DELF Kongsberg menigheter
Årsmelding 2011
Statistikk og medlemskap
I 2011 har antall medlemmer økt fra 34 til 40. 5 voksne og 1 barn har blitt døpt dette året. I tillegg til
de formelle medlemmer har vi fra 2011 begynt å telle «medlemmer» i huskirkene ut i fra en
definisjon av at et medlem er en person som møter relativt fast til en av huskirkens
samlinger/grupper. I tillegg til disse kommer personer som i perioder av året har gått på alphakurs,
har deltatt på huskirkesamlinger eller i en gruppe mer sporadisk. Antakelig har nettverket nå en aktiv
relasjon til omkring 60 personer.

DELF Åsen/Kongsberg menigheter
Fullt medlemskap
Barn
Begrenset medlemskap
Totalt
Døpte
”Konfirmerte”
Ektevigsler
Gudstjenestefremmøte, gjennomsnitt
Gudstjenestedeltakere
Antall gudstjenester
Antall nattverdsamlinger
Nattverddeltakere, gjennomsnitt

2008
13
19
0
32
2
0
0
24,5
538
22
8
11,9

2009
15
18
0
33
0
1
0
20,8
624
31
6
15,7

2010
16
16
2
34
1
3
0
18,6
652
35
14
14,6

2011
22
16
2
40
6
1
0

ca 28
Ca 8,1

Vi fører ikke lengre statistikk over antall gudstjenester, fremmøte og nattverdsamlinger. Til
årsmeldingen har huskirkene sendt inn følgende om antall
gudstjenester/gudstjenestedeltakere/nattverd:






Huskirke 1 har hatt gudstjenestesamling med nattverd hver 3. søndag. Totalt 13
nattverdssamlinger med gjennomsnittlig 10-12 som tar imot nattverd. I tillegg kommer andre
gudstjenestesamlinger og noen få deltakere som ikke tar imot nattverd.
Huskirke 2 har hatt sporadiske gudstjenestesamlinger med ca 10-15 deltakere. Det har vært
ca. 8 samlinger med nattverd, hvor det til sammen er delt ut ca 70 nattverdbeger og
måltider.
Huskirke 3 hadde i siste halvdelen av året 7 nattverdssamlinger med totalt 15
nattverdsgjester (snitt på litt over to).

Til sammen viser dette at både antall gudstjenester, nattverdssamlinger, og det totale
gudstjenestebesøket i 2011 sannsynligvis er en god del høyere enn i 2010. Samtidig vil antall
fremmøtte og nattverddeltakere på hver samling være lavere.

Medlemmer fordelt på huskirker:
Huskirke
Huskirke1
Huskirke2
Huskirke3
Total

Medlem med
stemmerett
10
6
6
22

Medlem
11
7
0
18

Andre som møter
«fast»
ca 6
Ca 1
Ca 2
Ca 9

Totalt
27
14
8
49

Livet i huskirkene
Huskirke 1
I 2011 har GK12 hatt tre mindre grupper i sving, i tillegg til huskirkesamlinger ala gudstjeneste med
frokostspleis, nattverd og søndagsskole. Totalt er det 26, 13 voksne og 13 barn/ungdommer, som ved
utgangen av året hører til huskirka. De er medlemmer i betydning av at de kommer i en av gruppene
eller huskirkesamling. I tillegg har vi hatt noen huskirkemøter og spleiser og gudstjenestesamlinger
og andre samlinger utover den mer regelmessige hver tredje søndag, for eksempel påskefrokost,
middagsspleis, 17.mai-spleis, «pizza og Guds ord» og juleverksted.
Nattverdfellesskapet hver tredje søndag er det viktigste faste punktet i huskirka. Frokost med
påleggspleis er en del av gudstjenesten, som avsluttes med nattverd, før vi fortsetter
gudstjenestelivet med lovsang og tilbedelse, Guds ord og bønn. I tillegg til de som ofte er sammen
disse søndagene, er noen av huskirkemedlemene sporadisk innom og rett som det er har noen med
seg gjester utenifra.
En del av huskirkelivet har også vært de tverrkirkelige samlingene i Metodistkirka hver tredje fredag.
Undervisningssamlinger i nettverket er også viktige. Huskirka vår har også ansvar for en liten gruppe
for nesTENåringer.
Huskirkekassa har vært aktiv i bruk, både hva gjelder påfyll utover tilførsel fra nettverket og uttak til
ulike formål.
Misjonsutfordringer fra nettverket har vi så vidt tatt i. Vi har hatt et par misjonskollekter, som har
gått til å bidra til den frivillige forpliktelsen menighetsnettverket har overfor Frikirkens
ytremisjonsengasjement. Vi valgte å skjøte til med resten av vår andel fra huskirkekassa ved årsslutt.
Dåpsgudstjeneste for vertskapsfamilien og Miriam, med mer enn 50 mennesker i stua, var en av
2011s begivenheter som vi husker med glede, sammen med mange andre gledelige erfaringer.
U15-undervisning er startet opp for Marte høsten 2011, der huskirka ved Ingeborg tar sin del, linket
inn mot menighetsnettverkets eldsteråd.

Etter at noen av oss deltok på konferanse i regi
av Frikirkens Landsmisjon i mars, forsøkte vi oss
på en prosess i huskirka der vi tenkte og ba
grundig gjennom hvilke omgivelser vi er plassert i
og hvordan vi kan bidra med bevissthet om at
Guds rike skal komme her hvor vi lever. Gjennom
flere måneder holdt noen få av oss på i en
prosess, som førte til en veldig spennende og
resultatfyllt engasjement i en
lokalsamfunnsfunksjon i Kongsberg. En del av
engasjementet førte til at denne funksjonen ble
lokalisert her på Gamlegrendåsen, og har fått et
oppsving. Vi jobber sammen med andre
mennesker i nærmiljøet, som ønsker å bidra positivt for andre mennesker og nærmiljø.
Huskirka vår tok ansvar for en rode i nærmiljøet ved årets TV-aksjon. Vi fikk med oss noen utenfor
huskirka som bøssebærere.

Huskirke 2
Huskirke 2 har i 2011 har 5 voksne og 2 ungdommer møttes til livsnær gruppe på onsdager. I tillegg
har det vært sporadiske gudstjenestesamlinger der også noen av barna til de i den overnevnte
gruppa også har deltatt, det vil si ca 10-15 mennesker samlet.
Vi har hatt ca.8 samlinger med nattverd, hvor det til sammen er delt ut ca 70 nattverdbeger og
måltider.
Livsnær gruppe har vært det primære samlingspunktet for vår huskirke.
To av huskirkas barn er med i nettverkets ”nesTENåringssamling” som er fundamentert i Huskirke 1,
og 2 av tenåringene er en del av ungdommenes huskirkefelleskap som møtes i Huskirke 3.
Disse som er nevnt er medlemmer i den form at de deltar i fellesskapet, men de fleste også formelle
medlemmer i menigheten.
Den store storsamlingen i 2011 var Theas konfirmasjonsgudstjeneste som ble holdt hjemme hos
familien Carlsson. Merete Carlsson var underviser og ”medvandrer” for Thea Renate i
konfimantperioden.
Fokus i huskirka har vært å styrke hverandre til å leve et Jesus-nært hverdagsliv, hvor det
medlemmene lever i hverdagen sees på som menighetsliv uten at en har definert det som
”menighetsaktiviter” som er arrangert av et lederskap i huskirka.
D11 har hatt kontakt med Kirkens bymisjon Kongsberg, hvor noen av medlemmene har sunget og
spilt både på julaften og andre anledninger.
Vi har også bidratt med sang og musikk på tilstelninger i Kirkens bymisjon Drammen.
D11 har også hatt et par filmkvelder, en PC-spill-kveld og juleverksted hvor vi har invitert folk til å
komme og ta med seg noen de kjenner.

Det har vært intensjon om at dette skal føre til et liv der menigheten er en måte å leve på, og ikke en
aktivitet side om side med andre aktiviteter en har.

Huskirke 3
Huskirken ble i 2010 styrket ved at Jens Iver Jensen kom med i husvertskapet. I tillegg til å fungere
som medleder har Jens Iver en nød for å komme i kontakt med kirkefremmede. I den senere tid er
dette fokus rettet mot innvandrer miljøer på Kongsberg.
Fra en startfase med jevnlig kontakt med to til tre er 2011 blitt et møtested for Alpha kurs.
Deltagerne har av nevnte årsaker vært fra ulike land og derfor er kursene blitt avholdt på engelsk
med hjelp av undervisning fra Nickey Gumbel.
Første Alpha kurs fikk sitt utløp i en dåp i juni
ved Kjennerud vannet, en naturlig og
fantastisk opplevelse, som ble feiret med
deltagelse fra flere huskirker.
Dåpskandidaten fra Iran ble etter
dåpshandlingen innlemmet som første
tilkommende medlem i DELF huskirke 3.
Høsten fortsatte med nytt Alpha kurs og nye
kursdeltagere. Enkelte fra innland, men igjen
flest fra utland. To afghanske deltagere fra
Alpha kurs samt ytterligere to afghanere ble
tillagt menigheten etter dåp som ble avholdt i
svømmebassenget på Skinnaberja rehabiliterings senter. Også dette var en fin opplevelse for en liten
huskirke i vekst. Dåpskandidatene ønsket å dele noen ord før handlingen og det viste seg at versene
de da delte var de samme som Helge Skaaheim ved Normisjon i forkant hadde oppmuntret med var
grunnlag godt nok for dåp.
Første halvår fikk også en sped begynnelse med nattverdsgudstjenester på fredagskvelder. Ut på
høsten er dette endret til søndagskvelder og oppmøtet har vokst til alt fra 4 til 8.
Seks personer feiret julaften sammen og tema ble denne kvelden og i dagene som fulgte det å sette
seg «mål for huskirka». Målet vi snakket om og som ønskes levd ut videre inn i nye år er å gjøre
disipler, døpe til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds navn og å lære alt det Jesus har befalt (Matt.
28)
Det oppleves stort og godt at Tenåringene i 2011 valgte å bruke huset også til å leve sin huskirke her.
En gruppe med representanter fra ulike menigheter kalt «fotvaskere» har også sin base i huskirka
vår.
Til sist, men ikke minst fikk huskirka huse en rumener i sammenlagt to til tre uker i tre runder. Å leve i
et nært felleskapet som huskirkemodellen gir mulighet til gav en spesiell, utfordrende og sterk
erfaring. Samtaleemner ble stadig bekreftet ved Guds Ord gjennom daglig felles bibellesning og
bønn.

Nettverket
I vårt menighetsnettverk, som er sammenbindingen mellom huskirkene, er menighetsmøte og
eldsteråd de formelle organer. I tillegg har vi et økonomiutvalg, bestående av kasserer, medkasserer
og forstander. Vi har i løpet av året fått 2 nye ansatte i menighetsnettverket, slik at vi nå har 4
ansatte i 7-10% stilling.
Menighetsmøter
Det har vært avholdt 3 menighetsmøter i tillegg til årsmøte.
Eldsteråd
Fram til sommeren samlet eldsterådet seg månedlig, og bestod i tillegg til de to eldste, av
huskirkenes vertskap. Gunnar Valand leder møtene. Fra sommeren/høsten foreslo eldsterådet, og
menighetsmøtet sa seg enig, i å skille de to samlingene i eldsteråd og huskirkeforum. Eldsterådet har
siden det ikke hatt fast møtesyklus, men møtes relativt ofte (oftere enn tidligere) til Guds ord, bønn
og samtale. Saker til menighetsmøte/årsmøte behandles i eldsteråd, og vi drøfter uformelt ulike
problemstillinger. På slutten av året startet vi behandlingen av dåpspraksis, som ble en egen sak på
nyåret 2012. Viktige arenaer for eldsterådet er også huskirkeforum, undervisningssamlinger i
nettverket, menighetsmøtene, og fotvaskernettverket.
Huskirkeforum
Vi startet med møter i huskirkeforumet høsten 2011. Her møtes vertskapene i huskirkene ca en gang
i måneden. Formålet er å dele fra livet i huskirka og hvordan en har det i dette, og å være med å
styrke og utruste hverandre til den tjenesten vertskapene har. Vertskapene bytter på å ha forumet
hos seg, og da også lede det. Innholdet skal være styrt av behovene vertskapene har. Det har også
blitt undervisning om temaer som huskirkevertskapene ønsker ekstra fokus på. Denne
undervisningen, samlingene og ekstra kontakt og oppfølging av vertskapene mellom samlingen har
Sarita Wallumrød stått ekstra ansvarlig for som en del av sin stilling i menigheten.
Ansvarlig forstander
Geir Øystein Andersen ble kalt til ansvarligforstander og pastor seinhøstes 2006. Stillingsstørrelsen
var ved inngangen til 2011 50 %, men i løpet av våren ble det endelig avklart, etter en lengre prosess,
at funksjonen som ansvarlig forstander skal avgrenses til det arbeidsansvar for Frikirkens forfatning
og reglement pålegger. Det ble utarbeidet instruks for stillingen, og menighetsnettverket konkluderte
med at 20 prosent er tilstrekkelig for å ivare ta denne funksjonen og det arbeidet som følger med
den. Forstanderkallet innebærer også et hyrdeansvar, sammen med eldsterådet og vertskapet i
huskirkene, som ikke er så lett å måles inn i en stillingsbrøk. Hovedansvaret er å stå ansvarlig i
nettverket, sammen med eldsterådet, overfor kirkesamfunn og myndigheter.
Andre ansatte
Fra februar gikk Geir Øystein inn i en ekstern stilling utenfor menigheten og ønsket da midlertidig
avlastning fra noen av forstanderoppgavene. Det ble inngått en avtale med Ingeborg Strand om å
jobbe 10% som menighetsarbeider med ansvar for økonomi og administrasjon. Dette som et vikariat
i 2 år fra 1. februar 2011. Dermed reduserte Geir Øystein sin stilling fra 1. februar og jobbet 40 % i
oppsigelsestiden fram til 1. mai. Fra 1. mai har han jobbet 10 % stilling.
Menighetsarbeider med ansvar for økonomi og administrasjon tar hånd om lønnsutbetalinger,
forbereder saker til økonomiutvalg og gjør ellers administrative oppgaver etter avtale med ansvarlig

forstander. I tillegg gjør hun kassereroppgaver på frivillig basis. Denne ordningen gir oss en løpende
god oversikt over menighetens økonomi og vi har i løpet av året avsluttet bruk av eksterne
regnskapstjenester.
Jens Iver Jensen ble fra 1. september 2010 innleid som tjenestegave evangelist i 10 % stilling i vårt
menighetsnettverk. Avtalen med innleie fra Norkirken Kongsberg har blitt videreført i 2011. Han
jobber hos oss fra september til april og har fri i perioden mai-august. En økning i stillingsprosent har
blitt vurdert, men Jens Iver har selv ønsket å beholde den lave stillingsstørrelsen, da dette gir stor
frihet. Jens Iver har brukt noe tid på å undervise en kveld per måned for nettverket.
Fra 1. oktober ble Sarita Wallumrød ansatt i 10% stilling som menighetsarbeider med overordnet
ansvar for nettverksarbeid.

Fellesarrangement i nettverket
Det har vært åpne
undervisningssamlinger ca en
kveld i måneden utenom de tre
sommermånedene.
I august, helga før skolestart
inviterte vi alle sammen til en
fellesskapstur til Statskog sine
hytter på Øksne, fra lørdag til
søndag. Vi avsluttet turen med
gudstjeneste og kirkekaffe.

Barn og unge
U15
Eldsterådet har det formelle ansvar for konfirmantundervisningen. Fra 2010 står huskirkene for mye
av undervisning og opplegg i samarbeid med eldsterådet.
På vårhalvåret var det en konfirmant i huskirke 2. Opplegget inneholdt undervisningssamlinger med
konfirmanten, konfirmantleir og en helgesamling for hele ungdomsgruppa. Avslutningen ble en flott
fest hvor hele nettverket ble invitert til gudstjeneste og kirkekaffe.
På slutten av året startet huskirke 1 opp med undervisning for en ny konfirmant.

Tenåringsgruppa
På vårhalvåret forsøkte ungdomsgruppa å møtes hver tredje fredag. De byttet på å være hjemme hos
hverandre og hadde ingen formell leder. Dette fungerte som en hyggelig sosial arena, men det ble
lite fokus Bibel og bønn.

Da høsthalvåret kom ønsket ungdommene å finne en annen løsning. De kom fram til en ordning hvor
de møtes hver torsdag, i huskirke 3 hos Gunnar Valand, og lager middag sammen. Gruppa har ingen
formell leder, men de eldste ungdommene som nå går på videregående tar mye ansvar i dette.
Gunnar har også naturlig en del kontakt og fellesskap med ungdommene, ettersom han noen ganger
er hjemme når gruppa er der.
Fra høsten av har gruppa vokst og til sammen har opp mot 20 forskjellige vært innom. Av disse er 10
stykker faste medlemmer som kommer hver gang.
En av ungdommene skriver følgende om gruppa:
«Vi er opptatt av å ha fellesskap gjennom det å lage og spise mat sammen. Vi deler også
oppmuntringer fra hverdagen, og har en ordning der vi bytter på hvem som deler noen oppbyggelige
ord hver gang. Vi ønsker at det kan utvikle seg til at det blir mer av gruppesamtale, Bibel-felleskap og
lovsang etterhvert, men på grunn av ulike mennesker, ønsket om å ha en lav terskel og frihet, vil vi
bruke god tid på å få inn dette som en del av felleskapet.
vi opplevde sterkt at det var Gud som gav oss ideen om middag, huset til Gunnar og oppmuntring til å
tenke nytt og annerledes. Dette har vært en veldig god erfaring, og vi ønsker at dette skal få vokse og
bety noe for mange ungdommer.»

NesTENåringsgruppa
Åse Andersen har fortsatt ansvar for ei gruppe 10-12-åringer som møtes annenhver torsdag. Gruppa
er nokså lita, men er et viktig fellesskap for de som er der.

HalloVenn
I år var det andre gang vi støttet opp om arrangementet HalloVenn, som et positivt alternativ til
Halloween-feiring. Både ungdommer og voksne fra menigheten stilte opp som medarbeidere og vi ga
et økonomisk bidrag på 2000 kroner. Arrangementet er for barn i alderen 0-12 år og trekker nok flest
barn opp til 7-8 årsalderen.

Tilsynsbesøk
Tilsynsmann Gunnar Johnsen var på tilsynsbesøk i menigheten i oktober. I løpet av tre forskjellige
dager fikk han møtt vertskapet i alle huskirkene, hatt samtaler med eldsteråd og pastor, deltatt på
gudstjeneste og menighetsmøte. Dessuten var han en tur innom tenåringsgruppa.
Rapporten fra tilsynet gir jevnt over stor anerkjennelse til meinghetsnettverket og den måten vi
jobber på. Menigheten får honnør for «viljen til å prøve ut et menighetsliv man har tro for, og for at
man tør å utfordre det tradisjonelle.». Tilsynsmannen ser det positive i at vi har lagt stor vekt på egen
Bibellesning og samtale i smågrupper. Samtidig minner han oss om at forkynnelse (preken eller
tekstutleggelse) og nattverd er viktig. Her har vi utfordringer å ta tak i. En annen spesiell utfordring
for oss er å leve i spenningsfeltet mellom å være en menighet og flere huskirker. «Hvordan tar man
vare på fellesskapet og identiteten som en menighet – et nettverk – på tvers av selvstendige
huskirker?»

Økonomi
Nytt dette året var at huskirkene fikk sine
egne kontoer, huskirkekasser. Tilskudd på
30 000 kroner fra menighetens budsjett ble i
løpet av året fordelt på de tre huskirkene.
Halvparten av pengene fordeles som et fast
beløp, resten fordeles ut i fra antall
medlemmer, slik at de større huskirkene får
noe mer enn de mindre. Huskirkekassene
skal dekke misjon i nær og fjern, retreat,
leirer, konferanser, bespisning,
gudstjenesteutgifter, bøker, materiell,
dåpsopplæring, litteratur og lignende. Huskirka bestemmer selv hvordan midlene skal forvaltes.
Dette året har nok båret preg av at denne typen tenkning er ny for huskirkene og det har vært lite
bevegelser på kontiene. En del penger har vært gitt til å dekke leir/konferanser, bøker og bespisning.
Alle huskirkene har oppsparte midler ved utgangen av året.
En annen strategisk satsning i forhold til økonomi var at vi ved årets begynnelse ga alle medlemmer
en oppfordring om å gi til menighetsnettverket. Alle fikk også velge hvorvidt de ønsket at deres gave
skulle dekke bare menighetens basiskostnader, eller de også ønsket å gi støtte til andre stillinger i
nettverket, såkalte «tjenestegaver». På dette tidspunktet hadde vi bare en ansatt i slik stilling, Jens
Iver Jenssen, men budsjettet innebar en mulighet for økning i disse ressursene. Responsen som ble
gitt var at alle giverne enten ønsket å støtte nettverksstillingene, eller de stilte seg nøytrale til
spørsmålet.
Økonomien i menigheten er fortsatt god. Utgiftene dette året ble lavere enn budsjettert og dermed
ble resultatet et overskudd på 29.608 kroner.

Misjonsengasjement
Huskirkene ble dette året oppfordret til å tenke igjennom sitt misjonsengasjement. Huskirkene ble
ansvarliggjort i forhold til hvorvidt de ønsket å gi penger til Frikirkens misjonsarbeid.
Økonomiutvalget regnet ut hva Frikirken forventet av støtte fra hver huskirke ut i fra antall
medlemmer med stemmerett. Dette beløpet ble gitt hver enkelt huskirke, og det ble brukt tid på
informasjon om dette på menighetsmøte i juni.
En av huskirkene har ved 2 anledninger tatt opp kollekt til misjon og bestemte seg ved årets slutt for
å gi en del fra huskirkekassa for å oppfylle sin «misjonsforpliktelse» i henhold til det Frikirken
forventer. De andre huskirkene har ikke
gitt noe til misjon dette året.

Felleskristent arbeid i
Kongsberg
Nettverket som kaller seg «fotvaskere»
møtes annenhver mandag i huskirke 3.

Antallet varierer fra 7 til 15, og opp til 5 menigheter representeres (Norkirken, Bibelsenteret,
Misjonsforbundet, Frikirken og Pinsevennene). Målet med fotvaskere er å styrke den enkelte
menighet og å nå ut til nye mennesker i Kongsberg. Siste treff skisserte tanker om at samlingen
dreier seg om en tre-tvinnet tråd; bønn, profeti og evangelisering.
Fotvaskerne har tatt ansvar for en åpen bønnesamling i byens Metodistkirke hver tredje
fredagskveld. 6 menigheter har vært representert på Metodistkirkesamlingene. Vår menighet har
vært blant dem som har hatt flest personer innom.
I januar ble det tatt initiativ til bønneuke på kafeen Fattigmann på Stortorget. Gjennom uka var det
en bønnetime etter jobbtid og en på kvelden rett før stengetid. Totalt ble det opp imot 100
bønnetimer.

Deltakelse på konferanser/møter i nettverkregi
3 personer deltok på landsmisjonskonferanse i Drammen i mars.
Gunnar Valand og Merete Carlsson ble valgt som utsendinger til synoden 2011-2014. Gunnar reiste
til synodemøtet på Fredtun i november 2011.

