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Side 5

B – økonomi

Det evangelisk-lutherske stift i Norge - (DelsiN)
Balsfjord valgmenighet
April: 17. Skjærtorsdag – kveldsgudstjeneste
Storsteinnes kapell – Preken Arthur Olsen
-OBS kl 18.00
20. Påskedag – Nordkjosbotn kirke v/ GHØ
Mai:
4. 2. s. e. påske – Nordkjosbotn kirke v/ EAHO
18. 4. s. e. påske – Storsteinnes kapell v/ GHØ

Den lutherske kirke i Kautokeino
April:

Mai:

6. Maria budskaps søndag. Gudstjeneste.
Skriftemål og nattverd v/ EAHO
18. Langfredag. Pasjonsgudstjeneste v/ EAHO
-OBS kl 17.00 (5)
20. Påskedag. Høytidsgudstjeneste.
Nattverd og skrifte. Offer v/ EAHO
25. 5. s. e. Påske. Gudstjeneste v/ SG

Timotheusmessene i Trondheim
(Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16)
April: 6. 4. s. i fastetiden. Gudstjeneste v/ TA
17. Skjærtorsdag. Gudstjeneste v/ TA
18. Langfredag. Pasjonsgudstjeneste v/ TA
20. Påskedag. Høytidsgudstjeneste v/ TA - OBS kl 11.00
Mai:
4. 2. s. e. påske. Gudstjeneste v/ TA
18. 4. s. e. påske. Gudstjeneste v/ TA
29. Kr. Himmelfart. Gudstjeneste v/ TA

Tromsø valgmenighet
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96)
April: 13. Palmesøndag. Gudstjeneste v/ GHØ
17. Skjærtorsdag. Gudstjeneste v/ EAHO
18. Langfredag. Pasjonsgudstjeneste v/ GHØ
21. 2. Påskedag. Høytidsgudstjeneste v/ EAHO
27. 1. s. e. påske. Gudstjeneste v/ EAHO
Mai: 11. 3. s. e. påske. Gudstjeneste v/ GHØ
25. 5. s. e. påske. Gudstjeneste v/ EAHO
Forklaringer:
EAHO = Erik AH Okkels, GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen,
TA = Torgeir Agøy og THW = Thor Henrik With.

Onsdagsskolen (Heimly barnehage, Håpet, Tromsø)

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

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

Pasjon og Påske
Vi nærmer oss påskehøytiden. Mange gleder seg til påskeferie,
påskevær, tur i fjellet, hyttetur og samvær med familie og venner.
Og det er virkelige goder å sette pris på.
Men hvor blir det av årsaken til at vi feirer påske – av påskens
egentlige innhold?

Meldingsblad for Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

April 2014. 9. årgang

Den moderne feriekalender har medført en viss nedslitning i de
gamle begreper og skikker. Ferieuken blir nå ofte kalt påskeuken.
Det opprinnelige er imidlertid at det er uken fra og med Påskedag
som kalles påskeuken, mens uken fra Palmesøndag kalles Den
stille uke. Stille, fordi vi her særlig minnes og tenker på Jesu vei
til korset. Stille, fordi vi bør tenke på vår egen medskyld i at Jesus
måtte lide, tåle spott og hån og til sist dø på korset.
Det er viktig at vi skjelner helligdagene fra hverandre. Det er ikke
bare fire forskjelsløse påskedager, men minnedager med minst
like så forskjellig innhold som vår egen dødsdag og bursdag.
Først og fremst får vi skjelne mellom de to P-ord, pasjon og
påske. Pasjonstiden er tiden med fokus på Jesu pasjon, lidelse.
Påske, ja, hva er det?
I dokumentaren En prest og en plage er det en viktig scene, som
kan hjelpe oss. Filmtilskueren har først sett en syk og plaget
Børre, blitt minnet om nederlag i den store abortkampen, fått
innblikk i omkostningene og belastninger denne kampen har
medført for familien og ekteskapet, én kan ane sår etter hån og
svik og ser forgjengelighetens krefter ha en uhyggelig makt.

April onsdagene 9. og 23. Mai onsdagene 7. og 21.

Velkommen til samværene!

Regnskapssammendrag for Støttegruppa, i
mars 2014
Driftskontoen:
Den 02 mars stod det
997,54 på bankkontoen.
I perioden fikk vi inn kr. 2.950,00 i gaver.
Utgifter i denne perioden var:
Lys og Salt
kr.
Til lønnsfondet
kr.
Bankutgifter
kr
Sum utgifter
kr

1.800,00
2.000,00
0,00
9.800,00

Den 30.03.2014 står det kr.147,54 på brukskontoen.

Midt i dette kommer scenen, hvor Børre kommer gående freidig
med smil om munn og kunngjør, at han tror på påsken, tror på
seier, tror på oppstandelsen. Hvor pasjonen handler om at Jesus
har lidd, tatt straffen på seg i vårt sted, at Han har betalt for alle
menneskers synder; så handler Påske i streng forstand om seier.
En seier langt større enn noen gullmedalje kan antyde, en seier
større enn da Israelsfolket slapp helskinnet over Det røde havet,
slapp fri fra Faraos truende hær. En seier som gjør at vi ikke bare
kan dø med god samvittighet, men noe langt mere, at vi kan dø
med et håp om at også vi skal reises opp fra de døde til liv. Det er
en seier over synden, døden og Djevelen – alle fordervelsens
makter.
Fortsetter side 3

Kristi oppstandelse. Malt av Christoph Schwarz (1548-1592).

Kristus er oppstanden!
-Ja, han er sannelig oppstaden!

bli svært dyrekjøpt for ekteparets fem barn. Hun innrømmer et sted
i filmen at hun sikkert har lettest for å huske best de tunge og triste
tingene underveis.
Denne tungsindige ettertanken er faktisk særlig viktig for
vitnesbyrd-kraften i denne filmen. Ekteparet vet nok godt om
bibeltekster som kunne tenkes å svare på spørsmålsstillinger knyttet
til følgevirkninger for familie og barn av trofaste trosvitnesbyrd.
Men det er ikke det som her er saken. Det er tvert imot viktig at
nettopp Ragnhild Knudsen på denne tydelige måten får
offentliggjøre en hovedsak i det mors-embedet som kom til å bli så
mye tyngre å bære for henne enn hun kanskje på forhånd tenkte.
Filmen byr ellers blant annet også på en særegen kontrast mellom
biskop Aarflots prekestol-opplesning av det siste (!) hyrdebrevet
mot fosterdrapsloven og Børre Knudsens utstøtelse fra Aarflots
kirke gjennom kollas-opplesningen for den neste Balsfjord-presten,
Torstein Lalim.

Filmen om Børre:

Et nytt stort slag i åndskampen
Har vært bragt på: www.fbb.nu

Filmanmeldelse av Odd Sverre Hove
Kinofilm-portrettet av biskop Børre Knudsen er blitt et velsignet
levende og gjenkjennelig portrett av hovedpersonen. I kraft av det
intenst sterke trosvitnesbyrdet til Kjersti, Ragnhild og Børre
Knudsen representerer filmen dessuten et nytt, stort og seierrikt slag
i åndskampen.

Filmen hjelper oss antagelig ikke med noen slags kronologisk eller
historisk beretning om Børre Knudsens tjenestevandringer langs
Herrens smale veier. Men det er en urimelig forventning til en slik
film.
Heller ikke får vi mye hjelp til en teologisk forståelse av hver
aksjonstype i Balsfjord-prestens arsenal av symbolhandlinger. Men
det er også en urimelig forventning til en slik film.
I stedet legger denne velsignet sterke filmen all vekt på å vise oss hvor
ualminnelig slitesterkt Børre Knudsens vitnesbyrd om menneskets
skapelse i Guds bilde fremdeles er – 20-30 år etter avsendelses-datoen.

Takk for filmen,
regissør Kjæreng.
Og takk for det
dyrebare
trosvitnesbyrdet,
Kjersti, Ragnhild
og Børre Knudsen!

Regissør Fridtjof Kjæreng har bygget portrettet opp gjennom en
intens vekselvirkning mellom nåtids-portretter av parkinsonrammede Børre Knudsen og fortids-reportasjer fra noen av de mest
dramatiske eposodene for 20-30 år siden. Vekselvirkningen gjør at
biskop Børres tunge og slitsomme lidelseshistorie utruster kampvitnesbyrdet hans med en ny – og simpelthen tilbakevirkende –
vitnesbyrd-kraft som er aldeles forbløffende.
Jeg ante ikke at noe slikt kunne gå an, da jeg satte meg i kino-setet
for å se denne filmen.
Men da jeg etterpå tenkte over tingene, slo det meg at jeg antagelig
hadde vært vitne til en slags kino-aktualisering av skriftordet om at
Guds kraft fullendes i skrøpelighet. Ja, i dyp og slitende tung
skrøpelighet.
Derfor håper jeg at mange, mange mennesker vil finne veien til å se
denne sterke filmen. Jo flere seere, jo større sjanse for at Guds Ånd
kanskje på nytt kan vekke oss sløve frafalls-nordmenn til ny
omvendelse.
En sterk og kjærkommen side ved denne filmen er den brede plassen
den vier til Ragnhild Knudsen. Hun har måttet tenke mange tunge
tanker om hvordan ektefellens kamp mot fosterdrapsloven kom til å

Odd Sverre Hove

Støtt distribusjonen av filmen
Husk gjerne på vår innsamling til filmens videre distribusjon.

Pengegaver kan settes inn på stiftes konto: 0539 54 08196

Merk gaven: En prest og en plage


Pasjon og Påske
Fortsettelse av andakten på baksiden.

Det er derfor en seier som kan slukke all sorg, lege all sykdom. Det er
en seier som bør få det til å juble og synge inne i oss. Uten den, så er
det bare et spørsmål om tid, før også vi blir innhentet av
forgjengelighetens ødeleggende og plagsomme krefter. Uten den, så er

enhver påskeferie bare et narreverk, et fatamorgana, som før eller
senere ender med skuffelse, skyld og død.
Men påske betyr at døden må gå forbi hver den som er smurt med
blodet, hver den som er i Jesus Kristus. Han som oppstod og lever.
Påske betyr at vi kan se døden i møte med håp, at vi i lidelse og
nederlag kan smile.
I katekismen lærer vi at hvor syndenes forlatelse er, der er også liv og
salighet. Uten påskemorgen ville dette ikke være sant. Men nå har
Jesus seiret over alt som kan true og binde oss til synden, døden og
djevelen.
Holder vi påske i våre hjerter, skjønner vi hva påske betyr. Da kan
maten ikke bli fin nok til å feire og glede seg, da kan humøret ikke bli
godt og glad nok. Da fødes det lovsang i hjertet, da fødes takkesang til
vår befrier, frelser, vår seierherre, som vil gi oss del i sin seierrike død
og oppstandelse, gjennom sitt evangelium, sine nådens midler ved at vi
griper om dem, favner dem og omslutter dem i tro.
EAHO
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
Biskop emeritus Børre Knudsen, 9055 Meistervik
*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

