GUDSTJENESTER FEBRUAR / MARS 2015
Det evangelisk-lutherske stift i Norge

Side 5

B – økonomi

Balsfjord valgmenighet
Februar:
8. Kr. forklarelse – Storsteinnes kapell v/ EAHO
22. 1. s. i. faste – Nordkjosbotn kirke v/ GHØ
Mars:
15. Midtfaste – Storsteinnes kapell v/ EAHO.

Returadresse:
Lys og Salt
Co. A. Hunnes
6144 SYLTE

Den lutherske kirke i Kautokeino
Februar:
1. Såmannssøndagen.
Skriftemål og nattverd. v/EAHO
15. Fastelavnssøndag.
Skriftemål og nattverd. v/EAHO
Mars:
1. 2. s. i faste. Skriftemål og nattverd. v/EAHO
15. Midtfaste. Gudstjeneste. v/ SG

«I hellig skrud kommer
din ungdom til deg,
som dogg ut av
morgenrødens fang.»

”Dere er verdens lys! Dere er jordens salt!”
(Matt 5:13-14)

Meldingsblad for Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

Februar 2015. 10. årgang

Salme 110, 3b

Timoteusmessene i Trondheim
(Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16)

Februar:
Mars:

8. Kr. forklarelsesdag. Gudstjeneste v/ THW
22. 1. s. i fastetiden. Gudstjeneste v/ TA.
8. 3. s. i fastetiden. Gudstjeneste v/ TA.

Tromsø valgmenighet
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96)

Februar:

Mars:

8. Kr. forklarelsesdag. Gudstjeneste v/ GHØ
22. 1. s. i faste. Gudstjeneste v/ EAHO.
Preken pastor Jakob Appell, Gøteborg.
8. 3. s. i faste. Gudstjeneste v/ GHØ.
Preken predikant Øyvind Samnøy
11. Fastegudstjeneste kl. 19.30 v/EAHO
18. Fastegudstjeneste kl. 19.30 v/GHØ
22. Maria budskapsdag. Gudstjeneste v/ EAHO
-’Onsdagsskolen’ medvirker med sang.

Forklaringer:
GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen , EAHO = Erik AH Okkels,
SG = Sverre Gundersen, TA = Torgeir Agøy, THW = Thor Henrik With

Onsdagsskolen
(Heimly barnehage, Håpet, Tromsø)
Februar: onsdagene 11. og 25. Mars: onsdagene 11. og 25.
Alle gangene kl 17.30
Kontaktperson – Karete Samuelsen. Tlf. Mobil 918 84 306.

Velkommen til samværene!
Styret i Tromsø Valgmenighet
Jan Mikalsen og Oddmund J. Johansen er begge trådt ut av
styret etter å ha vært med fra stiftelsen av menigheten.
Ny medlem er Lars Johan Larsen og Per Jostein Samuelsen
(vara).

Salme 110 proklamerer tydelig og kunstferdig at
Messias er Herre og at Han har seiret over den onde.
Hans allmakt kan synes skjult, men troens øye ser og
vet at Han har overvunnet alle våre fiender.
Guds folk kommer i hellig prakt, sier salmisten. En slik
skjønnhet har vi ikke av oss selv, men Kristus er vår
pryd. «Den hellige skrud» er Kristi rettferdighet. Den
dekker de troendes feil og mangler som et vakkert
plagg. Av de gamle kalt; Kristi rettferdige kledning.
Salmedikteren sammenligner denne virkelighet med en
doggdråpe som morgensola skinner på. Doggdråpen
som i seg selv er grå og klam, blir blank og skinnende
når morgensola treffer. Som fotomotiv gir morgensol
på dogget landskap, nydelige bilder. Og slik fungerer
dette motiv som et flott bilde på evangeliet. Når Jesus
som den rette Livets sol, skinner på en skitten synder,
blir synderen forvandlet til en ny skapning. På samme
måte som hver liten doggdråpe blir gjennomlyst av
sola, skal Guds bilde en gang stråle helt i gjennom hos
alle dem som tror på Jesus og hører ham til.
«… kommer din ungdom til deg»; i Jesu følge hersker
en evig ungdom. Også vi med grått hår, kan være Kristi
friske stridsmenn- og kvinner. Er kroppen svak og
sliten, kan man likevel, ved Herrens kraft, være frisk og
ung i ånden. «Han metter din sjel med det som godt er,
så du blir ung igjen som ørnen» (Salme 103,5).
Alt dette gode, eier Guds lykkelige og utvalgte flokk, av
hans nåde. Han som kjøpte oss en evig rettferdighet, da
Han døde for oss som den store yppersteprest (se
Salme 110, 4).
Lovet være Jesu navn!
John-Terje Sørensen, Rektor
Straumen skole, Lyngen

«Ordets regel»
– kirkens rettskilde og
norm
Kirkens Herre, Jesus Kristus, sier
om sin hjord, Joh 10:4-5 – sauene følger ham, for de kjenner hans
stemme. Men en fremmed følger de ikke; de flykter for ham, fordi de
ikke kjenner stemmen til den fremmede. Og videre, v 27 – Mine sauer
hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.
Hjordens adferd er aldri selvbestemt, men omfatter Hyrdens adferd og
stemme. Hyrden er det Guds Lam som har båret verdens synder (Joh
1:29). Kirken kjennes på Ordets etterfølgelse. «Ordets regel» er Kristi
ord. Fra ham har vi mottatt den rett utlagte Bibel, gitt kirken i og med
apostelordets lære. Den er i sannhet «Guds ord» fra ham som er Bibelens
Herre (1 Tess 2:13, jf 1 Kor 15:1-3, osv).
Bibelen vitner med sin ordlyd om Jesu person og verk. Han ga videre
læren fra sin Fader, mottatt fra evighet av. Det trofaste og sanndrue vitne
er Ordet som ble menneske i Jesu skikkelse (Joh 1:14). Kirken bekjenner
sin eneste Lærer og rettskilde, og utøver sin nåderett med den himmelske
lære, slik skrevet står. Med ham til gave, gitt av nåde, følger de troende
sin Hyrdes stemme med ham til eksempel i det liv vi er skapt til å leve.
Hvordan kan vi vite dette?
Guds endegyldige vitnesbyrd er Jesu oppstandelse fra de døde på den
tredje dag, slik Det gamle testamente vitner om. Den levende Gud har
begrunnet kirkens Kristus-bekjennelse og nåderett i en bevitnet Jesushistorie, slik Skriftene har sagt. Historien om Den Gode Hyrde og
hjorden i fortid fortsetter i nåtid. Det kan vi vite på grunn av tegnene fra
den Oppstandne. Denne viten gir han ikke umiddelbart, men middelbart
gjennom de tegn han ga befalinger om. Gjennom dem er han virksom i
den forsamlede menighet. Hvilke tegn?
Synlige påminnelser er allerede prekestolen, døpefonten og Herrens bord i
det liturgiske rom. De minner oss om det apostoliske prekenembete,
himmelrikets nøkler, misjonsbefalingen, dåpen og alterets sakrament,
innstiftet «i den natt da han ble forrådt». Forvaltet på troskapens vilkår,
vitner tegnene om Den Gode Hyrde, virksom i den forsamlede menighet.
Sett fra vår side, er kirkens historie historien om nådemidlenes bruk og
kirkefellesskap på Guds vilkår - etter Ordets regel. Kirken er den hjord
som «følger Lammet hvor det går» (Åp 14:4).
(forsettes neste side)

Martin Luther brukte uttrykket “Ordets regel” i en preken som nok blir
sjelden lest eller opplest. Den er å finne i Kirkepostillen på Tredje
Pinsedag (s 302), tekst Joh 10:1-11. Det fins bare tre Luther-prekener
over denne teksten, alle fra 1520-tallet, og gjenspeiler konfrontasjonen
mellom det evangeliske presteembete og Romerkirkens
offerprestedømme. Vår kirkesituasjon er en annen, men kirkens gudgitte
bekjennelse og nåderett ligger fast. En nyttig påminnelse for oss er
Luthers utleggelse av det siterte Jesus-ord, Joh 10:4-5. Jeg siterer i
fornyet språkdrakt:
- “alle kristne har makt og rett til å dømme om all lære, skille seg fra
falske lærere og biskoper og ikke lyde dem /.../ andre kjennetegn
trengs ikke enn de Kristus har gitt. Denne dom er de skyldig til å
følge og altså flykte fra alle slike, uansett hvem og hvor store og
mektige de enn er.
Hermed er alle de avsatt fra sitt embete og sin myndighet som vil
styre i kirken og likevel ikke forkynne Kristi ord, men sine egne bud.
De krever av folk at man skal adlyde dem som biskoper, de som
representerer kirkens organiserte myndighetsområde (el. ordentlige
regimente).
Kristi hjord er dessuten skyldig til å følge denne Kristi dom og anse
sådanne for avsatte, ja som fordømte og utskilte fra Kristi kirke og å
flykte for dem som forbannede. Så sant de vil være Kristi fromme og
trofaste hjord, skal de ikke la seg berøve eller selv gi bort denne sin
domsmyndighet, så de bifaller, antar eller følger hva de andre måtte
beslutte annerledes, de være paver, biskoper eller kirkemøter.”
Kirkens fremste martyr er Den Gode Hyrde. Vi er dyrt kjøpt. Hjorden
tilhører ham. Det har følger for presten i menigheten – stor eller liten har
ingen betydning. Apg 20:28 – Gi akt på dere selv og på hele den hjord
hvor Den Hellige Ånd har innsatt dere til biskoper, til å være hyrder for
Guds kirke, som han har kjøpt med sitt eget blod (e Sv Kyrkobibel).
Ordets regel normerer samarbeidet i menigheten. Den er «Guds hjord» (1
Pet 5:2). Med Kristus til gave, fornyer han våre liv med herlighetsriket
for øye. Skjult under korset bærer Ordets regel frukt til Guds ære.
Til bibelstudium og samtale:
Med Ordets regel følger utskillelsens regel – nei til fremmede guder og
avguderisk myndighet, Jos 24:14-15. Matt 7:15-27, 16:25.
Apostolatets kirke kan ikke fremstå uten utskillingens regel. Se Rom
16:17f. Gal 1:8f. Kol 2:8. 2 Tess 3:6. 2 Tim 3:5-9.Tit 1:16, 3:10. 2 Joh
10f.
Kirkens rettsgrunn, se Ef 2:20. 1 Tim 3:15, osv.
Eksempel til ettertanke: Sendebrevet til menigheten i Laodikea, Åp
3:14ff.
Kåre Svebak

Stiftsmøtet og litt om DelsiN’s økonomi
Lørdag 8. november ble det avholdt Stiftsmøte i Det ev.-luth. Stift i Norge
(DelsiN) i Nordkjosbotn. Stiftsmøtet er vårt kirkeparlament med
representanter fra menighetene og prestene, diakonene og biskopen. Her
drøftes fellesanliggender for stiftet, årsmelding fra biskop og Stiftsråd
(vårt arbeidsutvalg) og det vedtas budsjett for vårt stift og det er valg.
Det ble funnet uholdbart, at biskopen skal gjøre hele sin bispegjerning på
fritiden. Det ble derfor vedtatt å ansette vår biskop i en 30 % lønnet
stilling fra nyttår 2015. Dette har ennå ikke latt seg gjennomføre på grunn
av biskopens sykemelding i hans nåværende fulle stilling hos en annen
arbeidsgiver.
Den andre store beslutning var vedtaket om budsjettet for 2015. Det ble
vedtatt til 766 622, - kr. (2014: 695 500). Dette er et dristig budsjett i den
forstand, at vi bruker av oppsparte midler. Vi trenger altså å øke
inntektene, om vi skal fortsette med dette virksomhets-nivået.
De blå søylene i diagrammet under viser hvor mye vi må ha samlet inn i
den aktuelle måneden for å nå målet på 776 000 kr til 31. desember 2015.
Vi må da samle inn 65 000 kr pr. mnd.
De røde søylene viser hvor mye som er samlet inn pr. 31 i den aktuelle
måneden, slik at vi kan se hvordan det ligger an i forhold til «planen».
Den grønne søyla viser hvor mye som kom inn den aktuelle måneden.
For januar kan vi lese av diagrammet at det kom inn litt mer enn
budsjettert. 70.300 kr. Fortsetter vi slik vil målet være innenfor
rekkevidde.
Gaver til støttegruppa, som ikke er merket «Bedehuset», «Kautokeino»
eller liknende går inn i dette diagrammet som en del av Kautokeino
menighets bidrag til fellesutgiftene.
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Kristi befalinger er lette å holde, men etterfølgelsen medfører de
omkostninger som Gud tillater. Likevel er korsets åk gagnlig og lett, for
syndebyrden har Den Gode Hyrde båret. Kristus ved Faderens nådeside
er vår skatt i himmelen. Han alene er årsaken til vår barnerett og nåderett
hos Gud, gitt den enkelte i dåpen. Derfor må vi lære Ordets regel, skal vi
kjenne Den Gode Hyrdes stemme og ferdes rett i Guds kirke.

Innsamlet denne
mnd

Den lutherske kirke i Kautokeino
-innvestering og behov for gaver
Den lutherske kirke i Kautokeino har høsten 2014 investert i nytt og bedre
varmestyringsanlegg, samt lynavleder. Dette skal fremtidssikre bygget,
som menigheten har ansvar for.
Nå trenges det ekstra gaver for å dekke utgiftene og sikre den videre drift
av menigheten.

Gi en gave til dette:
Kautokeino Bedehusforening: 4901 10 37762

Gratulasjoner
Flere med tillitsverv har hatt runde bursdager siden siste nummer av Lys
og Salt.
Således er Johannes Sørensen blitt 80 (tidl. formann, Tromsø), Jan
Mikalsen blitt 75 (klokker Tromsø), Mathis Mathisen Sara 75 (formann,
Kautokeino), Johan Anders O. Eira 80 (alterklokker, Kautokeino) og
Tove Hanssen 70 (kasserer og styremedl. Tromsø).
Med takk til Gud for deres gjerning ønskes de alle Guds fortsatte omsorg
og velsignelse i hjem og menighet!
DET EVANGELISK LUTHERSKE STIFT I NORGE (DelsiN)
Organisert 20. april 2013

*Organisasjonsnummer: 913 285 603
*Biskop:
Thor Henrik With, Tlf 911 72 188 E-post: biskopwith@online.no
*Stiftskasserer:
Paul Pedersen, Tlf 976 50 811, E-post: paul.pedersen39@gmail.com
*Stiftskonto – lønn: 0539 54 08196
*Meldingsblad: Lys og Salt -Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With.
Redaksjon: Erik AH Okkels, Sverre Gundersen
*Internett: www.valgmenighet.no Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With.
Redaktører: Erik AH Okkels, Richard Skollevoll.
*Prester:
Erik A.H. Okkels, Tlf 918 44 354, E-post: erik_okkels@hotmail.com
Prest i Balsfjord/Tromsø/Kautokeino valgmenigheter
Gunnar Helge Ødegårdstuen, Tlf 915 10 821, E-post: godeg@broadpark.no
Prest i Balsfjord/Tromsø valgmenigheter
Olav Berg Lyngmo, Tlf 996 25 241, E-post: obl@lyngmo.org
Prest i Den lutherske kirke i Kautokeino
Torgeir Agøy, Tlf 930 63 708, E-post: agoy@combitel.no
Prest i Timoteusmessene i Trondheim
*Diakoner:
Sverre Gundersen, Tlf.916 30 341 – E-post sve-gun@online.no
Asbjørn Hunnes, (Perm.) Tlf. 997 10 446 – E-pst: asbbu@tussa.com.
*Menigheter:
*Balsfjord valgmenighet (1983):
Formann: Geir Holmstad, Tlf 971 58 171, E-post: geir.holmstad@gmail.com
Kasserer: Knut Haugstad, Tlf 913 86 384 E-post: eldhaug@online.no
*Den Lutherske kirke i Kautokeino ( 1996):
Formann: Mathis Mathisen Sara, Tlf 416 14 519 – 908 20 980
Kasserer: Anne Kirsten Ragnhild Sara Bals, Tlf. 915 30 647,
E-post: arksbals@hotmail.com, Kto: 4901 10 37762
*Timoteusmessene i Trondheim (2000):
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
* Tromsø Valgmenighet (2003):
Formann: Pål Are Andersen, Eidkjosen, Tlf. 472 38 886,
E-post: paaand2@online.no
Kasserer: Tove Hanssen, Tlf 77 67 33 13 E-post: tohanss@live.no.

Ansvarlig redaktør: Biskop Thor Henrik With
Redaksjon: Erik AH Okkels og Sverre Gundersen

Neste Lys og salt kommer til påske.

