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orientering.
– Det er verdifullt å få mer nærkontakt
med det som skjer i Tromsø-menigheten
også utenom gudstjenestene, sier biskop Thor Henrik With.
Han er tydelig glad for å ha besøkt Tromsø valgmenighets
styremøte denne uken. Han var også til stede på
planleggingsmøte i Onsdagsskolens ledergruppe. Der la lederne
vårens program for valgmenighetens barnearbeid.
Besøkene var uformelle, og gav biskopen anledning til å se og
høre hvordan hverdagsarbeidet i menigheten foregår.
Han understreker at besøkene har vært inspirerende, og ser på
dem som en del av sitt tilsyn med menigheten.
(Les hele saken på www.valgmenighet.no Nyheter.)

Nordisk bispemøte tar skritt
mot fellesskapsdokument.
Biskopene i Evangelisk Lutherska Missionsstiftet i Finland, Missionsprovinsen i
Sverige og Det evangelisk-lutherske stift i
Norge tok et nytt skritt mot et formelt fellesskapsdokument for
de tre nordiske stiftene, under det nordiske bispemøtet tidligere
denne uken.
Blant flere ting drøftet biskopene også hvordan man sammen
skulle henvende seg til International Lutheran Council, en
internasjonal samarbeidsorganisasjon for lutherske kirker og
kirkestrukturer med tydelig luthersk teologi.
For DelsiN deltok biskopen, med menighetsprest Okkels som
medhjelper.
(Les hele saken på www.valgmenighet.no Nyheter.)

ARRANGEMENT I 2015:
¤ FBB SOMMERSTEVNE I TROMSØ
3.-6. JULI på Fjellheim bibelskole
¤ SAMISK-NORSK KIRKEHELG
17.-19. JULI, Sekkemo kirke, Kvænangen
¤ STIFTETS TEMAHELG, Fjellheim Bibelskole
25.-27.SEPTEMBER
¤ STIFTSMØTE (DelsiN) Kautokeino 31.OKTOBER

Lys og salt
Meldingsblad for Det evangelisk
lutherske stift i Norge.
Mars 2015 10.årgang

Gudstjenester
FRA 29. MARS – 24 MAI 2015
Balsfjord valg menighet
Mars:

29. Palmesøndag Nordkjosbotn kirke Kl. 18.00
(Merk tiden) v/EAHO
April:
5. 1. Påskedag Nordkjosbotn kirke v/ EAHO
12. 1. s.e. påske - sted? v/ EAHO
26. 3. s.e påske – sted? v/GHØ
Mai:
14. Kr. himmelfartsdag – sted? v/EAHO
24. 1. pinsedag Nordkjosbotn kirke v/ GHØ
Den lutherske kirke i Kautokeino
April:
2. Skjærtorsdag, skriftemål og nattverd v/ THW
3. Langfredag v/ biskop THW
5. 1. Påskedag, skriftemål og nattverd v/ THW
19. 2. s.e påske, skriftemål og nattverd v/ EAHO
26. 3. s.e. påske v/ SG
Mai:
24. 1. pinsedag v/ EAHO
25. 2. pinsedag, skriftemål og nattverd v/ EAHO
Timoteusmessene i Trondheim
(Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16. Klokka 17)
April:
2. Skjærtorsdag v/TA Klokka 11.
3. Langfredag v/ TA
5. 1. påskedag v/ TA Klokka 11
19. 2. s.e. påske v/ TA
Mai:
3. 4. s.e. påske v/ EAHO
14. Kr. himmelfartsdag v/ TA
24. 1. pinsedag v/ TA
Juni:
7. 1. s.e. Tref?
21. 3. s.e. Tref. v/ TA
Tromsø valgmenighet
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96)
April:
2. Skjærtorsdag v/ EAHO
3. Langfredag Kl. 17.00 (Merk tiden) v/ GHØ)
5. 1. Påskedag v/ GHØ
12. 1. s.e. påske v/ GHØ
26. 3. s.e. påske v/ EAHO
Mai:
10. 5. s.e. påske v/GHØ
25. 2. pinsedag v/GHØ
Forklaringer: GHØ= Gunnar Helge Ødegårdstuen, EAHO=
Erik AH Okkels, SG= Sverre Gundersen, TA= Torgeir Agøy,
THW= Thor Henrik With.

ONSDAGSKOLEN I TROMSØ
(Heimly barnehage, Håpet) Kl. 17.30 - April: 8. og 22. Mai: 6 og 20. Kontaktperson:
Karete Samuelsen, Tlf. 918 84 306 Velkommen til samværene!

JESUS – PROFET, KONGE OG
PREST
Biskop Thor Henrik With ____________________________
Gjennom fastetiden og påskeuken møter vi Jesus når han utfører
sin frelsergjerning for oss. Den hellige Skrift gir oss grunn til å
dele hans gjerning i tre deler, som beskriver de viktigste sidene av
det Jesus gjør. Vi kaller dem hans profetiske gjerning, hans
kongelige gjerning og hans prestelige gjerning. Alle disse tre
gjerningene gjør han for oss, så vi skal bli frelst.
Han tok de tolv til side og sa til dem: «Se, vi drar opp til
Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om
Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse.» Luk 18,31. Her hører vi
Jesus, når han overbringer budskapet fra Gud, slik profetenes
oppgave var. Han kunngjør hva som skal skje, at han må lide og
dø, det som er alt forutsagt hos profetene. Slik var Guds plan for å
frelse oss, en plan båret fram av hans brennende kjærlighet til deg
og meg.
Etter at han og disiplene har strevet seg opp de lange bakkene til
kongenes by, rir han inn i Jerusalem på det tradisjonelt kongelige
ridedyret. Han blir hyllet som Davids sønn, som den lovede
kongeætlingen. Noen dager senere sier stattholderen Pilatus: «Så
er du da konge?». «Du sier det,» sa Jesus. «Jeg er konge.» Joh.
18,37. Slik stilles Pilatus og vi overfor mannen som er den rette
kongen, frelserkongen som var lovet. Nå går utfordringen til deg:
vil du lyde og tjene denne kongen, kongen uten prakt, kongen som
har fått all makt i himmel og jord. Vil du det?
Til slutt i Den stille ukes verdensforandrende drama roper den
forpinte Jesus fra korset: «Det er fullbrakt». Hebreerbrevets
forfatter gir et overlys over det som er fullbrakt: Vår øversteprest
Jesus har gått gjennom himlene, og båret fram et evig offer for vår
frelses skyld. Heb. 4,14-5.10. Jesus gav sitt liv og blod for å sone
din synd! Det er hans prestelige gjerning. Når han roper «Det er
fullbrakt» har øverstepresten fullført sin offerhandling.
Vår verden roper på kjærlighet. Vår verden lengter etter
kjærlighet. Viktigere for menneskeheten enn
klodens klima, er det at den trenger kjærlighet.
«Kjærligheten er ikke det at vi har elsket
Gud, men at han har elsket oss og sendt sin
Sønn til soning for våre synder. 1. Joh 4,10.»
Det kan du stole på! God påske!

Tro og tanke.

SMERTENES MANN
Av Gunnar Helge Ødegårdstuen_________________________

Påskebudskapet er
budskapet om SMERETENES
MANN – Jesus Guds Sønn.
Når begynte Jesu lidelseshistorie? Vi kan svare: Når Han i
evigheten erklærte seg villig til å
lide for menneskets synd. Paul
Gerhardt har tenkt seg en samtale
mellom Faderen og Sønnen om
menneskets synd og dens soning.
(LR 287 v 2-3, NS 121 v 2-3) En
sterk skildring.
En smerte!
Hver dag i Jesu jordliv var
nok en lidelse, en smerte. Hva det innebar å bytte himmelens
renhet med jordens syndekår, har vi ingen mulighet for å
fatte. Vi vet ikke hva himmelen er. Til det har vi ikke sanser.
Heller ikke vet vi hva synden er, og vi ser den med
synderens syndfordervede blikk. Hvor måtte ikke Jesu sjel
krympe seg ved å forlate himmelens rene luft, og leve et helt
menneskeliv i denne rå syndeverden. Derfor: hele Jesu liv er
Hans lidelseshistorie.
Et grenseskille!
Men det finnes et grenseskille inn til Jesu lidelse. Det
er når Han går over bekken Kedron og inn i Getsemane. Her
begynner i særskilt forstand Hans lidelsesgang. Kampen i
Getsemane var smertefull og tung. Dødsangst. Svetten som
bloddråper. Her skulle lidelsens kalk drikkes. Her var alle
tiders, alle slekters, alle menneskers fra Adam til min egen,
ja til den slekt som skal leve på jorden ved Jesu gjenkomst –
alle disse menneskers syndestraff samlet.
De mange forhør!
Hvor måtte ikke de være en stadig lidelse og smerte.
Fire ganger fortelles det om den overlast Jesus måtte lide. –
Hos Annas, hvor en tjener gir Jesus et slag i ansiktet – et
slag i vår frelsers hellige og rene ansikt. Dernest hos Kaifas,
hvor de spyttet Ham i ansiktet, slo Ham med knyttneve og
med stokker. For en smerte. Så hos Herodes. Hans krigsfolk
hånet og spottet ham, og kastet et skinnende klede om ham.
Slik lar han Jesus få smake hans vrede. Men det verste var
hudstrykningen for Pontius Pilatus, hvor Jesus ble holdt for
narr, og en krone av torner ble satt på Hans hode. En rød
soldatkappe kastet om Hans nakne blodige rygg, og et rørsiv
gitt Ham i hånden som septer. Og fra Pilatus sin munn lød

hørtes det, når han pekte på Jesus ovenfor jødefolket: «Se
det menneske!» Denne smertenes mann var det deres øyne
møtte – og likevel ropte de: «Bort med ham! Bort med
Ham!»
Min stedfortreder
Det er min stedfortreder som står der. «Min Jesus, du
er såret for mine synder, så jeg burde have båret den straff
som på deg lå.» Han bar røret, for at jeg skulle bære palmen.
Han bar tornekronen, for å gi meg livets krone. Han bar
purpurkappen for å kunne kle meg i rettferdighetens hvite
drakt. Han ble spottet for at jeg skulle bli æret. Han ble såret,
så jeg skulle bli legt. Ved sin lidelse og død har Jesus
Kristus, smertenes mann, sonet straffen for alle våre synder
og forsonet oss med Gud. Og dette har Gud bekreftet ved
Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og vi kan bare si:
Takk, takk i evighet!

Takk til alle som er med og gir!

Den lutherske kirke i Kautokeino
Investering og behov for gaver
Den lutherske kirke i Kautokeino har høsten 2014 investert i nytt
og bedre varmestyringsanlegg og 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:
Bankkonto:4901 10 37762

Lys og Salt
Gunnar Helge Ødegårdstuen har overtatt redaksjonen av Lys og
Salt etter Erik Okkels. Meldingsbladet vil fra og med dette
nummer utkomme med følgende utgivelser: til Pinse og til St
Hans.
Det evangelisk-lutherske stift i Norge finner du også på internett:
www.valgmenighet.no Her er utlagt bl. a. prekener fra søndagens
gudstjenester og annen nyttig informasjon.

Gavene som gis kommer ved bidrag fra menighetene, og fast
givertjeneste fra enkeltgivere:
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DET EVANGELISK LUTHERSKE STIFT I
NORGE (DelsiN)
Budsjett

Innsamlet i år

Innsamlet denne mnd

Gaver fra enkeltgivere var i Februar: 29.039 kroner. (Her er
støttegruppa regnet med) I tillegg er nå Støttegruppa sitt
reservefond ført inn i stiftsregentskapet. Reservefondet var 69.083
Kr. Derfor ligger nå resultatet 43,5 tusen kroner over en
gjennomsnittlig prognose på 65.00 kr. pr. mnd.
Nytt bankgironummer
Den såkalte» prosjektkontoen» der blant annet midler til
prestenes lønn kommer inn kalles nå Stiftskontoen. Den har fått
nytt bankkontonummer Det nye nummer er:
1503.57.31706 – Den norske bank. Den tidligere kontoen vil være
i bruk en tid framover, men vi henstiller til at den nye nå blir
brukt.
Denne kontoen er nå også Støttegruppa sin giverkonto. Merk
gaven: «Støttegruppa.»

Organisert 20. april 2013 Organisasjonsnummer 913 285 603
¤ Biskop: Thor Henrik With – Tlf. 911 72 188 – E-post:
biskopwith@online.no
¤ Stiftets forretningsfører: Paul Pedersen – Tlf. 976 50 811 –
E- post: paul.pedersen39@gmail.com
¤ Stiftets konto: 1503.57.31706
¤ Internett: www.valgmenighet.no: Ansv. red. Biskop Thor Henrik
With. Redaktører: Erik Ah Okkels, Richard Skollevoll

¤ Menigheter:
Balsfjord valgmenighet – (1983)
Formann: Geir Holmstad, tlf. 971 58 171 –
Prester: Erik AH Okkels, tlf. 918 44 354 – Gunnar Helge Ødegårdstuen, tlf.
915 10 821
Den Lutherske kirke i Kautokeino – (1996)
Formann: Mathis Mathisen Sara, tlf. 908 20 980
Prester: Olav Berg Lyngmo, tlf. 996 25 241 og Erik AH Okkels,
Diakoner: Sverre Gundersen, tlf. 916 30 341, Asbjørn Hunnes, tlf. 997
10 446 (Permisjon)
Timoteusmessene i Trondheim – (2000)
Kontakt / prest: Torgeir Agøy, tlf. 930 63 708
Tromsø Valgmenighet – (2003)
Formann: Pål Are Andersen, tlf. 472 38 886
Prester: Erik AH Okkels 918 44 354 Gunnar Helge Ødegårdstuen
tlf. 915 10 821

¤ Meldingsblad – Lys og Salt:
Ansv. red.: Biskop Thor Henrik With
Redaktør: Gunnar Helge Ødegårdstuen
Neste nr. kommer ut uke 20 (før pinse)

