi nå forsøke å få med oss flere givere. Du får også 
denne måneden en u-utfylt giro og en kort informasjonsfolder som 
du kan gi til en venn. 
 
 
 

 

Luthersk biskop fra USA i Oslo og Kautokeino 
 
Den konservative lutherske kirke i USA, Missourisynoden, trådte støttende til 
sommeren 2007 og fikk fart i byggingen av Den lutherske kirke i Kautokeino. 
 
Presidenten i Missourisynoden er foreløpig tilsynsmann og biskop for Den 
lutherske kirke i Oslo. I forbindelse med visitasen i Oslomenigheten, ytret 
biskop Dan Gilbert ønske om å avlegge visitt i Kautokeino. Han ville gjerne 
se kirken som menighetene i USA hadde støttet. Selv om hans besøk var en 
mandag etter påske, ble gudstjenesten godt besøkt. Biskopen preket om 
Skriftens ufeilbarlighet, ut fra 2 Tim 3,16 ff.: "Den hele Skrift er innblest av 
Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i 
rettferdighet, 17 for at det Guds menneske kan være fullkommen, dugelig til 
all god gjerning. Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme 
levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær 
rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og 

lære! 3 For det skal komme en tid da de ikke 
skal tåle den sunde lære, men etter sine egne 
lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det 
klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort 
fra sannheten og vende sig til eventyr. 5 Men 
vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en 
evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!” 
        Biskop Gilbert preket på engelsk med 
pastor Torkild Masvie som tolk til norsk. 
Kirketolk i Den lutherske kirken på 
Finnmarksvidda, Berit Turi 
Mortensen tolket til samisk. 
 
President og biskop Dan 
Gilbert er tilsynsmann for 
”The Lutheran Church” – 
Northern Illinois District”. 
Der er det 233 menigheter. 
Gilbert har 430 prester under 
seg. Biskopen var meget glad for å få møte en søsterkirke i Sápmi som ville 
holde fast på Guds Ord, når Statskirken er avveket fra Skriften og Den 
lutherske bekjennelse. 
 

MENIGHETSNYTT: 
 

De mange nyheter har vi ikke å fortelle denne gang, men følgende 
kan nevnes: 
 

¤ I Tromsø menighet var det dåp ved gudstjenesten 1. pinsedag. 
Det var den første siden menigheten ble stiftet. 
Et ansvar er nå gitt til menigheten, gjennom forbønn og 
oppfølging. Vi vil komme nærmere tilbake til begivenheten i neste 
nummer. 
 

¤ I Balsfjord menighet har det nå vært 4 gudstjenester etter at 
menigheten fikk tillatelse til å bruke kirkene i kommunen. Så langt 
har det fungert bra, og for menigheten og besøkende oppleves det 
fint. 
 

¤ I Kautokeino menighet arbeides det med å få laget kirkebenker 
til kirkesalen. Hans Morken skal lage disse. Regner med at de 
kommer på plass i løpet av sommeren. Ellers vil det nok være 
behov for noe dugnad utover forsommeren. En del opprydding 
står igjen etter byggingen. 
 

Ellers nevner vi at Erik Okkels har vært en tur i USA fra 26.03 – 
6.04. Han var utsending til en konferanse fra Nordisk Evangelisk 
Lutherakademi (NLA). Samtidig fikk han anledning til å besøke 
noen menigheter innen for Missouri Synoden. Han forteller at det 
var en flott tur med mange inntrykk. 
 

20-21.mai blir Erik Okkels og Gunnar Helge Ødegårdstuen etter 
innbydelse, å reise til Sverige og delta på prestemøte i 
Misjonsprovinsen. Dette er en årlig samling.  
 
 

FELLESSTEVNEFELLESSTEVNEFELLESSTEVNEFELLESSTEVNE    

28.28.28.28.----29. JUNI 200829. JUNI 200829. JUNI 200829. JUNI 2008    

ALTEIDET I KVÆNANGENALTEIDET I KVÆNANGENALTEIDET I KVÆNANGENALTEIDET I KVÆNANGEN    

    

Menighetene i Balsfjord, Kautokeino og Tromsø 
inviterer til Fellesstevne på Alteidet i Kvænangen. 
Menigheten i Kautokeino har hatt stevner tidligere år. 
Nå etter at det er blitt samarbeid mellom de tre 
menighetene har en bestemt å ha stevnet felles for alle 
tre. 
Samlingene er lagt til Alteidet samfunnshus, evt. 
Varden skole som ligger like ved. Overnatting er mulig 
på Alteidet camping, som også ligger like ved. De som 
trenger overnatting kan ringe dit og bestille hytte.  
Det er lagt opp til fellesbespisning etter gudstjenesten 
søndag. Ellers må hver enkelt ordne med mat selv. 
Programmet for helgen blir slik: 
Lørdag 28.juni kl. 17.00: Møtesamling. 
Søndag 29. juni kl. 11.00: Gudstjeneste med skrifte 
og nattverd. Etter gudstjenesten: ”kirkelunch.” 
Kl. 17.00: Møtesamling. 
De som deltar blir prestene Olav Berg Lyngmo, Erik 
Okkels og Gunnar Helge Ødegårdstuen. 
 
Tlf. til Alteidet Camping for bestilling av hytter 
er: Tlf: 974 87 345 
For støttegruppen og andre interesserte vil dette være en 
god anledning til å bli kjent med menighetene. 

Hjertelig velkommen til stevnet! 

 

 

Børge Nilsen til minne.Børge Nilsen til minne.Børge Nilsen til minne.Børge Nilsen til minne.    
Børge Nilsen i Lavangen i Troms døde 17.april, 60 år gammel, etter 
flere år med en blodkreftsykdom. Børge var en avholdt, tjenestevillig 
og aktiv mann i lokalsamfunnet og i Guds rikes arbeid, bl.a. i 
søndagskolen i flere tiår sammen med sin kone Mary. De engasjerte 
seg også i bekjennelseskampen i vår kirke, og  
har vært en god støtte for bedehusmenigheten  
i Kautokeino, bl.a. ved dugnadsinnsats som- 
meren 07 og foreningsvirksomhet hjemme i  
Lavangen. Herrens veier er uransakelige.  
Fred over Børges minne. 

Sverre Gundersen. 

Leder Mathis Mathisen Sara tolkes til 
norsk og engelsk. De sender en hilsen og 
takk til søndagsskolen i Our Savior (Vår 
Frelsers) menighet i Illinois for en gave på 
ca. kr. 4500 kr. Pastor Torkild Masvie var 
pastor i den menigheten i et par år. 


