Side 5

Gudstjenester oktober/november
BALSFJORD VALGMENIGHET – KL 11.00
Oktober: 07. Nordkjosbotn kirke v/ EAHO.
Preken v/ biskop Thor Henrik With.
Oktober:
28. Bots og bededag Storsteinnes kapell
v/ GHØ og TF og elever fra
Fjellheim Bibelskole, Tromsø.
November: 11. Nordkjosbotn kirke v/ EAHO
DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – KL 11.00

Oktober:
November:

14. Gudstj. v/ SG og KI
21. Gudstj. v/EAHO
04. Alle helgens dag Gudstj v/ OBL

TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00
(Fjellheim bibelskole, Mellomv. 96)

Oktober:
November:

14. Gudstj. v/ GHØ og AT
28. Bots og bededag, Gudstj v/EAHO
04. Allehelgensgudstjeneste i samarbeid
mellom FBB og Valgmenigheten.
Jan Bygstad preker og Erik AH Okkels er
liturg
Merk sted: Adventkirken, Parkgt 35

Velkommen – og be for samlingene om Guds ord!
Forklaring:
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen
EAHO = Erik AH Okkels
OBL = Olav Berg Lyngmo
AT = Arne Thorsen (Pastor)
TF = Thor Fremmegård (Rektor)
KI = Kjell Iversen (Forkynner/misjonær)
************

B – økonomi
Returadresse:
Lys og Salt
Co. A. Hunnes
6144 SYLTE

”Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som
sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.” (Jes 9:2)
”I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i
mørke, men mørke tok ikke i mot det.” (Johs 1:4-5)
”Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i
mørke, men ha livets lys.” (Johs 8:12)

”Jeg er!”
(Jahve)
Med ordet ”Jeg er!” fokuserer Jesus sterkt og tydelig at Han er Gud,
og han understreker det med følgende ord: ”Jeg og Faderen vi er ett”
(Johs 10:30). Med dette uttrykket ”Jeg er” betegner Jesu egen identitet
og egentilstrekkelighet, hvor han fremhever sin evige preeksistens, og
sin absolutte guddommelighet. Abraham, som alle andre dødelige, ble
til på et gitt tidspunkt. Guds Sønn, forskjellig fra alle andre dødelige,
har aldri hatt noen begynnelse. Han er evig, Han er Gud. Og Jesus er
veldig konkret om dette når han sier: ”Sannelig, sannelig sier jeg dere:
Jeg er før Abraham ble til.” (Johs 8:58)
I Johs evang. bruker Jesus dette ”Jeg er” hele syv ganger. ”Jeg er
livets brød” (6:35,48) ”Jeg er verdens lys” (8:12) ”Jeg er døren”
(10:7,9) ”Jeg er den gode hyrde” (10:11,14) ”Jeg er oppstandelsen og
livet” (11:25) ”Jeg er veien, sannheten og livet” (14:6) ”Jeg er det
sanne vintreet” (15:1) På denne måten hevder Jesus sterkt og tydelig,
at han er den for alltid eksisterende, selveksisterende Gud.
Og Jesu Ord ”Jeg er” minner oss om hvordan Gud avdekker sin
identitet ovenfor Israel, ved at Moses skulle si: ”JEG ER den JEG
ER!” (2 Mos 3:6;14)
ghø

Jeg elsker det lys!
Bibelhelg i regi av For Bibel og
Bekjennelse (FBB)
2.-4. november med Jan Bygstad, prest i Delk (Bergen).
Sted: Grønnåsen kirke
Fre: kl 19
Lør: kl. 11, 16 og 18
Søn: kl. 11 Allehelgensgudstjeneste i samarbeid med
Valgmenigheten (Merk sted: Adventkirken, Parkgt 35)
**************

Ungdomsgruppen i Tromsø
møtes hver onsdag i oktober kl. 18.30. Nærmere
opplysning fås hos Richard Skollevoll: 97587136.

Jeg elsker din menighet Herre,
Ditt fattige, feilende folk.
Jeg elsker ditt råd til vår frelse,
Og sannhetens mektige tolk.
Jeg elsker din nåde og miskunn,
Din gave, din enbårne Sønn.
Jeg elsker det lys som du bor i,
Din himmel så prektig og skjønn.
Ja, Herre, jeg elsker din bolig
Det sted hvor din herlighet bor.
Og takk at du og har til bosted
Et sønderknust hjerte på jord.
(Inga Neraas – diktsam. ”Lys i mørke”)

Meldingsblad for Den lutherske kirke i
Kautokeino, Valgmenighetene i Balsfjord og
Tromsø og Støttegruppa – oktober 2012.

På kirkevei
Jeg går og kjenner gleden over dagen
Og over at jeg er på kirkevei.
Jeg går og takker for at det var dette
Som etter ukens strev har ventet meg.
Her ligger kirken min. Nå er jeg fremme.
Her vil jeg sitte ned – og være hjemme.
Vi samles her – fra alle våre veier,
En liten pilegrimsflokk i fremmed land.
Tross vår forskjellighet har vi den samme
Herre.
Og sammen skal vi nå få prise Ham.
Her ligger kirken vår. Nå er vi fremme.
Her vil vi være ett – og være sammen.
(Liv Nordhaug – diktsam. ”Livet selv”)

Åshild Bolsøy Lyngmo fyller
70 år 30 oktober.
Da jeg kom til Kautokeino og møtte Åshild,
Olav og familien første gangen var mitt inntrykk
av Åshild: «Hun binder opp om seg med kraft og gjør sine armer
sterke. Hun merker at det går godt med hennes arbeid, hennes
lampe slokkes ikke om natten. Hun legger sine hender på rokken,
og hennes fingrer tar fatt på teinen. Hun åpner sin hånd for den
trengende og rekker ut sine hender til den fattige.» Ord 31:17-20
Når både hennes eget hus, og bedehuset var fulle av folk, så var
hun og døtrene hennes «lokomotivet» både her og der. Slik har
jeg kjent henne siden. Helsen har ikke vært hva hun skulle ønske.
Likevel binder hun opp om seg og gjør sine hender sterke.
Åshilds vitnesbyrd er alltid enkle og konkrete. Hun bærer alltid
skautet i kirken. Ikke fordi det er en salighetssak, men Guds Ord
er Guds Ord for Åshild. Hvorfor stille spørsmålstegn ved det?
Denne enkle tro om at Guds Ord er sant og at Guds vilje er god,
har preget Åshild i alt hun gjør. For oss som kjenner henne er
dette en stor kilde til pågangsmot og utholdenhet.
Jeg har hørt at det ble sagt om Åshild da det stormet som verst i
Kautokeino. «Stakkars Åshild, hun som var så glad i mannen
sin.» Underforstått: Slikt kan ingen kjærlighet tåle. Men Åshilds
gjorde det. For Olav har Åshild vært en medhjelper som har gjort
at de to sammen har tålt mye som ville knekke andre.
Etter som vi har levd en stund forstår vi sannheten i det salme
90 sier, at menneskene er som gresset.: om morgenen blomstrer
det og gror, om kvelden
visner det og blir tørt. (Sal
90:6)
På tross av dette vil vi
ønske Åshild til lykke med
dagen 30. oktober, og ikke
bare de neste 70 årene men
de neste 7 X 70 årene og
mer enn det fordi Jesus sier:
«Sannelig, sannelig sier jeg
dere: Den som hører mitt
ord og tror ham som har
sendt meg, han har evig liv.
Han kommer ikke til dom,
men er gått over fra døden
til livet.» Joh 5:24
Asbjørn.

Regnskapssammendrag for Støttegruppa,
september 2012.
Driftskontoen:
1. september stod det
I perioden fikk vi inn

kr. 5.205,79 på bankkontoen.
kr. 2.437,00 i gaver.

Utgifter i denne måneden var:
Lys og Salt
kr.
Til lønnsfondet
kr
Bankutgifter
kr
Sum utgifter
kr.

0,00
0,00
0,00
0,00

Den 1. oktober 2012 står det kr. 7.642,79på
brukskontoen.

Da vi ikke har kopimaskinen, kan vi ikke skrive ut bilag.
Derfor har vi ikke overført til lønnsfondet i september. Vi får
heller ikke skrevet ut giroer med takk og kvittering. Dette vil
komme så snart vi har fått orden på «trykkeriet». Gavene er
registrert.

Ditt Kristennavn.
Den anglikanske alterboken fra 1600 tallet begynner overhøringen til
konfirmasjonen slik, og dette skulle alle konfirmanter svare på:
Spørsmål: Hva heter du? Svar: Konfirmantens fornavn (Christian name)
Spørsmål: Hvem gav deg dette navnet? Min gudfar og gudmor gav meg
dette navnet den dagen jeg ble døpt og ble gjort til borger i himmelriket.
Spørsmål: Hva lovet de i ditt navn? I kort form var svaret å forsake
djevelen, verden og kjødets lyster, tro og leve et hellig liv.
Dette fikk meg til å tenke. Vi konservative lutheranere er veldig
opptatt av at dåpen ikke er en navne-seremoni. Men at vi blir tatt inn i
døds og livsfelleskapet med Kristus.
Vi kan si mye om svaret på det tredje spørsmålet som er en
interessant forening av romers-katolsk og kalvinsk teologi. Men tanken
om at det navnet jeg fikk i dåpen er det navnet Gud kjenner meg ved,
vekket meg.
Det er dette navnet som står skrevet i livets bok. Det er dette navnet
som kan bli støket på grunn av vantro og nådeforakt. Det er personen
med dette navnet som avgir ekteskapsløftet for Guds alter. Det er dette
navnet du nevnes med ved syndstilgivelsen i skriftemålet. Kort sagt:
Det er ved dette navnet Gud kjenner deg og nevner deg. Og nå, så sier
Herren, som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg
har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Jes 43:1
Dette er ikke bare sagt til Israel, men til enhver som han har gjenløst
og gjort til sitt barn i dåpen. Når du en dag står for Guds domstol, så er
det dette navnet som blir slått opp i de store bøkene. Så la oss be vår
Herre Jesus at han ikke må stryke vårt navn ut av livets bok, men at vi
Asbj.
må finnes der.

SAVNER DU GIROEN?
Jeg håper at du gjør det. På grunn av strømbrudd
har det oppstått en programfeil i «trykkeriet vårt.
Vi må derfor sette trykkingen av Lys og Salt bort til
et trykkeri. Derfor blir det vanskelig å få riktig giro
i riktig blad. Vi ber dere derfor om ikke å glemme
gaven denne måneden selv om det ikke er giro i
bladet.
Sist gang vi fikk programfeil på kopimaskinen/skriveren ble det en langvarig og dyr
skade. Nå ser vi at etter lang og tro tjeneste er
valsen i maskinen slitt og kvaliteten på trykkingen
på vei nedover. Samtidig er prisen på tilsvarende
fargemaskin kommet langt ned. Det vurderes derfor
nå om vi skal reparere den gamle, eller kjøpe en
fargemaskin som også kan lage hefter. Dette vil gjøre
det mulig å trykke foredrag og små hefter, program
til arrangement o.s.v.
Setter du pris på dette lille bladet og ønsker å hjelpe
oss, slik at dette ikke går for mye ut over
reservefondet, må du gjerne merke gaven med
«kopimaskin».

Adresser og telefonnr:
Balsfjord Valgmenighet:
Formann: Geir Halvard Holmstad 9050 Storsteinnes. ℡ 971 58 171
Kasserer: Knut Haugstad, 9050 Storsteinnes.
℡ 77 72 01 96
Formann/forstanderskapet: Torbjørn Pettersen, Middagsbukt 9050 Storsteinnes.
– ℡ 934 70 995

Tromsø Valgmenighet:
Formann: Richard Skollevoll richard@skollevoll.no
℡ 975 87 234
Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien 8, 9015 Tromsø. ℡ 77 67 33 13

Den Lutherske kirke i Kautokeino
Formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesveien, 9520 Kautokeino.
℡ 416 14 519 – 908 20 980
Kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals. ℡ 915 30 647
Bankkonto: 4901 10 37762

Menighetenes prester:
Gunnar Helge Ødegårdstuen Varden 175, 9018 Tromsø. ℡ 77 61 11 85 –
915 10 821. Erik A.H. Okkels, Vårliveien 15, 9012 Tromsø. ℡ 91844354.
Olav Berg Lyngmo, Prestjordvn. 9, 8530 Bjerkvik. ℡ 76 95 28 09 – 996 25 241.
Biskop for valgmenighetene i nord Thor Henrik With, Ingemann Torps vei 13,
7040 Trondheim. Tlf. 911 72 188 E-post: biskopwith@online.no:
Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik.
Prosjektkonto. Lønn (menighetene i Tromsø / Balsfjord): 0539 54 08196
Støttegruppa: Lys og salt.
Støttegruppa omorganiseres, midlertidig administreres av Asbjørn Hunnes, 6144
Sylte. ℡– 997 10 446 E-post: asbhu@tussa.com
Internett: www.bedehus.net

Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen.

