Balsfjord valgmenighet
Mai:
24. 1. pinsedag, Nordkjosbotn kirke v/GHØ
Juni:
07. 1. s. e. Tref. v/ EAHO Storsteinnes.
21. 3. s. e. Tref. Sandøyra bedehus
Konfirmasjon v/EAHO
Den lutherske kirke i Kautokeino
Mai:
24. 1. pinsedag v/ EAHO
25. 2. pinsedag v/ EAHO
Juni:
14. 2. s. e Tref. v/ EAHO
Timmoteusmessene i Trondheim
(Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16,)
Mai:
24. 1. pinsedag Kl. 11.00 v/ TA
Juni:
07. 1. s. e. Tref. v/ TA
21. 3. s. e. Tref v/ TA
Tromsø valgmenighet
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96)
Mai:
25. 2. pinsedag v/ GHØ
31. Trefoldighetssøndag v/ EAHO
Juni:
14. 2. s. e. Tref v/ GHØ
28. 4. s. e. Tref kl. 17.00 v/ EAHO
Juli:
05. 5. s. e. Tref. v/ EAHO. Biskop TH With
Preker.
Forklaringer: GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen, EAHO= Erik AH
Okkels, TA= Torgeir Agøy

Takk for gavene!
I mars kom det inn kroner.
10.900
I april kroner
6.700
Til sammen kroner
17.600 fra enkeltgivere.
Dette innebærer at inntektene nå ligger en god del etter budsjettet.
Det er ingen beløp fra menighetene i denne oversikten.
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Annie var reiseklar. I den siste tiden, hvor helse og krefter
stadig minket, hadde hun et sterkt ønske: at Jesus snart måtte hente
henne hjem til seg - «Dere må be om at Jesus snart henter meg», var
ordene hun ofte sa i det siste.
Hjemmet, menighet og misjon har vært veldig sentralt i
Annies liv. Hun var et bønnemenneske og har brukt mange timer i
bønn for familie, venner, menighet og misjon, for byen Tromsø,
landet og verden. Mange er takknemlige for hennes daglige
bønnetjeneste og de bønnekamper hun har kjempet ved spesielle
behov og anledninger. Bønnene hun har bedt fortsetter å gjelde til
omsorg og vern for alle hun brydde seg om. Hennes bønnetjeneste
hadde sin sterke forankring i, og tillit til Guds ord.
For Tromsø valgmenighet var hun en bærende støtte sammen
med sin mann, Johannes. Også flere misjonsorganisasjoner fikk
oppleve hennes omsorg og aktive tjeneste.
Vi er mange som minnes Annie i stor takknemlighet og lyser
fred over hennes minne!
På vegne av Tromsø valgmenighet
Erik A.H. Okkels og Gunnar Helge Ødegårdstuen
Pastorene.

GUDSTJENESTER FRA 20. MAI TIL 05. JULI
2015

September

MINNEORD OM ANNIE SØRENSEN
Fredag 24. april kom meldingen om at Annie
Sørensen var død – «forflyttet til saligheten» - som det
stod i dødsannonsen.

Gudstjenester

Juli

¤ SAMISK-NORSK KIRKEHELG
17.-19. JULI, Sekkemo kirke, Kvænangen
¤ STIFTETS TEMAHELG, Fjellheim Bibelskole
25.-27.SEPTEMBER
¤ STIFTSMØTE (DelsiN) Kautokeino 31.OKTOBER

Meldingsblad for Det evangelisk
lutherske stift i Norge.
Mai 2015. 10.årgang

Mai

¤ FBB SOMMERSTEVNE I TROMSØ
3.-6. JULI på Fjellheim bibelskole
Hovedtemaet er bønnen i Fadervår: ”Forlat oss vår skyld, som vi og
forlater våre skyldnere”. I år er vi så heldig at vi får besøk av Rolf
Preus fra North Dakota i USA som hovedtaler. Se nærmere
presentasjon av ham på FBBs nettsted. Vi vil sørge for oversettelse av
talene til norsk.
Vi har forventing til at stevnet vil gi dypere innsikt i Guds ord, og
hjelp til å leve troens liv. Vi ber om at dagene vil gi rikt utbytte og
styrke fellesskapet mellom oss.
Påmelding - innen 15. juni - til: Astrid Sagnes, Konvallveien 13
A, 3070 Sande
e-post: sagnesa@online.no
tlf. 33 77 05 78

Lys og salt

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

Mars

ARRANGEMENT I 2015:

B – økonomi
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Nyheter

Innsamlet denne
mnd

I ånd og sannhet
Erik A. H. Okkels.
” I sannhet og rett er det at vi alltid og alle vegne
priser deg, hellige Herre og allmektige Fader,
evige Gud …” slik begynner den urgamle
nattverdsbønnen som også vi bruker. Disse
ordene kan det være godt å stoppe opp ved, når
vi skal forberede oss på Pinsens høytid, for det er
ikke noen selvfølge at vi kan tilbe hvor som helst og når som helst.
Ordene går tilbake til Jesu samtale med den samaritanske kvinnen ved Sykars
brønn (Joh 4, 1ff). Da hun setter fokus på hvor én skal tilbe, Garisim-fjellet eller
Jerusalem, så gir Jesus et overraskende svar. I Det gamle testamente utpeker
Herren seg særlige steder, hvor han vil møte sine utvalgte, sitt folk. Vi kan
tenke på tornebusken, Tabernaklet, og ikke minst Templet i Jerusalem. Jesus
aviser ikke dette. Men han sier at det skal komme en ny tid: Tro meg kvinne!
Den time kommer da dere hverken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i
Jerusalem … Men den time kommer, hvor de sanne tilbedere skal tilbe Faderen
i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha.
De sanne tilbedere er det sanne Guds folk, den sanne kirke og de skal ikke være
bundet av tider og steder, som i den gamle pakt. Det er en av de underfulle
følger av, at Jesus kom til vår verden og fullbyrdet sin gjerning som Messias, at
den uendelige Gud gikk inn i vår endelige verden, at
den evige gikk inn i tiden.
Da Jesus døde på korset revnet forhenget i Templet.
Fra nå av er den sanne gudstjeneste ikke bundet til
geografien, men til Jesu person. Han er det nye
tempelet. I og med Jesu selvoppofrende offer har den
troende fått fri adgang til Faderen, uten at det må ofres
mengder av dyr.
I ånd og sannhet. Pinsens under betyr likesom for den
samaritanske kvinne to ting i møtet med ham som er
Sannheten. For det første, at sannheten om oss selv blir
åpenbart for oss, så det stikker oss i hjertet, at vi er
syndere - og dypest sett er medskyldige i Jesu død. For
det andre, at det åpenbares for oss, at Jesus er den lovde Messias, som vil
åpenbare alt. Åndens komme gjør det mulig med en sann syndsbekjennelse og
en sann bekjennelse av Jesus som herre og frelser.
Det er Åndens utgytelse Pinsedag, som først gir apostlene frimodighet til dette –
de som hadde sittet redde inne bak lukkede dører. Det er dernest Åndens
utgytelse ved apostlenes ord, som gir sanne tilhørere frimodighet til å bekjenne
synden, vekker ønsket om nåde, vekker lengselen etter dåpens nåde.
Tilbe, sier Jesus. Det viser, at sann kristendom er mer enn syndsbekjennelse og
en rett forståelse av hvem Jesus er. Evangeliet setter oss i barnekårets forhold til

Faderen, så vi kan tale med Ham, så vi kan prise ham, så vi kan tilbe ham, det
vil si, med hele vår eksistens juble og glede oss over vår himmelske Faders
godhet ved Jesus Kristus.
Pinse betyr, at det ikke er tomme ord vi sier ved nattverden. Åndens komme
etter Jesu løfte betyr at Jesus er nærværende hvor to eller tre samles i hans navn.
Det betyr at vi kan feire nattverd i tro på å stå sammen med alle de hellige i tid
og evighet, alle vegne og alle steder i tilbedelsen av, at han som talte med den
samaritanske kvinnen nå kommer til oss i sitt ord, i det velsignede brød og vin,
kommer med sitt legeme og blod med syndernes forlatelse, med all sin
velsignelse, så det får fylle oss med takk og tilbedelse – i ånd og sannhet.

På tirsdag fikk Torgeir grei beskjed fra biskopen om at søndag preker du! Da
var det bare å kaste seg ut i det, og vi tror jo det gikk bra.
Vi håper og ber om at vi fikk bety noe for dem, og vet at vi selv ble rikt
velsignet av besøket.
Den lutherske kirken på Cuba er fortsatt liten, men den er evangeliserende og i
vekst. Mye er gledelig og mye er utfordrende. Husk på våre søsken i bønn og
takksigelse!

Onsdagskolen i Tromsø.
En presentasjon

Tro og tanke.
Vi håper og ber om
at vi fikk bety noe
for dem.
AGØYS TILBAKE FRA
GUANTANAMO!

Kirken i Achontal
Stedet er mest kjent som USAs
fengsel, men det fikk vi
selvfølgelig ikke komme nær. Men Guantánamo er også Cubas østligste provins
og en sjarmerende by. Dit kom vi en dag i februar for å besøke den lutherske
menigheten og pastorparet Milaidis og Aramis. De har bygget opp en kirke i
byen, og med utgangspunkt i den har de startet "misiones" et par steder utenfor
byen. Snart vil en av gruppene bli dannet som egen kirke; de må bare få en fast
pastor først.
En dag fikk vi være med pastor Aramis på besøk til Achotal. Den dagen følte
Aud Amalie seg nesten som "bush-misjonær!" Stedet ligger ganske langt bort
fra byen, inn i skogen og opp i fjellene. Reisen startet på god vei en times tid,
dårligere vei en halv time før vi tok av fra veien et lite stykke og til slutt over en
elv uten bro. Skikkelig på landet...
De siste 400-500 meterne gikk vi til fots oppover, litt bratt. Stedet vi kom til
hadde flere museumgamle bygninger som folk har bodd i helt til nylig.
Eiendommen er forholdsvis stor, og man har bygd et mer solid hus som
fungerer både som kirkesal og med et par bolig-rom. Vi fikk prate med de som
bor der og noen få andre som tilhører gruppen, og komme med en liten hilsen.
Tanken er at eiendommen kan utvikles til også å bli leir- og retreatsenter for
kirken og studentene ved seminaret.
Om kvelden, tilbake i Guantánamo, fikk vi delta på en gudstjeneste i
menigheten. Lovsangen ble ledet av en frimodig dame som ikke kunne synge
særlig rent. Innlevelsen og begeistringen var det derimot ingen mangel på!
Pastor Aramis talte, og samlingen som helhet var oppløftende.
Hele uken var vi gjester hos den lutherske kirken på Cuba. Hovedkontoret og
moderkirken ligger i Santiago, Cubas nest største by. Vi hadde spesiell interesse
for å besøke dem, siden Torgeirs foreldre var rådgivere for denne kirken under
en vanskelig tid på -90tallet. Nå fikk vi også vite at det var min far som forrettet
dåpen av ham som nå er biskop og hele hans familie og en god del andre. Vi
fikk en veldig rik og spennende uke! Både turen vi forteller om ovenfor og noen
andre steder vi besøkte er steder turister aldri får oppleve! Slik fikk vi enda
bedre innblikk i hvordan folk lever også utenfor byene og turiststedene.

I Tromsø valgmenighet er det en onsdagsskole for barn. LS har tatt en liten prat
med en av lederne, Karete Samuelsen, for å høre litt om hva Onsdagskolen er.
¤ Onsdagsskole? – Hvorfor det?
Vi ønsker å lære barna våre om Jesus og at Han har åpnet himmelporten for
oss. Vi vil gi dem bibelkunnskap og salmer. Det er viktig at de får dette med seg
mens de er små slik at de har en trygg forankring når de skal ut i verden på
egen hånd.
¤ Hvorfor ha «søndagskole» på en hverdag?
For oss i initiativgruppen er det viktig å ha barna med på gudstjenestene, og vi
ønsker å ha de med i fellesskapet. Vi vil at de skal bli vant med salmer,
bibellesning og bønn. Og de skal vite at barn, voksne og eldre hører sammen i
Guds menighet.
¤ Når startet dere opp, og hva var grunnen til det?
Vi startet vel opp våren 2012. Da var vi flere småbarnsforeldre som hadde
snakket sammen om å gi barna våre opplæring i Bibelen. Søsteren min, Lise, og
jeg har flere års erfaring fra da vi startet søndagsskole i Oksfjord, og vi tilbød
oss å lage en skisse til hva som skulle skje under samlingen. Dermed var vi i
gang.
¤ Hvordan har frammøtet vært? Hvor mange barn møter opp?
Vi har jevnt over hatt et godt fremmøte, selv om antallet varierer fra gang til
gang. På vårparten i 2014 var det så mange barn at vi delte barnegruppen i to
for å tilpasse undervisningen bedre til små og store barn. I løpet av høsten
minket barnegruppen igjen og vi har kun én gruppe nå i 2015. De fleste er
under skolealder. Det er mange barn innom; i fjor hadde vi 25 betalende
medlemmer mellom 0 og 10 år.
¤ Hva med ledere?
Vi har en håndfull foreldre som deler på å ha ansvaret for bibelhistorien, andre
tar ansvar for forberedelse og rydding av lokalet og å ha med kaffe. De fleste
barna er enda så små at alle foreldrene er med under samlingen. Dermed har vi
en verdifull arena for vennskap og tilknytning for oss voksne også. Vi er veldig
glade for at vi også får hjelp fra to ildsjeler i menigheten, og at prestene er med.
Da viser vi barna enda tydeligere at troen er noe vi deler på tvers av alder.
¤ Opplegget for en onsdagskolesamling – Hvordan er det?
Vi starter med noen ord om dagens tema, lystenning med Bibelord og synger
«La oss vandre i lyset». Vi ber for samlingen og skriver opp navnene på alle
som er tilstede før vi synger «Jesus elsker alle barna». Vi har vekslet mellom å
lære oss bibelvers og bud utenat; nå i vår skal vi repetere budene. Så synger vi
flere sanger om Jesus, gjerne med bevegelse til, og så hører vi dagens
bibelfortelling. Vi repeterer bud igjen, synger mer og avslutter med Fader Vår
og «Kjære Gud, jeg har det godt.» Ungene har lært seg alle salmene utrolig
fort, og de får ofte være med å foreslå sang eller salme. Etter samlingen er det
fri lek i et spennende lokale før barna spiser kveldsmat sammen.

¤ Hvordan ser behovet ut videre framover?
Vi ser at det stadig kommer flere barn i familiene som allerede er med, og det
kommer flere barnefamilier til Valgmenigheten. Jeg tror det vil være behov for
oss i mange år videre! Det er godt å kunne møte opp som voksen uten å måtte
bidra hver gang, så det er nok lurt å se seg om etter enda flere ledere.
LS takker for praten og ønsker lykke til og Guds velsignelse.
Be for Onsdagskolen!
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¤ 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 og Gunnar Helge Ødegårdstuen tlf. 915 10 821

¤ Meldingsblad – Lys og Salt:
Ansv. red.: Biskop Thor Henrik With.
Redaktør: Gunnar Helge Ødegårdstuen.

