Kirke på "Åsen"
Av Geir Øystein Andersen, leder i Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no
Arne Koksvik skriver i LP fredag 23. januar om at Gamlegrendåsen trenger en kirke for å
være komplett som boligfelt. Koksviks innlegg er spennende, og jeg deler hans synspunkter
rundt dette.
Gamlegrendåsen er Kongsbergs største skolekrets med cirka 4.500 innbyggere. Mye av
veksten i kongsberg-samfunnet har "slått seg ned" på Åsen de siste 30 årene. Jeg tror et
skikkelig nærmiljøsenter av en kirke ville være midt i blinken for Åsen og Kongsberg. Et
pulserende sted, åpent for alle, og i bruk hele uka - også til andre aktiviteter enn de typisk
kirkelige.
Selv har jeg gleden av å være leder i Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no. Vi drømmer om
en livsnær og kulturåpen menighet i Kongsberg og på Gamlegrendåsen. Vi har det samme
læregrunnlaget som Den norske kirke, og ønsker å være et supplement og ikke en konkurrent.
Våre verdier kan kort summeres slik: Gud er god! Han setter hvert enkelt menneske like høyt,
uavhengig av alle merkelapper, sår og holdninger vi har, eller påfører hverandre. Vi ønsker at
kjærlighet, helhet og nærhet skal prege alt vi gjør.
Når man sier kirke, tenkes det snart på et bygg. Som sagt er jeg også fasinert av en tanke om
et åpent kirke- og nærmiljøbygg på Åsen. Men kirke er først og fremst mennesker og
fellesskap. Derfor drømmer jeg om et livsnært og kulturåpent fellesskap av mennesker, og for
mennesker, som kan leve ut det livet vi er skapt til, i nærmiljøet.
Derfor "bygger" Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no med livsnære grupper. Små fellesskap
som samles i hjemmene. Vi har for tiden fem slik grupper, fire for voksne og en for skolebarn.
Alle fem har tilknytning til Gamlegrendåsen. Gruppene er åpne for dem som ønsker et
fellesskap, uansett kirketilhørighet og forhold til kristen tro. Det er plass til flere i gruppene,
og vi etablerer nye grupper etter hvert som det er behov. Slik "bygger" vi kirke på Åsen.
Høsten gjorde Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no en spørreundersøkelse blant dem som
bor på Åsen. Da svarte 80 av 87 at de ikke deltok på gudstjeneste eller lignende regelmessig,
men 51 av 87 kunne tenke seg å være med hvis de ble invitert. En stor utfordring til alle kirker
i Kongsberg! 43 av 87 kunne tenke seg å være med i en livsnær gruppe. 50 av 87 var positive
til en ny menighet i nærmiljøet på Gamlegrendåsen.
Så blir det spennende å følge debatten Arne Koksvik inviterer til om lokalisering av et
nærmiljøsenter/kirkebygg. Jo flere som deltar i den, desto bedre blir den. Jeg håper mange
deler sine synspunkter gjennom Lps spalter.

