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Rapport til medlemmer og andre interesserte – 
februar/mars 2004 
 
Mye info finnes på www.dinkirke.no – lurer du på noe etter å ha lest dette, sjekk nettstedet, 
eller spør oss.  
 
OM OSS - FORMALITETER 
Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no er en uformell forening underveis mot en mer 
formalisert foreningsdannelse. En del har tegnet medlemsskap bare for ”et godt ord”, men vi 
ser nå behov for noe mer formalisering. Ved utsendelse av medlemstilbud ved oppstart 2003 
og utover året har medlemstallet blitt 
 
8 voksne (hvorav 7 er medlemmer i Frikirken) 
13 barn (hvorav 11 er medlemmer i Frikirken) 
 
Endemålet for foreningen er en livsnær og kulturåpen menighet i Kongsberg, på 
Gamlegrendåsen. I mellom tiden er fokus på ”å leve menighet”, for å vinne menighetsløse og 
ufrelste, særlig gjennom fellesskap i de livsnære gruppene våre. 
Medlemskap i foreningen betinger ikke medlemskap i Frikirken, og vi har et uttalt ønske om 
medlemskap fra alle som deler/støtter vår visjon, våre verdier og vår hensikt. 
 
Geir Øystein Andersen er innsatt som leder i Drammen menighet for gruppa på Kongsberg. 
GØA er gitt fullmakt til å forrette nattverd på vegne av Drammen Frikirke i gruppene på 
Kongsberg. Dette har kun vært benyttet en gang i fbm HAGE-weekend høsten 2003.  
 
I gruppen på Kongsberg er det en uformell anerkjennelse av GØA som leder, som sammen 
med et selvoppnevnt Arbeidsutvalg bestående av Sarita Wallumrød, Jan Georg Skuggedal (til 
november 2003) og Jan Gunnar Røyland (fra januar 2004), har ledet an i arbeidet. AU har 
ingen formell myndighet. Vi er således mer ledere ”i” og ”for”, enn ledere ”av”. Og slik bør 
det være, men AU har utarbeidet statutter for foreningen. Arbeidsutvalget har hentet sitt 
mandat gjennom åpne strategi- og informasjonsmøter for medlemmer og andre interesserte. 
Dette beskrives nå i de nevnte statuttene. 
Åse T. Andersen har hatt ansvar for kasse og kontier.  
Regnskapet har vært revidert av person utenfor foreningens kjerne.  
Hovedandelen av inntektene er gaver, men vi mottar noe støtte fra Kongsberg kommune til 
barnearbeidet, samt støtte fra Norges Kristelige Studieforbund til livsnære grupper, HAGE 
med mer.  
 
Vi har en konto som kalles Misjonsdrift, og en konto som heter Visjonsfond.  
Misjonsdrift-konto er for å håndtere løpende utgifter. Vi er rause med å legge til rette for 
deltagelse på kurs og konferanser. 
Visjonsfondet er ikke til disposisjon, men skal i sin helhet brukes i forbindelse med 
menighetsetablering.  
 

http://www.dinkirke.no/


”Tienden” av innsamlet på livsnære grupper overføres Drammen menighet for videresendelse 
til Frikirkens ytremisjonsarbeid. Dermed støtter alle som gir på gruppene også 
ytremisjonsarbeid. Dette gjør vi fordi vi mener det er rett av en menighet å arbeid ut i fra hele 
Jesu misjonsbefaling. For høsten 2003 overførte vi kr 2.500,- til Drammen menighet for dette 
formålet.  

Høsten 2003 støttet vi også Felleskristelig Ungdomsmøter med kr 1.000,- i forbindelse 
med at de hadde besøk av et evangeliseringsteam. 
        
Noen nøkkeltall            
Inntekter 2002    kr 44.274,- 
Gaver 2002    kr 41.638,-  
Inntekter 2003    kr 97.008,- 
Gaver 2003    kr 84.558,- 
Utgifter 2003*   kr 45.458,- * av dette til Alphakurs kr 23.477,-  
Misjonsdrift, saldo pr 31.12.03 kr 12.941,- 
Visjonsfond pr 31.12.03  kr 55.144,-  
 
KORT HISTORISK RISS 2000-2003 
Høsten 2000 samlet vi oss til det første husfellesskapet i Kongsberg Frikirkegruppe. Januar 
2002 delte vi husfellesskapet i to mindre grupper. Vi var da rundt 10 som deltok i 
husfellesskapet.  
November 2002 arrangerte vi Aksjon Åsen (les mer på nettstedet). Fokus var 
Gamlegrendåsen, som vi tror er vår oppgave i Kongsberg, etterfulgt av Alpha-kurs på Åsen 
februar-april 2003. 
Ca. 1. mai 2003 inviterte vil til åpent møte for medlemmer og andre interesserte. Der ble det 
lagt fram en strategi om satsing på HAGE og livsnære grupper.  
August 2003 startet vi livsnær gruppe for skolebarn. Rundt 20 barn deltok i løpet av høsten. 
Januar 2004 delte vi de to livsnære gruppene til fire grupper. Vi var da rundt 20 som deltok i 
gruppene. Dette er mulig fordi nye har sagt ja til å bli med som ledere og medledere, til 
sammen åtte av oss. Denne ledergrupper, bestående av de åtte, vil sammen med AU – som 
også er blant de åtte – være det teamet som i praksis leder Kongsberg Frikirkegruppe 
dinkirke.no videre. AU har imidlertid ansvar som tjenestegruppe med særlig fokus på 
lederskap, økonomi, løpende drift, planlegging og strategi. 
 
VEIEN VIDERE 
Mot Slutten av januar 2004 sendte AU ut følgende utfordring til de som har deltatt i de 
livsnære gruppene den siste tiden: 
Du har vært med oss en del i det siste. Vi er glade for det! Derfor vil vi utfordre deg til å 
knytte deg nærmere opp til vår visjon, vår hensikt og våre verdier! Kongsberg Frikirkegruppe 
dinkirke.no satser inn i det nye året med å dele to grupper til fire. Vi satser på 
lederutrustning. Vi satser videre på skolebarna. Vi ønsker med dette å gi Gud mulighet til 
fortsatt vekst i fellesskapet vårt. På denne måten vil vi se nye mennesker bli kjent med Jesus 
og ta i mot han som sin frelser! 
 
Vi styrer etter en visjon: Kjærlighet, helhet, nærhet - til hverandre, til Kongsberg, til Guds 
ære. Vi sier at menighetens hensikt er å ære Gud, elske mennesker, og gjøre disipler. Våre 
verdier handler om Gud og mennesker - i Guds øyne er alle like mye verdt, uansett sår og 
merkelapper.  Alle er elsket. Alle trenger å ta i mot Jesus for å møte Gud. I Jesus er vi alle 
like. Gud er god, og det er ingenting noen av oss kan gjøre for at Han skal elske oss mindre 
eller mer! Det er nåde - for Jesu skyld!  



 
Bli medlem i Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no! Formelt er vi en forening på linje med 
golfklubben eller husmorlaget. Medlemsskap i Kongsberg Frikirkegruppe dinkirke.no 
innebære ikke kirkemedlemsskap. Men det innebærer imidlertid  
- støtte til vår visjon, vår hensikt, våre verdier.  
- støtte til vårt arbeidsmål om å stifte en menighet innen Den evangelisk lutherske frikirke så 
snart det er grunnlag for det. “Kongsberg og dalføret her er vårt sted, Gamlegrendåsen er 
vår oppgave.” 
 
 
Alle er velkommen til å delta i de livsnære gruppene, uavhengig av medlemskap i foreningen, 
kirketilhørighet og forhold til kristen tro.  
 
Vi ønsker å utfordre hver enkelt til overgivelse til en sammenheng - menigheten er Guds 
nærvær på jorden. Da er medlemsskap en synlig ordning for din tilhørighet. Deler du vår 
visjon og vårt grunnlag, så er du velkommen som med-lem.  
 
Vi vektlegger å forkynne Guds visjon, hensikt og ordning for menigheten og den enkelte 
kristne så langt vi forstår dette ut i fra Guds ord.   
 
Vi ønsker å være til velsignelse – til Guds ære, til hverandre, til Kongsberg.  
 

Salme 127, 1 
Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. 

 
Efeserne 2, 21-22 

Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom 
ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden. 

 
 

16. februar 2004 
 
 

Sarita    Jan Gunnar     Geir Øystein 
 


