Gudstjenester i desember 2012 / januar 2013

Side 5

BALSFJORD VALGMENIGHET – KL 11.00
Desember: 25. 1. juledag, høytidsgudstj.–
Nordkjosbotn kirke v/ EAHO
Januar: 06. Storsteinnes v/EAHO
20.01. Nordkjosbotn v/ GHØ
DEN LUTHERSKE KIRKE I KAUTOKEINO – KL 11.00
Desember: 09.12 gudstjeneste. Arthur og Jan Tore Olsen.
16.12. Gudstjeneste. Diakon Sverre Gundersen.
24. juleaften kl 14.00 familiegudstj v/FI (Merk tiden))
25. 1. juledag, høytidsgudstj. v/FI
26. 2. juledag, Stefanusdagen, skrifte/nattverd v/ FI
30. Gudstj. v/ OBL (Klokkeslett i Avvir og ved oppslag)
31. Nyttårsaften gudstj. kl.17.00 v/OBL (Merk tiden)
Januar: 01. 1. nyttårsdag, Jesu navnedag, gudstj. v/ OBL
20.01. Gudstjeneste v. EAHO
Gudstjeneste ellers i januar se kunngjøring i Avvir og ved
oppslag.

TIMOTEUSMESSENE I TRONDHEIM – KL. 17.00
(Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16.)
Desember: 16. Gudstj. v/ TA
25. 1. juledag, høytidsgudstj. v/ TA - Kl. 11.00 (Merk
tiden)
Januar: 13. Gudstj. v/ TA
TROMSØ VALGMENIGHET – KL 11.00
(Fjellheim bibelskole Mellomv. 96)
Desember: 24. Juleaften, gudstj. v/ EAHO – KL 14.00 (Merk
klokkeslett)
26. 2. juledag Stefanusdagen gudstj. v/ EAHO
30. Gudstj. v/ EAHO og GHØ
Januar: 13. Gudstj. v/ GHØ
”Jeg gleder meg over dem som sier til meg: Vi vil gå til Herrens
hus.” (Salme 122:1) Velkommen - og be for samlingene om
Guds ord
Forklaring:
EAHO = Erik AH Okkels
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen
FI = Finn Indrebø (pastor i Bergen)
OBL = Olav Berg Lyngmo
TA = Torgeir Agøy

Andre møtesamvær i menighetene:
Ungdomsgruppen i Tromsø
Denne møtes hver onsdag kl. 18.30, privat. Bibelundervisning,
samtale, kveldsmat, sosialt samvær. Siste møte i desember er den
19. Første møte 2013 er onsdag den 09.
Nærmere opplysning fås hos Richard Skollevoll: 975 88 7136

Onsdagskolen i Tromsø for barn.
Denne samles annen hver onsdag kl 17.30 i Heimly barnehage,
Ørneveien 2, Håpet.
Det er samling 28.11, og 12.12 (juleavslutning.) Første samling i
2013 er onsdag 16.01
Nærmere opplysning fås hos Lise Gundersen tlf 481 83 709

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

For deg er Jesus født!
”Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, og som et
rotskudd av tørr jord; han hadde ingen skikkelse og ingen
herlighet, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi
kunne ha vår lyst i ham.! (Jes 53:2)
Profeten spår her ved Kristi Ånd, som var i ham, om Jesu fattige
fødsel og liv. Han skjøt opp som en kvist og som et rotskudd av tørr
jord.
Jomfru Maria var fattig og ringe. Og av naturen, utenfor nåden i
Kristus, var hun som tørr jord, som ingen frukter kunne bære.
Jesus hadde ingen anseelse i verdens kjødelige øyne, som bare ser
etter det som glimrer og er stort. Nei, han blir født i en stall, lagt i en
krybbe på litt strå, som ikke er hans eget, og svøpt i noen usle kluter.
Og det var den store Gud, åpenbarte i kjød, unnfanget av den Hellige
Ånd, født av jomfru Maria, sann Gud og sant menneske i en person.
Dette lille barn var verdens skaper, oppholder og styrer. Og utenfor
dette lille barn, som ligger der så fattig i krybben, er ingen Gud verken
i himmelen eller på jorden.
Dette er foraktelig og tåpelig for fornuften. Den forarger seg på en
slik ussel Gud og har ingen lyst til ham. Ordet om korset er en dårskap
for dem som går fortapt, nettopp fordi de tar anstøt av Kristi ringe
person her i fornedrelsen. Og de vil ikke tro det vitnesbyrd som Gud
har vitnet om sin Sønn.
Dette fattige barn har ingen skikkelse og ingen herlighet; det er
foraktet den dag i dag, enda det var i ham hele guddommens fylde
bodde legemlig.
Og han er vår eneste frelser, det er ikke salighet i noen annen. Den
som tror på ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede
dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn (Joh 3:18).
For deg, menneske, er Jesus født. Av kjærlighet til deg var det han ble
fattig. Det var din og min fattigdom han tok på seg, for at vi skulle bli
rike – ikke på jordiske eiendommer, men på det himmelske.
Men skal det skje, må han også bli født i ditt hjerte. Hvis ikke, så
gagner hans fødsel deg intet. Han er født for deg; men vil du bli i din
synd og forakte hans store nåde at Gud er blitt menneske og har utført
det store gjenløsningsverk, så vil det engang bli forferdelig å falle i den
levende Guds hender.
Kom på denne dag i sant hjertes bot og fall ned med ydmyk bønn
ved Betlehems krybbe for den store syndutsletter. Hans blod er mektig
til å rense den botferdige fra all synd.
O du, troende sjel, kan vel ikke bli trett av å dvele ved krybben, der
hvor din sol og ditt skjold, din rike trøst og eneste tilflukt ligger.
Å, la oss, Guds barn, med tilbedelse og takk få være der. La oss åpne
våre hjerter riktig vidt for ham, så han der kan ha sitt hvilested og

tempel, sin bolig.
Lovet være Gud, som har besøkt sitt folk, som har sett til vår nød og
gitt oss sin Sønn til Frelser. Å, kom Herre Jesus, og la deg føde i riktig
mange hjerter i denne julehøytid. Amen.
(En andakt av Ole Langeland, hentet fra hans andaktsbok; Guds råd til frelse.)

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

ET LITE BARN
Et lite barn ble verdens fred,
Da Herren sendte Sønnen ned.
Ikledd vår skapnings kjød og blod;
Men tvers igjennom ren og god.
Under en jomfrus varme hjerte –
Der skaptes Herrens offerlam –
Han skulle bære all vår nød –
Og seire over dom og død.
Til denne redning si ditt ja,
Når Han deg kaller fryd deg glad.
For kallet er det bare hans –
Si seierkransen nå ditt ja.
(Hentet fra bladet Lys)

Bibelgruppe i Tromsø
Det har vært spørsmål om å starte bibelgruppe. Er du interessert i å
være med så ta kontakt med en av prestene. Vi starter opp så fort
noen melder seg.

Hjemmebesøk i Balsfjord og Tromsø
Du som av helsemessige grunner ikke kommer deg til gudstjeneste
og ønsker nattverd, kan du ta kontakt med en av prestene for å
avtale tid.

La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som
har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.
Luk 2:15

Det var en klok oppfordring hyrdene gav hverandre: "La oss nå gå
rett til Betlehem." De hadde fått hjertene tent i brann ved å lytte til
det engelen sa. Derfor gjorde de noe de ellers ikke ville ha gjort.
Siden den natten har mange, mange fulgt i hyrdenes spor. De hørte
et budskap. Ved det ble håpet tent, og de måtte dit hvor Jesus var.
De opplevde at Gud er den samme som han var julenatt. Han spurte
ikke om hvilke gaver de kunne bringe. Han talte til de tomhendte og
åpenbarte sin Sønn for dem.
Engelen sa at hyrdene skulle gå til Betlehem. Hvor skal vi gå hen?
Vi skal gå til Guds eget ord. I det kommer Jesus til deg. Kanskje
synes du ikke at Ordet virker stort og rikt. Det er andre budskap de
fleste er opptatt av. Men av den grunn skal du ikke la være å lytte.
Hyrdene undret seg utvilsomt over den enkle og fattigslige stallen.
Men da de fant Jesus, ble de fylt av glede og lovpriste Gud.
Slik er det også for deg. Når du finner Jesus i Ordet, kan du ikke la
være å glede og fryde deg over ham. Du må undre deg over at ikke
livet ditt i langt høyere grad dreier seg om å søke Jesus der han er å
finne.
Hyrdene fant ham i sin egen verden. De slapp å gå over grenser.
Det skal heller ikke du. Han kommer til deg gjennom evangeliets
enkle Ord om frelse for dem som ikke kan frelse seg selv.
Mange tror at det avgjørende må være hva som kommer til å skje i
framtiden. De er ikke klar over at de mest betydningsfulle
begivenhetene alt har funnet sted.
Guds egen Sønn er født av jomfru Maria. Han er fra evighet. Alt er
skapt ved ham, og alle ting sikter mot å opphøye ham. Han er over
alle. Likevel ble han menneske. Hyrdene har bevitnet at det er sant.
Gå i deres spor. Da kommer du til Jesus, og får en velsignet
julehelg.
Hans Erik Nissen fra ”Et er nødvendig” for 24.desember.

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

kr 13.842,79. på
kr. 2.853,00 i gaver.

Utgifter i denne måneden var:
Lys og Salt
kr. 1.800,00
Til lønnsfondet
kr.13.000,00
Bankutgifter
kr
3,00
Sum utgifter
kr. 14,803,00
Den 1.desember 2012 står det kr. 1.892,79 på
brukskontoen.

Nå er kopimaskin på plass. Vi har overført så mye vi kan til
lønnsfondet, men det må stå igjen nok til å betale regningen fra
trykkeriet.
Denne måneden kommer det takk og kvittering for perioden
20 sept. - 20. november.
Asbjørn

For oss i redaksjonen er det en glede å kunne
fortelle at trykkingen av Lys og salt er kommet i vanlig drift igjen.
Som dere ser har det nå også fått litt farge. For å holde
trykkeutgiftene på et lavest mulig nivå vil bruken av farge være
sparsom, og vi vil bruke hvitt papir. Da kommer også fargene bedre
frem.
Vi opplever hele tiden at Jesus blir skjøvet ut av julefeiringen. Det
er ikke bare nissen som tar hans plass, men naturbilder og lys. Disse
tingene blir en slags «kvasi-religion.» Men vi har ingen grunn til å
fortvile. Vår Julehilsen fra Jes. 49,6f er en profeti som gikk
oppfyllelse fra Jesu fødsel av, og fullbyrdelsen av den har vært
kirkehistorien frem til i dag. Han som gav profetien, skal i sannhet
fullføre sitt verk:
han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs
stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da
gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til
jordens ende.
7 Så sier Herren, Israels gjenløser, Israels Hellige, til ham som er
foraktet av hver sjel, til ham som er avskydd av folkene, ham som er
herskeres tjener: Konger skal se det og reise seg, fyrster skal se det
og kaste seg ned, for Herrens skyld, som er trofast, for Israels
Helliges skyld, som utvalgte deg. Jes 49:6f

Så ønsker vi dere da en velsignet Kristusfest, og et nytt
kalenderår i håp og tro til Gud.
Fra oss i redaksjonen: Gunnar Helge Ødegårdstuen og Asbjørn
Hunnes.

Adresser og telefonnr:
Balsfjord Valgmenighet:
Forstanderskapets form: Torbjørn Pettersen, Tlf 934 70 995, E-post:
torbjornpettersen2010@hotmail.com
Formann: Geir Halvard Holmstad, Tlf 971 58 171, E-post:
geir.holmstad@gmail.com
Kasserer: Knut Haugstad, Tlf 913 86 384, E-post: eldhaugs@online.no
Den Lutherske kirke i Kautokeino:
Formann: Mathis Mathisen Sara, Bredbuktnesveien, 9520 Kautokeino Tlf
416 14519 – 908 20 980
Kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals, Tlf: 915 30 647, E-post:
arksbals@hotmail.com Bankkonto for menigheten: 4901 10 3776
Tromsø Valgmenighet:
Formann: Richard Skollevoll Tlf 975 87 136, E-post: richard@skollevoll.no
Kasserer: Tove Hanssen, Dueveien, 8 9015 Tromsø Tlf. 77 67 22 75, Epost: tohanss@live.no
Timoteusmessene i Trondheim:
Kontakt: Torgeir Agøy, Tlf 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no
Kasserer: Aud Amalie Agøy, Tlf. 997 00 724, E-post:
aud.agoy@hotmail.com
Menighetene prester:
Erik AH Okkels, Tlf 918 44 354, E-post: erik_okkels@hotmail.com
Gunnar Helge Ødegårdstuen, Tlf 915 10 821, E-post: godeg@broadpark.no
Olav Berg Lyngmo, Tlf 996 25 241, E-post: obl@lyngmo.org
Torgeir Agøy, Tlf. 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no
Biskop for Valgmenighetene:
Thor Henrik With, Tlf 911 72 188, E-post: biskopwith@online.no
Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik
Diakoner:
Sverre Gundersen, Tlf 916 30 341, E-post: sve-gun@online.no
Asbjørn Hunnes, Tlf 997 10 446, E-post: asbhu@tussa.com
Projektkonto – lønn: 0539 54 08196
Støttegruppa omorganiseres, midlertidig administreres av Asbjørn Hunnes
Internett: www.bedehus.net

Redaksjonelt ansvar: Asbjørn Hunnes og Gunnar Helge Ødegårdstuen.

