
Gudstjenester i februar og mars 2009: 
 
BALSFJORD VALGMENIGHET: 
Februar:  
Søndag 08. – Kl. 11.00: Nordkjosbotn kirke v/ Erik Okkels 
Mars: 
Søndag 01. – Kl. 11.00: Storsteinnes kapell v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen 
Søndag 15. – Kl. 11.00: Nordkjosbotn kirke v/ Erik Okkels 
 
DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO: 
Februar: 
Søndag 22. – Kl. 11.00: v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen, Bengt 
Birgersson, Olav Berg Lyngmo 
Mars:  
Søndag 08. – Kl. 11.00: v/ Erik Okkels 
Søndag 15. – Kl. 11.00: v/ Sverre Gundersen 
 
TROMSØ VALGMENIGHET: 
(Forsamlingshuset, Vestregt. 24) 
Februar: 
Søndag 22. – Kl. 11.00: v/ Erik Okkels, Torkild Masvie og 
studenter fra AdFontes 
Mars: 
Søndag 15. – Kl. 11.00: v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen og John 
Terje Sørensen. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”… hva er da et menneske at 
du kommer ham i hu?” 
 Ordene er hentet fra Salme 8 i Gamle 
testamente.  Dikteren ser opp mot 
stjernehimmelen og overveldes. I 
nattemørke og himmel overstrødd med stjerner blir 
uendeligheten og evigheten overveldende enten man opplever 
den i Judeas ørken, på Finnmarkvidda eller på en strandkant ved 
Ishavet. Hva er da et menneske? Et fnugg i universet?  Et 
ubetydelig støvkorn? 
Lite og kortvarig i alle fall -?  Slik kan det føles, men det er 
Satans løgn. 
 
Vi er skapt av Gud, himmelens og jordens skaper!  - Av Ham 
som leker med stjerner og galakser. Vi er villet av Ham. Skapt i 
hans bilde! ”… lite ringe enn Gud,”  bemerker salmedikteren.  
Kan det uttrykkes sterkere at Gud ser verdi i oss, -søker 
fellesskap med oss? 
 
Guds kjærlighet til oss har gitt oss livet og oppholder livet fra 
dag til dag. Alle de goder vi har rundt oss, er gaver fra ham. Alt 
fordi Han elsker oss. Skulle ikke vi da gjengjelde hans 
kjærlighet med et liv som takker og lover ham, tjener og lyder 
ham.   
Toppen av Guds kjærlighet ser vi av at da vi i egoisme og 
grådighet foraktet Gud og gikk våre egne veier, da satte Gud 
himmel og jord i bevegelse for å redde oss tilbake. En himmelsk 
redningsaksjon. 
 
Vi har nylig feiret jul, inkarnasjonsfesten, for å minnes at Gud 
ble menneske i Sønnen Jesus Kristus. Som Gud og menneske 
kunne han, og bare han, gjøre opp for oss, -sone vår forbrytelse 
mot vår Gud og Herre. Han gjorde det. Vi går nå inn i fastetiden. 
Den minner oss om ”hva vår frelse kostet har”.  Den var ikke 
billig. 
Vi kan derfor stemme i med Luther i forklaringen til 1. 
trosartikkel: ”Alt dette gjør han bare av faderlig godhet og 
guddommelig barmhjertighet uten a t jeg har fortjent det eller er 
verdig til det. For alt dette skylder jeg å takke og love ham, tjene  
og lyde ham”. 
 
Johannes Sørensen 
 

”For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et 
skjold dekker du han med nåde.”   Salme 5,13 

 

 

 

 

 
 

 

DEG HERRE JESUS 
 

Deg Herre Jesus vil vi bekjenne som herlig 
prest og blodig offerlam, 

Deg Herre Jesus, deg vil vi prise for det som er 
vår egen dype skam! 

 

Du gikk til grunne for våre hender, vi dømte 
deg og dette er vår dom. 

Men brødet brytes, og vinen skjenkes, og dine 
hender gjør vår gjerning om 

 

I våre hender var kors og nagler da dine hender 
løftet vin og brød. 

Da dine hender forvandlet drapet til offergave 
og til soningsdød. 

 

Du tolket korset, du tydet døden, du gjorde 
pinen til din kongevei. 

For da du viet deg selv til offer, da måtte våre 
hender tjene deg. 

 

Og som du gav deg i våre hender Da vi i tross 
fullbyrdet dine ord, 

Slik har du gitt deg i våre hender som vin og 
brød på dette offerbord. 

 

Deg Herre Jesus vil vi bekjenne som blodig lam 
og herlig offerprest! 

V bryter brødet, vi skjenker vinen, vår dype 
skam er blitt vår høye fest!   Børre Knudsen 

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

 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i Kautokeino, 

Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø og 

Støttegruppa – februar 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIL STØTTEGRUPPA`S VENNER  

 
Kjære venner og gode medarbeidere, dere som er har vært 
med og støttet arbeidet som Støttegruppa har drevet i ca 6 år.  
Det hele begynte som hjelp til Kautokeino bedehusforening. 
Gjennom disse år har det vært mulig å beholde Olav berg 
Lyngmo som prest for Kautokeino bedehusmenighet (i dag Den 
Lutherske kirke), finansiert utbyggingen av bedehuset til kirke, 
Det siste skjedde i 2007. 
Støttegruppa er den enkelte av dere svært takknemlig for all den 
hjelp og støtte som er gitt, ved forbønn og gaver. 
Høsten 2007 ble det inngått samarbeid med Balsfjord og Tromsø 
valgmenigheter om gudstjenestehjelp, ca 1 gang i mnd. Dette har 
Støttegruppa støttet økonomisk med 11 000, pr. mnd. 
 
Det er et meget viktig arbeid Støttegruppens venner er med på.  
Men den trenger flere venner/medarbeidere. Er det mulig å få 
med flere? 
Selv om kirken i Kautokeino står ferdig, er fortsatt mange 
oppgaver og støtte framover. Bl.a. dette å bygge opp midler til å 
kunne ansette flere prester, som kunne være med å gi hjelp til 
nye gudstjenestefelleskap. Mange savner et gudstjenestetilbud, 
hvor Guds ord og sakrament blir forvaltet rett så det kan skape 
og oppholde den frelsende tro på Jesus Kristus. 
Der ordet ikke blir forkynt rett gis det ingen næring for troen og 
det kristne liv. 
 
Kanskje er tiden inne til å gjøre noe der du/dere bor. To – tre 
personer som begynner og samtale og be om Herrens ledelse og 
hjelp. Løfte er der (Matt 18,20) 
Støttegruppas styre vil være med å hjelpe så dere kan komme i 
gang. 
 
Herrens nåde og velsignelse være med dere1 
 
Sylte/Tromsø 02.02.09 
 
Med vennlig hilsen 
Asbjørn Hunnes Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 
 

Menighetsbrev nr 1 - 2009. 
 

Kjære Guds utvalgte! Nåde være med deg og fred fra Gud vår 
Fader og Herren Jesus Kristus! 
Redaksjonen har bedt meg skrive noen linjer i vårt 
meldingsblad.  Der skoen trykker mest for oss i vår kirketid vil 
jeg forsøke å nevne noen ord om.  Jeg har lært det av Luther.  
En dyktig skriftfortolker har lært meg at brevene i Det nye 
testamente begynner slik det var vanlig på den tiden.  Man 
sendte en fredshilsen som innledning.  Apostlene førte inn et 
nytt ord når de skriver til de kristne menighetene.  Det er ordet 
nåde.   
Nåde og fred være med dere!   
Apostelen Johannes tar det med i sin innledning i evangeliet: 
”Av hans fylde har vi alle fått., og det er nåde over nåde; for 
loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus 
Kristus.”  Johs 1,16-17.  
Apostelen Paulus skriver i sin åpningshilsen til Efeserne: ”Lovet 
være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet 
oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, Likesom 
han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi 
skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, idet han i 
kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus 
Kristus etter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet, 
som ha ga oss i sin elskede, i hvem vi har forløsningen ved hans 
blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom…”  Ef 1,3-7.   
Paulus forkynner for oss at all den himmelske herlighet som 
Jesus Kristus kom med og etterlot seg her i verden i sin kirke, 
samles i ett eneste ord: Syndenes forlatelse.  Nådens fylde gis 
oss ved forlatelse for våre synder. 
Herren selv gir også dette som befaling til sine disipler som det 
siste før sin himmelfart: Lukas skriver slik: ” Da opplot han 
deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem: 
Så står skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den 
tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes 
forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.  I er 
vitner om dette.”  Luk 24,45-48.  Altså Herren oppdrag til sin 
kirke til alle tider. 
Alt det som Kristi apostler lærte og prekte, slik vi kjenner det fra 
Det nye testamente, omfattes i disse ord nåden er syndenes 
forlatelse.  Syndenes forlatelse er som et rikt utstyrt tempel. 
Guds overvettes nåderikdom er der i alle tempelets detaljer.  I 
tillegg hører vi at Jesus sier at omvendelsen og syndenes 
forlatelse også er hele Skriftens lærdom.  Altså alt Guds ord er 
til omvendelse og syndenes forlatelse.  Vi som preker må gi akt 
på dette.  Den som hører må lytte og høre om det er nåden ved 
syndenes forlatelse som forkynnes.   
Så skal vi ikke undres over at Luther begynner første tese av 
tesene han skrev i 1517 på kirkedøren i Wittenberg.  ”Når vår 
Herre og Mester sier: ”Gjør bot” har han villet at hele 
menneskets liv på jorden skal være bot.”   Alt jeg skal skrive om 
må måles om det er i samsvar med siste Jesu befaling, apostlenes 
vitnesbyrd og Kirkens lutherske bekjennelse.  
 Prost emeritus Per Nielsen 
 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa 
januar 2009. 
 

Driftskontoen: 
1. januar stod det kr. kr.1.828,99 på bankkontoen. 
I desember fikk vi inn kr.18.960,00 i gaver. 
Samlede utgifter var kr.13.579,00 
Den 1. januar 2009 står det kr.1.828,99 på 
brukskontoen.  
 

 

BISKOP?  HVEM?  NÅR? 
Mange spør hvem som skal ta opp utfordringen etter at biskop 
Børre måtte legge fra seg bispestaven. Svaret er: Vi vet ikke – 
ikke ennå. Vi håper på en løsning som kan samle flest mulig 
valgmenigheter. Det tar noe tid, men vi venter – litt utålmodig. 
Imens får vi løfte våre hender mot Herren og be han om visdom 
og råd. I sin tid vil han åpne veien!    JS. 
 
BESØK I KAUTOKEINO FRA 
MISJONSPROVINSEN I SVERIGE 

 

Helgen 21-22. februar får menigheten i Kautokeino besøk av 
provinssekretær i Misjonsprovinsen i Sverige, prest Bengt 
Birgersson. 
Når det gjelder deres identitet heter det i deres provinsordning: 

- Misjonsprovinsen er en fri provins av ”den enda, 
heliga, allmennelige og apostoliska kyrkan”. 

 Den er en fri provins av Guds kyrka och førsamling i 
Sverige, på den oførendrade evangelisk-lutherska bekjennelens 
grund.  

Den står i kontinuitet med den åndeliga tradisjon som 
førvaltats og vuxit fram innom Svenska kyrkan och betraktar sig 
som ett icke-territoriellt stift innom denna.  

Misjonsprovinsen efterstrevar goda ralatjoner med 
Bibel- och bekannelsetrogna embetsbærare, lekman och 
førsamlingar unom Svenska kyrkans officiella struktur -. 

I Tromsø og Balsfjord valgmenigheter har hatt flere 
besøk derfra, og er veldig glad og takknemlig for den gode 
kontakt og felleskap som enn opplever. 

Bengt Birgersson sier han ser fram til og gleder seg til å 
få komme til Kautokeino. Vi tror dette vil bli et rikt og givende 
besøk menigheten får. 

Presten Olav berg Lyngmo og Gunnar Helge 
Ødegårdstuen blir med. 

Det blir møtesamlig på lørdag ettermiddag, og 
gudstjeneste på søndag formiddag. Samlingene blir kunngjort 
Avvir. 
 
BIBELHELG 27.02-01.03. 09 Kvaløy kirke 
 
Helgen 27.02-01.03 inviterer Foreningen for Bibel og 
bekjennelse(FBB) – Nord-Hålogaland lokallag til Bibelhelg i 
Kvaløy kirke. Lokallaget har to slike helger i løpet av året, en på 
vinteren og en om høsten. 
Helgen tema er: ET HELLIG LIV. 
Talere er adjunkt Gunnar Holth, fra Fræna i Romsdalen og ass. 
generalsekr. i Norges samemisjon, og formann i FBB sentralt, 
Thor Henrik With. Det blir møter fredag kl. 19.00 og lørdag kl. 
17.00 og 19.00. Søndag gudstjeneste i Kvaløy kirke ved 
sokneprest Knut Olstad og With. 
Flere opplysninger kan fåes ved henvendelse til formann Gunnar 
Helge Ødegårdstuen, tlf. 77 61 11 85. 

Hjertelig velkommen! 
 


