Nyheter

B–

¤ Stiftsmøte i DelsiN
Lørdag 31. oktober avholdt Det evangelisk lutherske stift i Norge
sitt årlige Stiftsmøte – det tredje møte etter at Stiftet ble etablert.
Den lutherske kirke i Kautokeino var vertskap for møtet, som tok
godt imot oss.
Stiftsmøte består av inntil 3 valgte utsendinger fra hver menighet,
vigslede tjenere som står under biskopens tilsyn, prestene som står
under biskopens tilsyn, biskopen og innbudte gjester.
På møte ble årsmelding og regnskap for 2014 fremlagt og godkjent,
samt Stiftsrådets budsjett for 2016, og diverse andre saker, likeså
valg til nye stiftsrådsmedlemmer.
Stiftsrådet består nå av: Biskop Thor Henrik With, Sverre Gundersen
og Richard Skollevoll (leke repr.) Torgeir Agøy og Erik A H Okkels
(prestenes rep.)
Lørdagen ble avsluttet med kveldsmøte hvor pastor Torgeir Agøy
talte.
Søndag ble stiftsmøtet ble avsluttet med Allehelgendags høymesse,
der biskopen prekte. tolket av Elle Márjá Vars. Stiftets prester
forrettet.
Stiftsmøtet 2016 er lag til Tromsø lørdag 8. oktober

Stiftets givertjeneste

Innsamlet

Takk til menighetene og hver
enkelt giver for det som til nå er
kommet inn, og for at dere
fortsatt vil være med.
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– «Enhver må gi slik som han setter
seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst
eller av tvang. For Gud elsker en glad
giver. Og Gud er mektig til å gi dere
all nåde i rikelig mål for at dere alltid
og i alle ting kan ha alt dere trenger
til, og ha overflod til all god gjerning.»
(2 Kor 9:7-8)

Fra 15. november til 31. desember 2015
Balsfjord valgmenighet
Nov. 15. 25. s. e. Tref. - Gudstj. Storsteinnes kapell v/ EAHO
Des. 6. 2. s. i advent - Nordkjosbotn kirke v/ GHØ
25. 1. juledag - Nordkjosbotn kirke v/ EAHO

Den Lutherske kirke i Kautokeino
Nov. 22. Domssøndag/Kristi kongedag - Gudstjeneste v/ EAHO
Des. 06. 2. s. i advent - Gudstjeneste v/ SG
24. Juleaften – Gudstj. v/ FI (OBS kl. 17.00)
25. 1. juledag – Høytidsgudstjeneste v/FI
26. 2. juledag/Stefanusdagen – Gudstj. v/FI
27. S. e. jul – Gudstj. v/FI (OBS: sted kunngjøres)
31. Nyttårsaften – Gudstj. v/FI (OBS: kl. 17.00)
Jan. 01. Nyttårsdag – Gudstj. v/FI
(Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16)
Nov. 22. Domssøndag/Kristi kongedag - Gudstj. v/TA
Des. 06. 2. s. i advent – Gudstj. v/EAHO
25. 1. juledag – Høytidsgudstj. v/ TA (OBS kl 11.00)

Timoteusmessene i Drammen
(Biskopens huskapell, Lavaløkka 9, Hyggen)
Nov. 15. 25. s. i tre. - Gudstjeneste. THW
29. 1. s. i adv. tiden - Gudstjeneste. THW
Des. 13. 3. s. i adv. tiden – Gudstjeneste. THW
Julens gudstjenester kunngjøres senere.
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Tromsø valgmenighet
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96)
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Nov. 22. Domssøndag/Kristi kongedag – Gudstj. v/GHØ
29. 1. s. i advent - Gudstj. v/EAHO
Des. 13. 3. s. i advent – Gudstj vEAHO
24. Juleaften – Gudstj. v/ EAHO ( kl 14.00)
25. 1. juledag – Høytidsgudstj. v/GHØ
27. S. e. jul / Romjulssøndag – Gudstj. v/EAHO
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Gudstjenester

Timoteusmessene i Trondheim

I oktober kom det inn fra enkeltgivere Kr 14 600,- Bidrag fra
menighetene Kr 2 750,- til sammen Kr 17 350,Så langt er det pr. 1 nov. innkommet Kr 406 855 ,Men som en vil se ligger gavene under det budsjetterte Vi mangler
Kr 373 145,-, Forå nå budsjettet
på 780.000kr.
Derfor: jo flere som bidrar, jo
større mulighet er det for å nå målet. 900000

Lys og salt

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

Forklaringer: GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen, EAHO= Erik
AH Okkels, TA= Torgeir Agøy, FI = Finn Indrebø

Annen informasjon:

¤ ONSDAGSSKOLEN i Tromsø:
18.11, 2.12, 16.12.
Nærmere informasjon fås av Karete Samuelsen
- tlf. 918 84 306

Sefanias
Arne Thorsen
Profeten Sefanias tilhører de såkalte «småprofeter». Ikke fordi han var en
liten profet med liten innflytelse, men fordi disse profetbøkene er korte,
ofte bare en til tre kapitler. Men deres budskap er ikke til å ta feil av: de
opptrer som ensomme ryttere blant et folk som midt i sin gudsdyrkelse
ikke lenger frykter Gud. Juda og Jerusalem tilba Herren, men også Molok
og stjernene og stjernebildene fra hustakene sine.
Sefanias fikk i oppgave å forkynne at en stor straffedom måtte komme over
hele jorden, Juda og Israel inkludert. Høy og lav skulle hjemsøkes for
avgudsdyrkelse og gudsforakt. Samtidig formaner profeten folket til bot og
omvendelse. Kanskje de da blir skjult på «Herrens vredes dag» (2,3)? Men
det er fordervelse og ubotferdighet som råder grunnen i Jerusalem, spesielt
blant folkets ledere. Kapittel 3,3-4 er dyster lesning: Profetene er
storskrytere og prestene gjør vold på loven.
Men som i alle Bibelens profetbøker så finnes det også hos Sefanias håp i
«den andre enden av tunellen»: Herren vil gjennom straffedommen
omvende hedningfolkene og bruke disse til å føre Herrens folk tilbake til
seg. Så skal det bli en universell menighet.
Guds folk stod som ett fyrtårn midt blant hedningfolkene og vitnet om
Guds frelse, men faren var at de kunne bli som de andre folkene og dyrke
deres guder. Da sluknet fyrtårnet. Denne spenningen vitner hele GT om.
Tro og vantro bølger fram og tilbake.
Men så stod det plutselig for meg: Dette tidevannet og denne spenningen
finner jeg jo også i mitt eget gudsforhold! Dette er jo historien om mitt eget
gudsliv. Kristenlivet er på en måte ikke konstant - det varierer med årene
og med alle de hendelser vi går igjennom. Motgang og oppturer takler vi
også svært forskjellig. Ingen er den andre lik. Men en ting klynger jeg meg
til: «Også når du sier at du ikke ser han, så
ser han nok din sak, og du må bie på ham»
(Job 35,14). Gud holder meg fast og bærer
meg igjennom mine små og store
katastrofer. «Men jeg vil levne hos deg et
bøyet og ringe
folk, og de skal
ta sin tilflukt til
Herrens navn… I bønn om hjelp av Odd
Herren din Gud Harrong
er i din midte, en kjempe som frelser; han
fryder seg over deg med glede, han tier i sin
kjærlighet, han jubler over deg med fryderop»
(Sef. 3,12 og 17).

Tro og tanke.

EVANGELIET OG EVANGELIENE
Gunnar Helge Ødegårdstuen
Det nye testamente understreker meget sterkt at det bare er ett
evangelium. Det handler ikke bare om evangeliet satt i motsetning til dette
Paulus kaller «et annet evangelium» (Se 2 Kor 11:4; Gal 1:6-9). Med dette
vil Paulus understreke på det sterkeste at det ikke finnes noe annet
evangelium. Dette «annet» er bare noen som forvirrer dere, og vil
forvrenge Kristi evangelium.
De første kristne var nøye med ikke å bruke flertallsform, slik vi er
så vant med, når vi f. eks taler om de fire evangelier. Hos dem var det aldri
tale om Matteus evangelium, Markus evangelium, Lukas evangelium,
Johannes evangelium, slik som vi uttaler det. De poengterte klart at det var
evangeliet etter Matteus, etter Markus, etter Lukas, etter Johannes. Hele
tiden var det det ene og samme evangelium, bare at det var formidlet av
forskjellige forfattere.
Ordet evangelium brukes aldri i betydning av evangelieskrift; det
brukes alltid som betegnelse for det kristne frelsesbudskapet. Og ordet
evangelium, som opprinnelig er gresk, betyr – gode nyheter, et godt
budskap. Og om dette evangelium sier Paulus at «det er en Guds kraft til
frelse for hver den som tror.» (Rom 1:16) Dette var det apostlene forkynte,
og som i menighetene ble mottatt «ikke som et menneskeord, men som det
i sannhet er, som et Guds ord som og viser seg virksomt i dere som tror (1
Tess. 2:13). Ja, som Peter fortalte til Kornelius, hva Herren hadde sagt han
skulle forkynne: «Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og
hele ditt hus.» (Ap.gj. 11:14)
Evangeliet er et frelsende budskap, som ikke består av filosofi eller
menneskelige ideer. Ja, det er noe mer enn en samling bud eller
menneskelige leveregler. Det er en historisk beretning om en rekke
begivenheter som fant sted i Jødeland på Jesu tid, hvor Han er sentrum for
de forskjellige tildragelsene. Kort tid etter at evangeliene var skrevet ble de
samlet i en Codex, som ble utbredt blant menighetene under navnet
«Evangeliet», ikke «Evangeliene». Med dette ville en understreke at det
var bare et evangelium. Og de ulike fortellinger av dette ene evangelium
ble så utskilt ved et tilleggsord «etter» – evangeliet etter Matteus osv.
Kanskje vi også i vår tid skulle være mere bevisst på å bruke
betegnelsen «evangeliet etter Matteus» i stedet for å si «Matteus
evangeliet» – for på denne måten å understreke at
det bare er ett evangelium, formidlet oss gjennom
fire forfattere. Derfor er ordet evangelium –
«Matteus evangelium» osv. – i overskriftene til
evangeliene, mer en angivelse av bøkenes innhold
enn av tittel.

STIFTETS ORGANER OG
TJENESTER (del 3)
Thor Henrik With
Vi er nå kommet til den tredje av paragrafene i Grunnreglene for Det
evangelisk-lutherske stift i Norge. Det er en kort paragraf, som er
formulert slik:

Det tilligger organene i Det evangelisk-lutherske stift i
Norge, i overensstemmelse med den myndighet de er tillagt, å
forklare og anvende Stiftets bekjennelsesgrunnlag.
Her blir «organene i Det evangelisk-lutherske stift i Norge» omtalt.
Stiftet vårt har fem organer som er tilordnet hverandre på litt
forskjellig måte, og der noen har nokså stor selvstendighet. Det er
Stiftsmøtet, Stiftsrådet (som er Stiftsmøtets utøvende organ),
Lærenemnda, Konsistoriet og Biskopen.
Stiftsmøtet samles normalt én gang hvert år. Det er
sammensatt av inntil tre representanter for hver menighet, prestene,
diakonene og biskopen. Stiftsmøtet er Stiftets lovgivende organ, og
skal vedta Stiftets lover innenfor bekjennelsens rammer. Det vedtar
budsjett for Stiftets felles virksomhet, og mottar regnskap og
årsberetning fra Stiftsrådet til godkjenning.
Stiftsrådet er Stiftsmøtets utøvende ledd. Det er arbeidsgiver
for de ansatte, iverksetter Stiftets fellestiltak, som stevner og helger,
meldingsbladet Lys & Salt og nettsiden, og eventuelt andre
fellestiltak. Det styrer felleskassen, som lønner de ansatte og
finansierer fellestiltakene. Stiftsrådet rapporterer til Stiftsmøtet.
Hvert enkelt stiftsmøte ledes av et dirigentskap valgt i møtet.
Lærenemnda består av alle prester i fast tjeneste i Stiftet,
sammen med biskopen. Forpliktet av ordinasjonsløftet avgjør Lærenemnda hva som etter evangelisk-luthersk lære skal gjelde som rett
lære i Stiftet. Lærenemnda orienterer Stiftsmøtet om sin virksomhet,
men dens avgjørelse skal ikke godkjennes av Stiftsmøtet, siden
Stiftsmøtet ikke har læremyndighet.
Konsistoriet er som organ mest ukjent i det norske
kirkelandskapet. Det kan enkelt beskrives som Stiftets juridiske
organ, med doms- og disiplinærmyndighet. I Konsistoriet sitter to
prester, valgt av prestene, og to leke, valgt av Stiftsmøtet. En
parallell i andre organisasjoner kan for eksempel være Idrettens
domsutvalg. Konsistoriet etterprøver om vilkårene er til stede for at
en menighet kan slutte seg til Stiftet, om en prestekandidat eller
diakonkandidat har sine kvalifikasjoner i orden, om en klage på en
prests eller biskopens tjeneste er berettiget. I siste tilfelle skal en
biskop fra hvert av de to andre nordiske stift tiltre Konsistoriet. Også
Konsistoriet orienterer Stiftsmøtet om sin virksomhet. Men fordi
Konsistoriet er et frittstående juridisk organ i Stiftet, skal avgjørelser
der ikke godkjennes av Stiftsmøtet, slik politikere ikke skal blande
seg inn i de verdslige domstolenes avgjørelser.
Biskopen fører tilsyn med menighetene og prestene i Stiftet.
Han gjør dette selvstendig, forpliktet på sitt ordinasjonsløfte, på
grunnlag av evangelisk-luthersk lære og i rammen av Stiftets lover.
Biskopen ordinerer nye prester og vigsler diakoner og diakonisser.
Stiftet representeres utad av ham, både overfor andre stift og kirkesamfunn, og overfor offentligheten. Som faste oppgaver leder han
arbeidet i Stiftsrådet, Lærenemnda og Konsistoriet. Han har dessuten
flere faste oppgaver og forpliktelser fastlagt i lovene. Biskopen
orienterer Stiftsmøtet om sin virksomhet.
Gjennom disse felles organene ledes den felles virksomheten
i Stiftet. Men det er de enkelte menighetene som er selve Det
evangelisk-lutherske stift. Organer og tjenester er satt der for å gi de
troende nådens midler, og lede dem gjennom motgang og medgang
frem til det evige livet. I den enkelte menighet gjelder dette særlig
prestetjenesten, som er den enkelte menighets lære og hyrdetjeneste,

sammen med diakonens tjeneste, som
er til hjelp og støtte i det daglige
livets ulike krav og tilskikkelser.
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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
Timoteusmessene i Drammen – (prekensted ) (2015)
Prest: Thor Henrik With, tlf. 911 72 188
Tromsø Valgmenighet – (2003)
Formann: Pål Are Andersen, tlf. 472 38 886
Prester: Erik AH Okkels tlf: 91844354 Gunnar Helge Ødegårdstuen tlf. 915 10 821
E-postadresser:
Thor Henrik With : biskopwith@online.no Paul Pedersen :
paul.pedersen39@gmail.com Torgeir Agøy: agoy@combitel.no Erik AH Okkels
erik_okkels@hotmail.com Gunnar Helge Ødegårdstuen godeg@broadpark.no

Gaver
Bruk Stiftets konto 1503 57 31706 for gavene
dine til Stiftet!
Den tidligere såkalte «Felleskontoen» skal ikke
lenger benyttes.
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