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EN KALLSKAPPE 

VENTER! 

 
To av valgmenighetene i Det evang. 

–luth. stift i Norge – Balsfjord og 

Tromsø valgmenigheter – markerer 

en milepel i år. Balsfjord 30 år og 

Tromsø 10 år. Bakgrunnen for disse 

to menigheters opprinnelse var Dnk 

sin liberale holdning til Skrift og 

bekjennelse som gjorde at mange 

opplevde seg hjemløse i den 

menighet de trofast hadde gått til 

gudstjeneste i. En opplevde at det 

gikk på livet og troen løs. Derfor – 

for å bevare troen – måtte en dra en 

annen vei til sitt hjemland. Derfor valgmenighet, hvor en opplevde 

forkynnelse og liturgi trygt forankret i Skrift og bekjennelse, det 

Kirken har stått for gjennom århundrer. 

 Det var ikke på noen måte en gledens dag når dette skjedde, 

men nøden tvang oss til det. Vi er takknemlig til Gud for veien som 

åpnet seg. Vi kan med rette si: «Av Herren er dette gjort, og det er 

underfult i våre øyne» (Sal 118:23). Men i vår undring og takk 

roper vi til Herren om ånd og liv. Bare da kan vi rett være en Guds 

kirke, som lever «sannheten tro i kjærlighet.» 

 Når vi så tenker framover og veien videre, så kan nok 

tankene melde seg: Hvordan blir veien videre? Vil behovet fortsatt 

være tilstede? Hva med mannskap som kan føre tjenesten videre? 

 Da profeten Elias stod ved avslutningen av tjenesten sin 

viste Herren ham hvem han skulle legge kappa si på. En ung mann 

som var ute på jorde og pløyde – Elisa. Der midt i sitt arbeide fikk 

han profetkappen lagt på sine skuldre. Det som da skjedde var et 

varsel om hva som senere skulle skje. Mer på s. 2. 

B – økonomi 
 

Returadresse: 

Lys og Salt 

Co. A. Hunnes 

6144 SYLTE 
 

GUDSTJENETSER OKTOBER / NOVEMBER 2013 
 

Den lutherske kirke i Kautokeino, Timoteusmessene i Trondheim 

og Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø – 

«Det evangelisk-lutherske stift i Norge» 
 

«Jeg vil glede meg over dem som sier til meg: Vi vil gå i Herrens 
hus.» (Sal 122:1) 

Velkommen til samlingen om Ordet! 

 

Balsfjord valgmenighet. 

Oktober:  20. – 22. s. e. pinse – Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 

November:  03. – Allehelgens søndag – Nordkjosbotn kirke v/ 

EAHO. 

  17. – 24. s. e. pinse – Storsteinnes kapell v/ GHØ. 
 

Den lutherske kirke i Kautokeino. 

Oktober  05., Lohkan kl. 17.00 (5) v /RA. 

06., 20. s. e. pinse v /RA. 

  27. – 23. s. e. pinse – Gudstj. v/ EAHO. 

November:  03. – Allehelgens søndag v/ OBL og GHØ. 

  24. – 25. s. e. pinse – Gudstj. v/ EAHO. 
 

Timoteusmessene i Trondheim. 
  (Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16) 

Oktober:  20. – 22. s. e pinse v/ EAHO. 

November:  03. – Allehelgens søndag v/TA. 

  17. – 24. s. e. pinse v/ THW.  
 

Tromsø valgmenighet. 
  (Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 

Oktober:  13. – 21. s. e. pinse v/ EAHO. 

  27. – Bots og bededag v/ GHØ. 

November:  10. – 23. s. e. pinse v/ EAHO. 
 

Forklaringer: EAHO = Erik AH Okkels, GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen, TA = 

Torgeir Agøy, THW = Thor Henrik With, OBL = Olav Berg Lyngmo. RA = Ragnar 

Andersen. 

 

 

ANDRE ARRANGEMENT: 
Ungdomsgruppen I Tromsø: 

Ta kontakt med pastor Erik – 918 44 354  

angående datoer. 
Onsdagskolen i Tromsø for barn: 

Datoer i oktober: 2/10, 16/10, 30/10. 

Kontakt Lise 481 83 709 

 

NAVNEFORANDRING. 
Styret i Tromsø valgmenighet har inntil videre valgt å hete - Tromsø 
Valgmenighet.– med underteksten –  
«Det evangelisk-lutherske stift i Norge» 
Det skal ikke minst gjelde i alt av annonsering og skriv som sendes fra 
menigheten. 

 

 

 

 

 

HERREN LØFTE SITT ÅSYN PÅ DEG OG GI DEG FRED. 

 

Ord vi hører ofte kan lett bli tilvendt på en slik måte at innholdet i 

dem ikke når inn. Vi har hørt dem før. Det er ikke noe nytt! Slik 

kan det bli med ord fra liturgien. Hver søndag lyser presten 

velsignelsen over oss. Han ber om Herrens lys og nåde over oss. 

–At Herren må løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred. Hva gjør Han 

da? 
 

Å stå åsyn til åsyn – ansikt til ansikt – med noen! Å møte et blikk 

levner ingen tvil om at vi har fått oppmerksomhet fra den vi 

møter blikket til. Vi blir møtt av en som er engasjert i oss og våre 

tanker og planer. I Esters bok kap. 4 og 5 hører vi om dronningen 

som søkte kongen, sin mann, uten å være budsendt. Det 

kvalifiserte til dødsstraff. Men dersom kongen så opp, løftet sitt 

åsyn på den som kom, var det tegn på at kongen så nådig på 

gjesten. Ester fikk leve og fikk hjelp.  
    

Når himmelens og jordens Herre løfter sitt åsyn på oss, lar blikket 

hvile på oss, er det fordi han kjenner oss, våre tanker og behov, 

vår nød og bekymring. Han deltar med oss i det som opptar oss 

og spør seg kanskje: Hva kan jeg gjøre for deg, jenta mi/gutten 

min. Hagar (1.Mos 16) fikk oppleve det. Hun skulle føde 

Abraham en sønn, men måtte flykte ut i ørkenen for Saras uvilje 

mot henne. Hagar så vel ikke noen annen fremtid for seg og 

barnet enn lidelse og død ute i ødemarken. Da møtte Herren 

henne. «Herren har hørt din nød.» Herren løftet sitt åsyn på henne 

og ga henne redning og velsignelse. Da utbrøt hun: «Du er Gud, 

den som ser.»   
 

Her er trøst og hjelp for alle oss som har fått troen som gave. Vi 

har en Gud som ser. I våre kamper og lidelser, feiltrinn og svik, 

kan vi rope til Han. Han løfter blikket  

på oss, ser oss og velsigner oss med  

sin fred. Å ta imot velsignelsen  

er et høydepunkt i hver gudstjeneste,  

– tette og innholdsmettede ord.    

   

Johannes Sørensen                  

 

 

”Dere er verdens lys! Dere er jordens salt!” 

(Matt 5:13-14) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Meldingsblad for Det evangelisk-lutherske stift 

i Norge. Oktober 2013. 8. årgang 



EN KALLSKAPE VENTER!         Fortsettelse fra s. 1. 
Elias ble hentet hjem av Gud. Kappa lå igjen på marken. Så leser vi 

i 2 Kongebok 2:13 at Elisa tok opp kappen. Nå var profetkallet 

hans, og Herren stadfestet kallet med å gi han dobbelt ånd (v 9). 

Elisa betalte prisen. Han reiv sund sin egen kappe, og tok på seg 

kallskappen fra Gud. Nå var det ingen vei tilbake til den gamle 

hverdagen. 

 Når valgmenigheten ble startet var det noen som opplevde å 

måtte rive sund sin egen kappe, fordi en kallskappe fra Gud og 

menighet ble lagt på ens skuldre. Den har til tider vært tung å bære, 

men Herren har gitt dobbelt ånd i tjenesten. Så venter fortsatt 

kallskapper til nye, når noen må tre til side. Ved denne markering 

løfter Herren kappene fram. Hans guddomsøyne speider etter villige 

tjenere som vil ta kappene på. Det 

er ikke for strekt å si at 

valgmenighetenes framtid står og 

faller med menn og kvinner, barn 

og unge og eldre som vil bære 

kallskappen Gud vil gi. Og ta opp 

kallskappen er en verdig måte å 

markere milepelen på. – Det venter 

kallskapper til lokale åndelige 

ledere. Herren ser etter noen som vil stille seg i gapet for Herrens 

åsyn (Esk 22:30), det være seg i Balsfjord, Kautokeino, Trondheim 

eller Tromsø, eller hvor det ellers måtte være. Som vil gi åndelig 

mat, vise hyrdeomsorg og varme i en kald og ond tid. Det venter 

kallskapper til barn og unge, i unge familier, i ungdomsarbeide, i 

diakonal tjeneste. Så spør Herren etter villige medarbeidere som vil 

gå hans ærende. - Det venter kallskapper …! De henger ledige, og 

Herren deler ut kapper til ydmyke forvaltere 

som vil tjene ham i sin tid med de visjoner for 

kallet som Herren gir. Som tydelig og klart vil 

si imot ugudelige lover, lover som bryter sam-

funn og folket ned med et: «Så sier Herren». 

 Elisa skulle ikke kopiere Elias sitt 

profetkall, men utføre den oppgave den samme 

Herre gav ham. Kjære menigheter! To ting ber 

vi dere om: Rop til Herren om at noen blir 

villige til å ta på seg ei kallskappe i Herrens tjeneste. Dernest: be 

om at du selv tar på deg kappen Herren har tiltenkt deg. Du vil nok 

oppleve smerte og tap når du må rive 

sund din egen kappe, men vi er trygge 

for at Herren vil gi deg sin 

velsignelse, den ånd og kraft som du 

trenger til kallet! 

GHØ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Hvordan er menighetenes økonomi organisert? 

Alle menighetene har sin egen driftskasse. Her blir kollektene 

registrert, leie av lokaler og andre lokale utgifter betalt fra. Hver 

menighet bidrar etter evne til Felleskassen som administreres av 

menighetene i fellesskap. Støttefondet samler inn penger, og gir 

sine bidrag til menigheten i Kautokeino og Felleskassen.  

(Giroen som dere finner i Lys og Salt blir ordnet slik: Dere som bor 

i et geografisk område der det finnes en menighet får giro i med 

kontonummeret og adressen til den lokale menigheten. Dere som 

ikke har en menighet i rimelig nærhet får giro med kontonummer og 

adresse til støttegruppa.) 

Felleskassen (også kalt lønnsfondet) 
Denne kassen administreres av Stiftsrådet etter budsjett som settes 

opp av Stiftsmøtet. Stiftsmøtet har sin aller første samling 28. 

september dette år (Stiftsmøtet erstatter det som tidligere het 

Fellesmøtet, og Stiftsrådet erstatter det som før het 

Arbeidsutvalget). Felleskassen betaler ut lønn til prestene, reise- og 

administrasjonskostnader og har regnskapet for alle 

fellesarrangementer. Felleskassen har grovt sett kr. 500.000,- til 

disposisjon hvert år. 

Trenger menigheten mer penger nå? 
Menighetene har per i dag 7 personer i tjeneste som prest, diakon 

eller biskop (samt en biskop emeritus). Kun en av dem mottar fast 

lønn, samt at en får betalt etter oppdrag. Menigheten har gjort flere 

forsøk på å lønne flere personer, men har ikke sett at de har hatt 

økonomi som strekker til. I tillegg har menighetene en rekke 

personer som deltar i arbeidet for menighetene, enten direkte inn 

mot menighetene eller på vegne av fellesskapet. For dette året 

ligger det an til et underskudd i felleskassen på nærmere kr. 

100.000,-.  

Ønsker du å bidra til menighetenes arbeid, må du gjerne gi penger 

til noen av kontoene som er nevnt over. Underskuddet dekkes av 

oppsamlede midler. De ulike menighetene har alle sine økonomiske 

forpliktelser og ønsker å se fremover for å utvide aktiviteten. Det 

har også vært gjort flere forsøk på å støtte arbeid på nye steder, men 

menighetene har ikke lyktes med dette. Å ha personer og ressurser 

til å starte arbeid på nye steder kan være relativt pengekrevende, og 

forplikter derfor menighetene økonomisk. Det koster også mer å ha 

mange menigheter i Nord-Norge med lange avstander og 

grisgrendte strøk, slik DelsiN (Valgmenighetene) har. 

Fast givertjeneste 
Menighetene er takknemlig for de som har fast givertjeneste. Fast 

givertjeneste gir god forutsigbarhet i økonomien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With 

Redaksjon: Gunnar Helge Ødegårdstuen  

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, i 

september 2013. 
 

Driftskontoen: 
Den 1. sept.  stod det kr 449,29.    på bankkontoen. 
 I perioden fikk vi inn  kr. 2.100,00 i gaver. 
  
 

Utgifter i denne perioden var:  
Lys og Salt      kr.   2.800,00 
Til lønnsfondet   kr.    0,00  
Bankutgifter   kr            0,00 
Sum utgifter   kr.    2.803,00  
 

Den 24. september 2013 står det kr. 42,29 på 
brukskontoen.  
 
Denne måneden greide vi bare utgiftene til Lys og Salt. På samme tid kommer 
det rapport om at budsjettet til Prosjektkonto lønn Det er «Stiftskassa» ser ut til 
å komme ut med et underskudd på 100.000 kr dette året. Du kan lese mer om 
det på www.valgmenighet.no.  Velg så nyheter og litt om økonomien. 

Mye av dette finner du også nedenfor. 

Adresser og telefonnr: 
 Balsfjord Valgmenighet: 

Formann: Geir Halvard Holmstad, Tlf 971 58 171,  

E-post: geir.holmstad@gmail.com   

Kasserer: Knut Haugstad, Tlf 913 86 384, E-post: eldhaugs@online.no 
 Den Lutherske kirke i Kautokeino: 

Formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesveien, 9520 Kautokeino  

Tlf 416 14519 – 908 20 980  

Kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals, Tlf:  915 30 647,  

E-post: arksbals@hotmail.com  

Bankkonto for menigheten: 4901 10 37762 
 Tromsø Valgmenighet: 

Forman: Pål Are Andersen, Kaldfjorden, mb 472 38 886 - (midlertidig 

formann) E-post: paaand2@online.no 
Kasserer: Tove Hanssen, Tlf. 77 67 33 13,  E-post: tohanss@live.no 

 Timoteusmessene i Trondheim: 
Kontakt: Torgeir Agøy,  Tlf 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no 

Kasserer: Aud Amalie Agøy, Tlf. 997 00 724,  

E-post: aud.agoy@hotmail.com 
 Støttegruppa: 

(Forvalter: Asbjørn Hunnes Tlf: 99710446. asbhu@tussa.com ) 
 Menighetene prester: 

Erik AH Okkels, Tlf 918 44 354, E-post: erik_okkels@hotmail.com 

Gunnar Helge Ødegårdstuen, Tlf 915 10 821, E-post: godeg@broadpark.no 

Olav Berg Lyngmo, Tlf 996 25 241, E-post: obl@lyngmo.org 

Torgeir Agøy, Tlf. 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no 
 Det evangelisk-lutherske stift i Norge: 

Biskop: Thor Henrik With, Tlf 911 72 188, E-post: biskopwith@online.no 

Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik 
 Diakoner: 

Sverre Gundersen, Tlf 916 30 341, E-post: sve-gun@online.no 

Asbjørn Hunnes, Tlf 997 10 446, E-post: asbhu@tussa.com) 

Prosjektkonto – lønn: 0539 54 08196 
Internett: www.valgmenighet.no 
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