
Gudstjenester i juli og august 2009: 
 
BALSFJORD VALGMENIGHET: 
Juli: 19. – KL. 11.00: Nordkjosbotn kirke v/ Erik Okkels 
August: 2. – Kl. 11.00: ”Betel” Sandøyra v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen 
  16. – Kl. 11.00: Storsteinnes kapell v/ Gunnar Helge 
Ødegårdstuen 
 
DEN LUTHERSKE KIRKE – KAUTOKEINO: 
Juli: 26. – Kl. 11.00: v/ Asbjørn Hunnes 
August: 15. – Kl. 17.00? møte v/ Samemisjonen 
 
TROMSØ VALGMENIGHET: 
(Forsamlingshuset, Vestregt. 24) 
Juli: 26. – Kl 11.00: v/ Erik Okkels 
August: 9. – Kl. 11.00: v/ Gunnar Helge Ødegårdstuen 
 
FELLESSTEVNE 
11.-12.juli er det fellestevne for menighetene på Varden skole, 
Alteidet i Kvænangen og i Langfjordbotn kapell, Sopnes.  

 

Konfirmasjonsundervisning 
Det minnes om at det er mulig å være med på konfirmasjonsunder-
visning 2009/2010 som er tenkt starte opp til høsten om noen melder 
seg. Interesserte kan ta kontakt med pastor Erik Okkels på tlf. 918 
44 354. 
 

Velkommen til gudstjenestene! Be for samlingene! 
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…”Bli du i det du har lært”…  
 
Vi leser om formaninger i Skriften. Apostelen Paulus skriver 
flere steder ”jeg formaner” . Overskriften er hentet fra en slik 
formaning, fra en grunnleggende påminnelse som har med 
tilliten til Guds Ord å gjøre. (2.Tim. 3,10ff).  – Spesielt de eldre 
har fått opplæring i troens sannheter. Mange fikk lære det i 
heimen. Alle fikk det den gang på skolen. Katekisme og 
bibelhistorie ble for mange den største ballast i livet.  

Men slik er det ikke i dag, dessverre! Våre politikere 
har fjernet kristendomsfaget fra skolen. Vi lever i en etterkristen 
tid, og avkristningen går fort. Kristendom er blitt et 
orienteringsfag på linje med muhammedanismen (islam) og 
andre religioner. – I begravelser får man lett det inntrykk at alle 
dør salig til slutt, uansett, for vi har en kjærlig og nådig Gud, blir 
det ofte sagt. Men Gud er også en nidkjær Gud (Josv. 24,19). 
Ordet lærer oss: ”… Uten tro er det umulig å tekkes Gud; for 
den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han 
lønner dem som søker ham”. (Hebr. 11,6).  

Foreldre og dem vi velger til faddere ved dåp, har fått et 
enda større ansvar! Vi skal lære videre det Jesus sier om seg 
selv: ”Jeg er veien, sannheten og livet; ingen kommer til 
Faderen uten ved meg”. (Johs. 14,6). ”Og det er ikke frelse i 
noen annen; for det er heller ikke noe annet navn under 
himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst”.  
(Apg 4,12). 

På syndefallets dag ble det fremsatt tvil om Ordets 
sannhet. Slangen den listige djevel sa til kvinnen (1Mos 3,1): 
”Har Gud virkelig sagt?” – Og det finnes prester og biskoper 
som tviler på Ordets sannhet. De fornekter fortapelsen og lærer 
at ”allah” og vår Gud er den samme, stikk i strid med Guds klare 
Ord!  

”For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den 
sunne lære, men etter sine egne lyster ta sig selv lærere i 
hopetall, fordi det klør dem i øret” (2 Tim 4,3). – Guds ord går i 
oppfyllelse! Det skal ikke vende tomt tilbake (Jes 55,11). 
 
Olav Berg Lyngmo 

 
 
 
 
 

”Lær meg, Herre, dine forskrifters vei! Så vil jeg ta vare 
på dem inntil enden.    Salme 119,33 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Invitasjon til menighetsstevne/konferanse 25.-27. 
september 

Helgen 25.-27. september inviterer Tromsø valgmenighet til 
Menighetsstevne/konferanse i Tromsø. Dette er en oppfølging av 
”Lauklinessamlingen” i fjord høst. 
Tema for denne helgen er: Ekteskap, familie, foreldre og barn – 
Hvordan skal en kristen menighet/forsamling forholde seg til den 
nye lovgivningen og praksis, som vil følge av den? 
Hovedinnledere til å belyse dette er: Filosofen Nina Karin Monsen. 
Hun har som de fleste vet vært sterkt fremme i media fordi hun så 
sterkt har gått ut og forsvart ekteskapet slik kirken har forstått det 
gjennom lange tider. Lærer ved Misjonshøyskolen i Stavanger, Knut 
Alsvåg vil gå inn i Skriftens vitnesbyrd om ekteskapet. 
Samlingen er lagt til Fjellheim Bibelskole. 
Et mer detaljert program er under utarbeidelse, og kan fåes tilsendt ved 
henvendelse. 
Informasjon, påmelding m.m. fåes ved henvendelse til formann i 
menighetsstyret Johannes Sørensen, Tlf. 77 69 94 60 – 981 78 249 
eller pastor Erik Okkels, 918 44 354 
Merk av 
helgen og bli 
med!  
Hjertelig 
velkommen! 
 
 
 
 
Bildet viser fra 
Lauklines 2008 
 

 
 

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

 
 
 

Meldingsblad for Den lutherske kirke i Kautokeino, 

Valgmenighetene i Balsfjord og Tromsø og 

Støttegruppa – juli 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyorientering tar tid 
Kautokeino har fått nytt samlingssted for valgmenigheten. Et bud 
om behovet gikk ut. Hjerter og pengebøker ble åpnet. Nå står 
huset der.  Støttegruppen og andre gode hjelpere tok utfordringen 
inn over seg. Vokster i Guds rike kommer først! 
Nå er det tid for å tenke videre.  
Sekulariseringen i kirken i Norge har blitt til en smerte som 
stenger mange ute fra gudstjenestefellesskapet. Noen har vært 
nødt til ”å gå i livbåter”, det har blitt valgmenigheter. Men 
mange enkelte kristne og små grupper er åndelig hjemløse. 
Hvordan kan de få hjelp? Hvordan skaffe en prest?  Hvem kan gi 
råd?  Hvordan kan økonomien ordnes? Hvordan kan vi utvikle 
fellesskapet? Hvordan kan de kjempende menighetene bindes 
sammen? Tilsynstjenesten i menighetene? Hvordan kan 
økonomien legges til rette? Skal det som vokser fram kveles av 
mangel på penger?  
I denne skjebnetiden for kirken i Norge må vi å stå sammen til 
vern om troens skatter.  Menighetene, Støttegruppen og 
enkeltpersoner som ser forfallet i samfunnet må finne sammen, 
gjøre det som trengs for å bevare troen.  Disiplene ropte engang: 
”Herre hjelp! Vi går under.”  Om vi roper til Ham i dag, tror jeg 
han vil utløse både tid, penger og krefter. 
Johannes Sørensen   
 

70 år 
 

Vår gode venn og 
medarbeider i 
Kautokeino, Mathis 
Mathisen Sara, -  
"Mahtte Mahtte", fylte 
70 år torsdag 2. juli 
2009. 
 

”Mahtte Mahtte” var i 
sine unge år upolitisk 
ordfører i Kautokeino. Nå er han leder for Den lutherske kirke på 
vidda. I forbindelse med sommeroppholdet i Kvænangen har han 
og hans kone Ellen Kristine i flere år hatt ansvaret for samisk - 
norsk kirkehelg på Alteidet. Slik blir det i år også. 
 

Vi ønsker Guds rike velsignelse over dagen og årene som 
kommer!      Venner! 
 

 
Endelig vet vi hva Støttegruppa har bidratt med! 
 
Dette gjelder byggingen av tilbygget av bedehuset. Alt er betalt med 
gaver fra menigheten og Støttegruppa.  Rentene fra banken, kr. 4228 er 
det eneste som ikke er private gaver.(De 50.000 som kristenfolkets 
støttefond har gitt, er satt av til utbedring av kjøkkenet.) Likevel, dette 
er langt fra alt. Alt menigheten har gitt til dem som gjorde dugnad, og 
de utgiftene som er ført over deres regnskap, er ikke med. Heller ikke 
det som dugnadsfolkene har lagt ned i reisepenger, og arbeid.  
Likevel her er Støttegruppa sine regnskapstall: 
 

Kirkesalen: (2006 – 2008) 
Materialer og andre varer:  284 181,90 
Innleid arbeidshjelp:   117 436,50 
Dugnadskostnader:       6 610,36 
Regninger fra innleide firmaer:              121 978,13 
Kommunale avgifter     67 250,00 
Transport, strøm, annonser m.m.   23 525,18 
Sum:     431 753,94 
 
Hybelen for prest/predikant (2005)   
Materialer og andre varer   152 603,26 
Dugnadskostnader:     18 383,52 
 Transport, strøm, annonser m.m     8 154,50  
Sum:     179 141,28 
 

Regnskapet er revidert og funnet i orden.  
Så må vi ikke glemme at i disse åra har støttegruppa ytt opptil 10 
tusen kroner i måneden til menighetsarbeidet, og kostet 
utgivelsen av Lys og Salt. Jeg vil ikke nevne spesielle givere, 
men jeg veit at mange av dere har vært trofaste, hver måned 
gjennom alle disse åra, mens noen har bidratt med noen store 
gaver. Jeg må også nevne dere som lånte oss sparepengene. 
Først og sist: Takk til Gud som har frelst oss i Jesus Kristus og 
kalt oss til tjeneste. Vår bønn er at dette huset må formidle frelse 
og velsignelse fra Gud til folket i Kautokeino og enda lenger ut. 
Asbj. 
 
 

Vuoŋŋalaš lávlagat. 
Noen av de unge i menigheten i Kautokeino har tatt for seg å 
transkribere den gamle samiske sangboken Vuoŋŋalaš lávlagat. 
Fra gammel til ny samisk skrivemåte. De gjør en stor innsats og 
dette er viktig for å bevare den kristne samiske kulturen. Det er 
usikkert når arbeidet kan være ferdig fordi det her er så viktig å 
ta de gamle med på råd. Boken bør gis ut, og sangene bør også 
komme på CD slik at syngemåten kan videreføres. 
Dette er et stort og viktig arbeid både for menigheten og for den 
samiske kulturen. 
 

 
Augustnummeret vil ikke kunne komme ut 
før mot slutten av måneden. Den vil nok ikke 
være i din postkasse før etter 20.august. 

 
 

Regnskapssammendrag for Støttegruppa 
juni 2009. 
 

Driftskontoen: 
1.juni stod det Kr. 3 773,24 på bankkontoen. 
I juni fikk vi inn kr. 24 267,00 i gaver. 
Samlede utgifter i måneden var kr 7 790.  
Den 30. juni 2009 står det kr 14 661,24 på brukskon toen.  

 

 

Prestetjenesten i juli/august 
Når det gjelder prestetjenesten for juli/august så har Gunnar Helge 
Ødegårdstuen ”ferie” i juli, og Erik Okkels i august. Se ellers 
gudstjenesteoversikten. 

 

Menighets – Kveldsbibelskole  
Tromsø Valgmenighet inviterer til Menighets - Kveldsbibelskole til 
høsten. Det er ut fra et ønske fra flere, om samlinger utenom 
gudstjenestene, dette settes i gang. 
Det legges opp til 6 kvelder med slike samlinger i Forsamlingshuset 
(Lillesalen) annen hver torsdag fra 17. september til 26. november. 
Det er prestene som står for undervisningen. 
Emner  det blir undervist i er: ”Gudstjenestens liturgi – dens 
innhold og betydning” – 3 kvelder, v/ Okkels, og ”Lærdom fra 
Abrahams liv” 3 kvelder, v/ Ødegårdstuen. Møtetid blir kl. 19.00. 
Etter hver time legges det opp til spørsmål og samtale. 
Møtedatoene blir: 17.09, 01.10, 15.10, 29.10, 12.11, og 26.11.  
Hjertelig velkommen til de som har mulighet for å være med! 
ghø 

 

Forbønn – Besøk 
Det er nevnt tidligere at de som ønsker forbønn – besøk kan ta 
kontakt med en av prestene. Ønske om forbønn vil bli tatt med i 
gudstjenesten forbønn. Er det noen som ikke kan delta på 
gudstjenesten, på grunn av bl.a. helse, men ønsker besøk med skrifte 
og nattverd, ta kontakt for å avtale tid. 
 

Kjære Støttegruppe. 
 Da eg skrev brev til dere var situasjonen vanskelig. Dere har trått til 
igjen. I juli betalte vi igjen kr.11.000 til prosjektkontoen for lønn. 
Men vi kan ikke fortsette med at alle problemer skal løses med deres 
lommebøker. Men nok en gang: Tusen takk. 
For å finne veien videre er støttegruppa spesielt 
invitert til menighetsstevne/konferanse 25.-27. 
september. Dette er viktig: 
For det første - dette et veldig viktig tema i nåtidens og fremtidens 
menighetsarbeid.  
For det andre - blir det satt av tid for støttegruppa til å samrå seg.  
Jeg tror vi er enige om at det arbeidet Børre Knudsens startet for det 
ufødte barn og en sann kristentro må føres videre. Derfor er det så 
viktig at vi kommer sammen med menighetene og finner veien 
videre. 
Bestiller du flybillett nå kan du reise fra  
Gardermoen tur retur Tromsø med Norwegian 
 for 1.100 kr. Stevnekostnadene er ikke klare  
ennå.  La oss forberede stevnet i bønn. 
Asbjørn 


