Rapport fra Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no
2003 har vært et framgangsrikt år. Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no har hatt 21
medlemmer, hvorav 13 barn. Gruppen er formelt å betrakte som en selvstendig forening, og
medlem kan alle være, uansett kirketilhørighet. Flertallet av medlemmene er også medlemmer i
Frikirken.
Vår visjon er Kjærlighet, helhet nærhet – til hverandre, til Kongsberg, til Guds ære. Hensikten
med arbeidet har vi definert slik: Ære Gud, elske mennesker, gjøre disipler. Vi har i løpet av året
også formulert oss slik: Kongsberg er vårt sted – boligfeltet Gamlegrendåsen er vår oppgave.
Vi startet 2003 med Alphakurs på Gamlegrendåsen skole, i samarbeid med Kongsberg
Normisjon. Tonje Haugeto Stang og Jens Iver Jensen stod for mesteparten av undervisningen.
Vel 20 deltagere var med på kurset. En positiv opplevelse.
Planene om menighetsdannelse høsten 2003 ble skjøvet ut i tid. Vi gjorde opp status ca. 1. mai,
etter Alpha-kurset, og besluttet å satse for fullt på livsnære grupper ( 3 av 4 uker) og HAGE – et
leder- og disippelnettverk for mennesker tilknyttet Kongsberg Frikirkegruppe. Undervisning,
vekst og modning var viktige stikkord i HAGE. Til HAGE-samlingene har vi blant annet hatt
besøk fra Frikirkens Landsmisjon.
Satsingen på grupper og HAGE ga resultater. Oppunder jul samlet våre to livsnære grupper mer
enn 20 mennesker, og tiden er inne for deling til fire grupper, slik at det kan bli god plass til nye
mennesker. Denne prosessen har for alvor tatt til på nyåret 2004. Ut av HAGE-prosessen kunne
vi også utfordre – og få ja fra – fire gruppeledere og fire medledere.
Vi har startet en livsnær gruppe for skolebarn i august, og gjennom høsten har til sammen 20
barn i klassetrinnene 1. til 5. vært med i disse samlingene annenhver uke.
Søndagskveldene har vi i høst benyttet til ledersamlinger for de livsnære gruppene (1 gang hver
måned), ledersamling for gruppen for barn (1 gang hver måned), og bønnesamling (1 gang hver
måned). Disse samlingene har først og fremst vært oppbyggelige samlinger, i tillegg til at de også
vært arena for å planlegge innhold og organisering i gruppene.
Første halvår hadde vi tre Minimesser – enkle gudstjenester i lokaler på Gamlegrendåsen skole.
Andre halvår har vi hatt noen enkle gudstjenestesamlinger søndag formiddag i hjemmene.
Vi har et arbeidsutvalg i 2003 bestående av Sarita Wallumrød, Jan Georg Skuggedal (som flyttet
fra Kongsberg 1. november, og erstattes av Jan Gunnar Røyland fra nyttår 2004) og Geir Øystein
Andersen. Sistnevnte er innsatt som leder i Drammen menighet for gruppen på Kongsberg, og
har også fullmakt av eldsterådet i Drammen ved pastor Utaker til å forrette nattverd i gruppene
på Kongsberg. Geir Øystein har også deltatt på Menighetsplanterskolen på Soltun folkehøgskole
(4 uker), betalt av Landsmisjon.
Vi har satt oss fore å etablere menighet på Kongsberg. Selv om det tar tid å komme fram til den
formelle dannelsen, står dette arbeidsmålet ved lag. Men det er Gud som gir vekst. I mellomtiden
er vårt motto ”å leve menighet”. Menighet er først og fremst mennesker og felelsskap, sammen
om å berøre omgivelsene med det gode budskap om frelseren Jesus. I et lite, men voksende
fellesskap, er utfordringene mange og spennende. Vi ser særlig hvor viktig det er at menigheten
angår hverdagen og at vi involverer oss i hverandres liv. Vi ber om å få leve slik at Gud kan føre
fram en livsnær og kulturåpen menighet her på Kongsberg.
For arbeidsutvalget
Geir Øystein Andersen

