
Gudstjenester i mai og juni 2009: 
BALSFJORD VALGMENIGHET: 
Mai:  
10. – Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Erik Okkels 
24. – Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 
Juni: 
07. – Kl. 11.00: Nordkjosbotn kirke v/Erik Okkels 
21. – Kl. 11.00: Mortenhals kirke, Malangen v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen  
 

DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO: 
Mai: 
10. – Kl. 11. og 17.00: Forsamlingsmøter v/ lokale og tilreisende 
predikanter 
31. – Kl. 11.00: 1. pinsedag, høytidsgudstjeneste v/ Erik Okkels 
Juni: 
01. – Kl. 11.00: 2. pinsedag, gudstjeneste v/ Erik Okkels 
14. – Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Sverre Gundersen. 
28. – Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Olav Berg Lyngmo 
 

TROMSØ VALGMENIGHET: 
Mai: 
10. – Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 
24. – Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Erik Okkels 
Juni: 
14. – Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 
28. – Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Erik Okkels 
 

Velkommen til gudstjenestene! Be for samlingene! 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Davids og min Herre: 
 

Sal 110:1 
 Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får 
lagt dine fiender til skammel for dine føtter! 
Dette bruker Jesus om seg selv i Matteus 22,44. Denne Kristi 
tronstigning feirer vi Kristi himmelfarts dag. Dette er Guds 
under, det er dagen som Herren gjorde. Barnet Jesus, det vi 
feirer i julen, sitter nå ved Allmaktens høyre hånd. Ja, jeg tror 
virkelig at den kroppen som ble lagt i krybben nå sitter i 
himmelen. I påsken feirer vi at graven var - og er - tom. Thomas 
la handa i sida på det korsfestede legemet, han stakk fingeren i 
naglegapene. Dette ”slaktede Guds lam”. Det er Davids Herre 
som Den Allmektige, - alt styrende Gud - nå legger alt under. 
”Meg er gitt all makt –” (Matt.28,18).Den siste fiende, døden, 
ble underlagt Jesus ved hans oppstandelse. Denne Davids Herre, 
som Thomas tiltalte med ”Min Herre og min Gud”, og som også 
er min Herre, sitter nå ved Allmaktens høyre hånd. Og! Han har 
lovet at han ikke lar oss være igjen her i verden som foreldreløse 
barn. Nei, Han har sendt Den Hellige Ånd som kirken bekjenner 
utgår fra Faderen og Sønnen, som er Herre og gjør levende, som 
æres og tilbes sammen med Faderen og Sønnen. Denne Hellige 
ånd som er Gud, ble gitt, til deg og meg med navn nevnelse i den 
hellige dåp. 
Det er dette som jeg ikke kan fatte med min tanke, at Den 
allmektige Guds enbårne sønn, Davids og min Herre, sitter ved 
Allmaktens høyre hånd og bor i meg ved Den Hellige ånd. 
 Og ikke bare det. Dette Guds lam, Davids og min Herre, han 
som døde for meg, er den som skal dømme meg. Hvilken 
forferdelig dom må det bli hvis jeg da har forkastet ham. 
Likesom dommen må bli forferdelig er frelsen han gir ufattelig 
herlig. Og denne frelse kan ikke svikte. Gud har aldri sviktet 
sine løfter, Derfor kan vi så trygt stole på Ham. Alt dette er jo 
fullført. Vi har en tro så stor, en Gud med en så stor helligdom 
og en frelse så stor at vår forstand 
ikke makter å favne den.  Så la oss 
vente i håp og glede. 
God Pinse 
Asbjørn. 
 
 
 
 

 

”som etter hellighets Ånd er godtgjort å være Guds veldige 
Sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår 
Herre.”  Rom. 1,4 
 
 

 

 

 

 

 
Gudstjenestene i påsken 
 

Gudstjenestene i påsken samlet relativt mange. 
I Balsfjord var det gudstjeneste 1. påskedag v/ Erik Okkels. Bra 
frammøte. Under gudstjenesten ble det utdelt bibler til to jenter 
på 10 og elve år, Susanna og Johanne, som begge er døpt av 
Børe Knudsen. En fin markering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Kautokeino var Olav Berg Lyngmo. Skjærtorsdag og 
langfredag var det noe mindre en vanlig, mens påskedagene var 
bedre, særlig 2. påskedag. 
I Tromsø hadde Erik Okkels pasjonsgudstjeneste langfredag, og 
Gunnar Helge Ødegårdstuen gudstjeneste 1. påskedag med bra 
frammøte. 

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

 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i Kautokeino, 

Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø og 

Støttegruppa – mai 2009. 

 

Adresser og telefonnr: 
Balsfjord Valgmenighet: 
Formann: Svein Sørensen, 9040 Nordkjosbotn.  ℡ 77 72 06 37 
Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes.  ℡ 77 72 01 96 
Formann/forstanderskapet: Torbjørn Pettersen,  
Middagsbukt 9050 Storsteinnes.  ℡ 77 72 08 24 – ℡ 464 71 779 
Tromsø Valgmenighet: 
Formann: Johannes Sørensen, Vesterliv 40, 9013 Tromsø.  
 ℡ 77 69 94 60 – 981 78 249 
Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien 8, 9015 Tromsø. ℡ 77 67 33 13 
Den Lutherske kirke i Kautokeino 
Formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesveien, 9520 Kautokeino. 
 ℡ 78 48 63 24 –  416 14 519 – 908 20 980 
Kasserer: Inga Turi Hætta, Gártnetmáras 13, 9520 Kautokeino. ℡ 78 48 61 34 
Bankkonto: 4901 10 37762 
Hjemmeside http://www.bedehus.net/ 
 

Menighetenes prester: 
Gunnar Helge Ødegårdstuen Varden 175, 9018 Tromsø. ℡ 77 61 11 85 –  
915 10 821. Erik A.H.Okkels,  Nedre Markveien 37, 9011 Tromsø. ℡ 91844354. 
Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 11B, 8530 Bjerkvik. ℡ 76 95 28 09 –  
996 25 241. Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik. 
Prosjektkonto. Lønn (menighetene i Tromsø / Balsfjord): 0539 54 08196 
Støttegruppa: Lys og salt. 
Formann: Morten Selven, Asbjørn Øveråsvei 18 d. 7017 Trondheim  
℡915 46 362 Sekretær: Asbjørn Hunnes, 6144 Sylte. ℡ 70 02 21 40 – 997 
10 446 E-post: asbhu@tussa.com 

Internett: www.bedehus.net 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Till man och kvinna skapade han dem 
 

Dette er tittelen på et brev som de tre biskopene i 
Misjonsprovinsen, i Sverige har sendt ut i forbindelse med den 
svenske riksdagen sitt vedtak om ”kjønnsnøytralt” ekteskap, og 
hvor den Svenske kirke nå overveier om den skal medvirke til 
og tilby kirkelig vigsel til dem som ønsker å inngå partnerskap. 
Brevet er sendt til samtlige biskoper, prester, menighetsråd, og 
til riksdagsmedlemmene i Sverige.  
Brevet inneholder syv punkter som sammenfatter det som har 
vært kirkens syn på ekteskapet. - Når den svenske kirke støtter 
opp om lovforslaget ved å tilby kirkelig vigsel, har den bevist at 
den ikke lenger er en kirke, men en samling for menneskelige 
rettigheter i verden, sies det til slutt i innledningen av brevet. 
Også i vårt land burde det ha vært gjort noe lignende, da vi er i 
samme situasjon. 
 
Prestemøte i Misjonsprovinsen 
 

Mandag 25. mai avholder Misjonsprovinsen sitt årlige 
prestemøte i Göteborg. 
Hovedtema for møte er: ”Till man och kvinna skapade han 
dem” 
På tirsdag 26. mai har Lutherstiftelsen kursdag for prester, hvor 
tema er: ”Så som Fadern har sendt mig sender jag er” 
Prestene Erik Okkels og Gunnar Helge Ødegårdstuen fra 
valgmenighetene her nord er innbudt, og blir å delta. 
 
Bibelundervisning 
 

Tromsø valgmenighet har planer om å starte bibelundervisning 
til høsten med emner om liturgiens innhold og betydning, og 
emner som omhandler den kristne tro. 
En vil komme nærmere tilbake til opplegg for dette senere. 
 
Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid 
 

Det er etablert et nettverk for evangelisk-luthersk 
kirkesamarbeid. Dette nettverk består av kirkesamfunn, og av 
organisasjoner og initiativ som arbeider for å danne 
menigheter/forsamlinger eller fremme menighetsliv som er 

forpliktet på Den Hellige Skrift og de bekjennelsesskrifter som 
er felles for alle evangelisk-lutherske kirker. 
Formålet er å knytte bånd mellom medlemmene, legge til rette 
for samarbeidsprosjekter, hjelpe hverandre med å løfte fram og 
aktualisere en reformatorisk kristendomsforståelse, motvirke 
marginalisering og isolering av forsamlinger med en klassisk 
bekjennelse, og fremme kirkelig fellesskap nasjonalt og over 
landegrensene. 
De som er med så langt er: DELK, FBB, Mesiaskirken (Den 
Lutherske kirke i Norge), Misjonsprovinsen i Sverige, Carissima 
og Valgmenighetene i Nord-Norge. 
Richard Skollevoll og Erik Okkels har representert menighetene 
i de to møter som har vært. 
Planen er å samles en gang i året.   
 
Valg av tilsynsmann fro menighetene i nord 
 

Mange spør om hvem som skal overta oppgavene når nå biskop 
Børre har blitt nødt til å tekke seg tilbake med helsesvikt. Svaret 
så langt er at menighetsstyrene og de som gjør tjeneste i vigslede  
funksjoner har fått oppfordring om å sette fram forslag til ny 
tilsynsmann. Svarfrist er satt til 15.mai. Komiteen som har fått i 
oppdrag å administrere prosessen vil etter svarfrist, bearbeide 
svarene og gå ny runde med de løsningene som har fått flest 
stemmer. Senere vil det bli samtaler med den som blir prioritert. 
Til slutt blir den valgte framstilt for prøving av tidligere biskop 
og hans kollegaer i svenske Misjonsprovinsen.  
Prosessen tar tid. Den er svært viktig for oss, og den må følges 
av forbønn. 
JS 
 
Menighetsstevne 25.-27. september  
 

Menighetsstevnet på Lauklines sist høst gav oss en utfordring 
om å legge til rette for en oppfølging. Det er nå under 
planlegging. Tema denne gangen kommer til å ha fokus på 
ekteskap og familie, foreldre og barn. Tema er brennaktuelt. 
Hvordan skal en kristen menighet forholde seg til ny lovgiving 
og praksis som vil følge av den?  Vi har fått to hovedinnledere 
til å belyse situasjonen. Filosofen Nina Karin Monsen svarte 
umiddelbart ja på forespørsel om å delta. Hun har som de fleste 
nok har hørt vært ”ute i hardt vær” fordi hun har gått sterkt ut og 
forsvart ekteskapet slik kirken har forstått det gjennom lange 
tider.  Teologen  Knut Alvsvåg  vil gå inn på Skriftens 
vitnesbyrd om ekteskapet.  
Menighetsstevnet blir denne gangen lagt til Fjellheim bibelskole 
i Tromsø. Merk av dagene og bli med. 
JS 
 
Per Nielsens menighetsbrev nr. 4 om Nohapakten 
må dessverre ligge over til juni. Vi fikk ikke plass 
denne gangen. 
Asbj. 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa 
mars 2009. 
 

Driftskontoen: 
1. april stod det kr. kr.5.236,24 på bankkontoen. 
I april fikk vi inn kr.8.973 i gaver. 
Samlede utgifter i måneden var kr.12.566,00 
Den 30 april 2009 står det Kr. 1.733,24 på brukskon toen.  
Nå er eg spent på om vi greier forpliktelsene våre i juni. 
Asbj. 

 

ÅRSRAPPORTER 2008 
DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO 
 

Som alltid før, bygger årsmeldingen på kirketolk Berit Turi 
Mortensens grundige dagbøker. 
Styret består av følgende personer: Mathis Mathisen Sara, 
Styreleder Sara Bæhr Buljo, nestleder Berit Turi Mortensen, 
styremedlem Aslak Persen Bals, styremedlem 
Kirsten Gaup Siri, styremedlem Johan Aslak J. Gaup, 
styremedlem Olav Berg Lyngmo, sekretær 
Varamedlemmer: Brita Bæhr, 1ste varamedlem Ellen 
Margrethe Hætta, 2ndre varam. Nils Mathisen Sara. 3dje varam. 
Anne Margrethe Turi Gaup, 4de varam. 
Kasserer: Inga Turi Hætta 
 

33 gudstjenester og 1012 personer vært på gudstjenester. 25 
møter og 433 personer vært på møter. 7 Soknebud på helsesenter 
eller i private hjem:. 
Organist: Inga Turi Hætta. Forsanger: Sara Bæhr Buljo. 
Tolker:  Berit Turi Mortensen, Marit Gaup Sara og Aslak Bals. 
Tolker, predikanter og medhjelpere: Johan Anders O. Eira, 
Mathis M. Sara og Anders M. Sokki. Kirketjenere: Anne 
Margrethe Turi Gaup, Kirsten Gaup Siri og Mathis M. Sara. 
Hovedvaktmester og kjøkkenarbeider: Sara Bæhr Buljo. 
Øvrige kjøkkenpersonell og faste matlagere: Anne Margrethe 
Turi Gaup, Anders og Kirsten Gaup Siri, Ellen Margrethe Hætta, 
Ellen Kristine Sara og Mathis M. Sara, -  Rebecca, Marie og 
Åshild Bolsøy Lyngmo. 
(Så utelater vi beskrivelsen av det som ovenfor kommer frem 
som tall. Vi tar bare med avsluttningen.) 
Herre, la det skje slik du vil. 
Vi takker først og fremst Gud, men vi til også takke for all 
praktisk hjelp og pengestøtte, og takk til dem som har vært 
villige til å forkynne Guds Ord og tjene menigheten med de 
forskjellige nådegaver som Gud gir. 

Kautokeino 28.02.09 
   Mathis Mathisen Sara , leder.   Sara Bæhr 
Buljo , nestleder 

 

En forespørsel. 
Eilerts Lyngmo har skaffet to trådløse TOA mikrofoner. Kan det  
være noen som har en forsterker med minst 6 utganger å avstå. 
Da slipper vi å kutte ut noen av de faste mikrofoner, de med 
ledning. Ring til Olav B. Lyngmo ℡ 76 95 28 09 
 
Konfirmantundervisning  
En vil fra høsten av, fra menighetenes side, ta sikte på å 
imøtekomme behov for event. konfirmantundervisning. Det ble 
forsøkt i fjord, uten noen resultat. Men en vil gjøre et nytt forsøk 
igjen. Info. Kan fåes ved henvendelse til pastor Erik Okkels – 
tlf. 982 68 826 
 


