
Gudstjenester for mars: 
 

Balsfjord Valgmenighet: 
Søndag 6. april kl. 11.oo: STORSTEINNES KAPELL 

 v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 
Søndag 27. april kl. 11.00: NORDKJOSBOTN KIRKE 

 v/ Erik Okkels 
 

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

Søndag 13. april kl. 11.00: v/ Erik Okkels 
Søndag 27.april kl. 11.00: v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 

 

Den Lutherske kirke i Kautokeino: 
Mandag 31.mars kl. 18.00 (merk dag og klokkeslett) 
Gudstjeneste med skriftemål og nattverd v/ pastor Torkild 
Masvie, tilsynsmann (biskop) Dan Gilbert, USA og Olav Berg 
Lyngmo.  Offer, kirkekaffe. 
Søndag 13. april kl. 11.00 v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 
Øvrige gudstjenester/møter denne måneden blir kunngjort lokalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
”I dag skal du være med mig i Paradis” 
 
Med disse ordene lover Jesus frelse og salighet til den ene av de to 
ugjerningsmennene, som han blev korsfestet sammen med. For den ugjer-
ningsmann, som disse ord var henvennt til, betød det, at han kunne dø salig – 
med fred i sinnet og med håb om, at døden blev inngangen til livet, fordi 
Jesus havde hørt hans bøn og lovet, at han måtte være med Jesus i Paradis.  
Ned igjennom historien har disse ordene vært til trøst for mange. I salmen 
Gak under Jesu kors at stå (jfr Lr 313 v 5) sier Kingo: 
Lad mig og i min sidste stund det høre af din egen mund: 
”I dag du være skal med migi Paradis, i Himmerig!” 
         
Ikke minst hvis en i sin siste stund angrer et syndigt og forspilt liv og 
samtidig erkjenner, at livet ikke kan leves om, kan det bringe trøst å tænke på, 
at Jesus tok imot denne ugjerningsmanns bønn og lovede ham frelse. 
Men en har også rejst innvenninger. -Kan det virkelig være riktigt, at en kan 
leve et liv som ugjerningsmann og så helt plutselig bliver rettferdiggjort og 
tatt til nåde i sin siste time? -tar det ikke alvoren ut av livet? 
Det finnes for eksempel nyreligøse, som kritiserer den kristne forsoningslære 
og sier, at Jesus ikke gikk stedfortredende i døden, for at vi skulle slippe 
billigere. Vi må selv bære vort kors og kan ikke legge vår skyld over på 
Jesus. -Det kan jo høres rimelig, at vi selv må stå til ansvar for vort liv. 
Og så er det, at mange tenker, at der må mere end ét liv til, før vi når målet, 
og man havner i tanker om sjelevandring/reinkarnation, hvor man på ny og på 
ny må leve et menneskeliv i et osikkert håp om, at det vil kunne lykkes å 
utvikle sig til et høiere stade. Veien til salighet bliver uendelig lang. Men 
dette tiltaler vor stolthet, hvis vi selv kan nå målet og ikke skal motta frelsen 
av nåde. 
 
Over for sånne menneskelige spekulationer, må det sies, at Jesus, Guds Sønn, 
virkelig har sakt til ugjerningsmannen: I dag skal du være med mig i 
Paradis. 
Som Guds Sønn kunnne Jesus gjøre syke friske og betvinge storm og hav. -
Han kunne også si: Dine synder er dig forlatt, og så var det menneskes synd 
tilgitt av Gud. 
Jesus har ved sin Opstandelse vist, at Han er sand Gud. Vi tør derfor tro mere 
på hans ord end på vore egne spekulationer. -Skjærtorsdag aften sa Jesus: 
Dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes 
forlatelse. -Derfor kan Paulus også si: Han døde for alle(2Kor 5, 15). Og 
videre: Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss forat vi i 
ham skal bli rettferdige for Gud (2Kor 5, 21). 
Vi må tro, at den Jesus, som oppstod av graven Påskemorgen, også har 
myndighet til å benåde en synder, så han blir rettferdig for Gud og får evigt 
liv i Himlen. Vi trenger ikke en lang rekke av ukjennte liv for å bli frelst. 
Andre tenker, at når en ugjerningsmann ka bli frelst, så blir alle frelst; men da 
må vi ikke glemme, at der hang to ugjerningsmenn side om side med Jesus. 
Den ene spottet Jesus, mens den annen bad Jesus komme ham i hu i sitt rike. 
Bare til den siste lød ordene: Idag skal du være med mig i Paradis! 
Jesus er død for at sone alle menneskers synder, men det er ved troen, at vi får 
del i frelsen – den tro, som ikke spotter, men angrer synden sin og ber. Jesus 
sier: Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli 
fordømt (Mk 16, 16). Derfor må vi høre Guds Ord og bruke Dåpen og 
Nattverden i tro på, at vi der får del i den nåde, som Jesus vannt oss på korset. 
-Vi må glede oss over, at Jesus er død i alles sted, fordi Gud vil frelse alle. Og 
så må vi gi Ham Troens Ja-ord.  
Erik Okkels, prest i Balsfjord og Tromsø Valgmenigheter 

1 Kor. 15.20 

”Men nå er Kristus oppstått fra de døde 

og er blitt førstegrøden av de som er sovnet inn” 

 

 

 
 

 
 
 
 
ET HISTORISK MØTE 
Som vi meldte om i 
forrige nummer av Lys 
og Salt, skulle det være 
et felles styremøte for de 
tre menighetene her nord. 
Lørdag 23. mars kl. 
11.00 ble det møte 
avhold i Nordkjosbotn. 
Her møttes styrene fra 
Balsfjord og Tromsø 
valgmenigheter og fra 
Den Lutherske kirke i 
Kautokeino, til sammen 
17 personer. Med på 
møte var også sekr. i 
Støttegruppa, Asbjørn 
Hunnes  
Dette møte må betegnes som et historisk møte. 
Hensikten med møte var og samle styrene for de tre menighetene til felles 
drøftelser. På møte ble gitt orientering om Støttegruppa sin funksjon. Den har 
bl.a. bidratt i forbindelse med byggingen av den nye kirkesalen i Kautokeino. 
Det arbeides med en reorganisering av Støttegruppa. 
Det ble videre drøftet samarbeid med utgivelsen av meldingsbladet Lys og 
Salt, distribusjon og økonomi. Det samarbeidet som er påbegynt vil fortsette.  
Likeledes prestesamarbeidet, administrering, regnskap, finansiering, 
informasjon, fondsbygging, og gudstjenesteplan vil det bli arbeidet videre 
med. Når det gjelder lønnsutbetaling til prestene, så skal dette gjøres i 
Tromsø. 
Samarbeide som nå er innledet i nord, ønsker en skal innlemme flere 
valgmenigheter som kan tenke seg å gå sammen under en felles ”paraply” 
organisatorisk og administrativt. En eventuell overbygning må alle være med 
å bidra til å ”snekre sammen”, som alle kan stå for. Det gjelder: 
bekjennelsesgrunnlaget med konsekvenser for praksis, styring, organisering, 
rekruttering til tjenester og finansiering. 
Møte var til inspirasjon, og var med på å styrke tilhørigheten og samhørig-
heten.En håper at dette møte kan gi ringvirkninger videre, og føre til et 
fornyet samarbeide valgmenighetene i mellom over hele landet. 

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

 
 
 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i 

Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og 

Tromsø og Støttegruppa - april 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 

Fra venstre: Helge Skogheim,(Husvert og formann i 
Balsfjord.) Johannes Sørensen (Formann i Tromsø) 
Ellen Kristine Buljo Sara, Sara Bær Buljo og Anne 
Margrethe Turi Gaup . 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rekneskapssammendrag for 

Støttegruppa FEBRUAR 2008. 
Driftskontoen: 

Andre febru-

ar stod det  

6 225,04 kr. 

på bank-

kontoen. Da 
skyldte vi 11 

000 kr til men-

ighetsarbeid 
 

Byggefondet 
Vi har ikke overført penger til byggefondet i februar. 
Så har det kommet inn ei gave på 500 kr. Dessuten har vi betalt 
lyskorset, som kostet 8 900 kr. 1. februar står det 37 121,91 kr 
på byggekontoen.  
Kautokeino kommune fastholder kravet på tilknytningsavgift 
på til sammen (med renter) 76 056,70 kr. Av deres utrekning 
går det frem at de vil at vi skal betale for to hus, mens 
bedehuset er ett hus. 
 
 

 
Balsfjord Valgmenighet: 

 

Bruk av kirkene i Balsfjord. 
På møte i Balsfjord menighetsråd 08.02.08 ble det enstemmig 
vedtatt Balsfjord Valgmenighet skal få bruke alle kirkene i 
kommunen til sine gudstjenester. Dette er et gledelig vedtak som 
Valgmenigheten v/styret er svært takknemlig for. 
På et møte mellom sokneprest og kirkeverge i Balsfjord 
menighet, og formann og sekretær i Valgmenigheten 14.02.08 
ble det praktiske ved kirkebruk/reglement drøftet. 
Valgmenigheten har fult og helt ansvar for de praktiske gjøremål 
ved gudstjenestene, bl.a. som renhold. En får også tilgang på 
bruk av utstyr som forfinnes i kirkene, ut fra de behov en har. 
Styret i Valgmenigheten har skriftlig godtatt å være 
brannansvarlig ved gudstjenestene. 
Det ble ytret ønske om at alle kirkene ble brukt, og ikke bar 
begrense det til en. 
 
Den første gudstjenesten for Balsfjord Valgmenighet 
blir 1. påskedag i Nordkjosbotn kirke.  
De videre gudstjenester blir kunngjort etter vært i Lys og Salt og 
i Nordlys. 
Menigheten har til nå fått bruke skolen i Nordkjosbotn fast, samt 
Laksvatn skole enkelte ganger. En er svært takknemlig for den 
villighet skolens ledelse har vist i så måte. 

 
 
En presisering. 
Jeg har blitt spurt hva min uttalelse om Strandebarm prosti  i 
marsnummeret betyr. Jeg beklager den formen dette fikk.  
De tre menighetene i nord er båret av et myndig og systematisk 
arbeidende lekfolk. Støttegruppa er også lekmannsarbeid.  
Vi vil presisere: Vi ønsker å samarbeide med alle grupper av 
lekfolk og enkeltpersoner, som vil bygge menigheter på den tro 
at hele Bibelen er Guds ufeilbarlige Ord, og at Den evangelisk 
lutherske bekjennelse er en rett forståing av denne. Asbjørn. 
 

Kjære Støttegruppe! 

En ny situasjon 
Etter at vi utarbeidet nye vedtekter, og etter styremøtet i 
Nordkjosbotn 23.03 har vi fått utvidet både rettene og pliktene 
våre. 
Rettighetene er  at vi nå er ei gruppe som har gått i sam-
arbeid med tre andre grupper, og vi har de samme rettighetene i 
samarbeidet som de andre. 
Jeg vet at mange av dere som støtter oss i forbønn og med 
penger ikke ønsker noen nærere tilknytting til dette fellesskapet. 
For dere får dette samarbeidet ingen konsekvenser. 
Jeg vet også at noen av dere ønsker et åndelig fellesskap hvor vi 
kan være trygge både på forkynnelsen og på hverandre. Paragraf 
4 i de nye vedtektene gjør at vi kan arbeide for dette:  
Det må være mulig for enkeltpersoner og enkelte familier som bor slik til at 
de ikke har menighetsfelleskap å melde seg i et sentralt register. De vil da 
kunne få samme status som de som er med i lokale menigheter.  Dette 
registeret brukes med sikte på å opprette nye menigheter. 

Disse nye rettighetene gir også nye plikter og 
utfordringer. 
Først beholder vi naturligvis pliktene overfor Bedehuset i 
Kautokeino. Vannavgiften, og lånene og menighetsarbeidet. Så 
kommer de nye utfordringene i tillegg. Vi har nå et ansvaret for 
oppgaver som støtter hele fellesskapet t.d. Lys og Salt og 
Internettsiden og prestelønninger.  
Og så vi i Støttegruppa får et ansvar for 
hverandre . 
Morten Selven og Asbjørn Hunnes kan ikke skape et åndelig 
fellesskap alene. Da ikke alle våre støtter ønsker å være med må 
du si ifra til Asbjørn at du vil! 
Dette kan bli et reelt fellesskap, for vi har en gruppe med 
mennesker med erfaring fra menighetsbygging som kan gi råd 
og hjelp. Vi har tilgang til fellesskapets prester. Dessuten har vi  
1 – 2 prester i Midt-Norge. 1på Sydvestlandet og 1på Sørlandet 
som vi dels håper, dels vet vil hjelpe oss. I Oslo-området har vi 
også et nært samarbeid med Mesiaskirken.  
Mange spør nok nå hvor gamle Strandebarm prosti blir av. Til 
det må jeg svare som sant er, at i det som er igjen av prostiet er 
administrasjonen så rotete at Morten og Asbjørn har gitt opp å 
samarbeide. 
Det beste er at du ringer Asbjørn på mobil 997 10 446 etter 
klokka 12.00. Men du kan også skrive eller bruke e-post. 
Den store utfordringen: 
Vi må komme i kontakt med dem som nå er i stor nød på grunn 
av homofilivedtaket i Kirkerådet. Det er dem fellesskapet sender 
oss for å hjelpe. 
 Vi skal bygge et trygt fellesskap omkring tilliten til Guds Ord. 
Derfor må vi ha klart for oss at Den norske kirke er delt i tre: 1. 
De som tror at hele Bibelen er Guds ord. 2. De som snakker om 
at noe er tidsavhengig. 3. De som sier at Guds ord finnes i 
Bibelen.  Asbjørn. 
 

 


