
  

Å rsmelding 2013 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke – Kongsberg Menigheter 

For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere – eller 

rettere sagt: for at dere og jeg sammen kan bli oppmuntret ved vår felles tro. (Romerne 1,11-12)  

 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter 
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Medlemskap og kirkelige handlinger 
Menighetsnettverket gikk på tampen av året inne i sitt 10ende år som selvstendig, formell menighet i 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Rundt 200 mennesker, enkelt mennesker eller familiemedlemmer, 

har vært innom og en del av fellesskapet i løpet av denne tiden. Det formelle medlemstallet var ved 

årsskiftet 39, likt med året før. 1 person har meldt seg ut og 1 har meldt seg inn (ved dåp). Et medlem 

har gått over fra barn (under 15 år), til voksen. Utdrag fra statistikkskjema:  

 
Medlemmer pr. 31/12 2013: 

 

Medlemskap totalt 39 

Av disse med stemmerett 21 

Medlemmer under 15 år 13 

 
 
Kirkelige handlinger i 2013: 
 

Døpte 1 

Konfirmerte 0 

Ektevigsler 0 

 
 

Gudstjeneste- og nattverddeltagelse i 20131: 
 

Gudstjenesteframmøte (gjennomsnitt) Ca 10 

Antall nattverdsamlinger Ca 62 

Nattverddeltagere (totalt) Ca 628 

Nattverddeltagere, gjennomsntt Ca 10 

 
Tallet for gudstjenesteframmøte framkommer på følgende måte: 
Hver huskirke har egne nattverdsamlinger, i tillegg til at det holdes nattverd på menighetsmøter. 
Menigheten har 3 huskirker. To av huskirkene har rapportert føgende tall: Huskirke1: ca 32 
nattverdsamlinger, gjennomsnittlig nattverddeltakelse 14 personer. Huskirke 3: ca 30 nattverdssamlinger, 
gjennomsnittelig nattverddeltakelse: 6 personer. Huskirke 2 har også hatt nattverdsamlinger, men har ikke 
oversendt tall over dette. Det holdes også gudstjenestesamlinger uten nattverd, og det vil også forekomme 
at personer ikke tar imot nattverd. Men her har tallene for nattverddeltakere blitt brukt til å gi et 
gjennomsnitt for gudstjenesteframmøte: ((32*14)+(30*6))/62=10 
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I følge vår sammenhengs definisjon av hva som er kirke, sies det at: «kirke er der hvor Ordet 

forkynnes rent og sakramentene forvaltes rett». Ut ifra en slik definisjon er våre fellesskap rette 

kirker av Guds nåde – tre huskirker, tre kirker.  

Vårt menighetsnettverk er ikke mye likt en tradisjonell menighet, i Frikirken eller ellers. Lite eller 

ingenting foregår av tradisjonell menighetsaktivitet eller tilbud ut i fra nettverket. Et initiativ til en 

aktivitet eller aksjon på menighetsmøtet eller fra eldsterådet er avhengig av tilslutning og 

engasjement fra den enkelte huskirke. Når vi bestemmer oss for å gjøre noe i nettverket, skjer det 

gjerne på omgang mellom de tre huskirkene, enten det er faste saker som undervisning eller 

menighetsmøter, eller det er en aksjon, slik som besøket fra Jan Rettedal i mai. 

Medlemskap i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg menigheter gir liten eller ingen aktivt 

oppfølging fra menighetens nettverk, utover det som skjer i huskirkene. Formelt medlemskap gir 

tradisjonelt grunnlag for noen forventninger fra enkeltmedlemmer og familier. Realiteten er at det er 

lagt til rette for lite engasjement fra nettverkets side – det er deltakelse i ei huskirke som gir mulighet 

for den oppfølgingen og det fellesskapet man kanskje ville vente fra en menighet. I tillegg vil 

huskirkelivet konsentrere seg – enten det er villet eller ubevisst – om de som faktisk kommer 

sammen. Disse forholdene er i praksis blitt tydeligere i 2013, uten at det er veldig avklart hvilke 

konsekvenser dette får. Det er et spørsmål i hvilken grad nettverket, forstander, eldsteråd legger til 

rette for kirkelige handlinger, når enkeltmedlemmer eller familier ikke finner seg til rette i vår måte å 

leve menighet på gjennom huskirkene. I følge forfatningen påhviler det forstander visse plikter, som 

kanskje kan sies og ikke bli innfridd særlig aktivt. Menighetsmøtet kan med fordel diskutere dette.  

 For dåp vil det naturlig være en forutsetning for dåp at dåpskandidaten eller familien til 

dåpsbarnet lever med i huskirkelivet, og at troen bekjennes. 

 Hva «konfirmasjon» er, er svært uklart fra kirkesamfunn og forfatningens side, og det anses 

ikke å påhvile verken eldsteråd eller huskirkevertskap noen formell forpliktelse. En kirkelig 

handling kan dette knapt nok kalles, så slik sett faller det ikke under en plikt eller rettighet 

knyttet til medlemskap. Dette legges til huskirkenes ansvarsområde, og eldsterådet er 

forpliktet til å bistå med å legge til rette avsluttende dåpsundervisning. Vi har kalt dette U15 i 

nettverket vårt.   

 Ektevigsel er det kun forstander som har anledning til å foreta. I forbindelse med at 

eldsterådet i 2013 arbeidet med forhold rundt ekteskap, klargjorde forstander at det pr nå 

ikke er en tjeneste som blir utført.  

 Gravferd anses som en naturlig service som følger av både formelt medlemskap og 

medlemskap i en huskirke, hvis det er ønskelig fra de pårørende.  
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Livet i huskirkene 

Huskirka GK12  
Huskirka GK12 samles med utgangspunkt i hjemmet til Åse og Geir Øystein Andersen, som er 
ansvarlig vertskap for huskirka. Første halvår 2013 møttes vi blant annet til huskirkesamlinger ala 
gudstjeneste med frokostspleis og huskirkefellesskap hver søndag. Andre halvår møttes vi annenhver 
søndag. Den helga vi ikke møttes på søndag, har to av hjemmene våre byttet på å være vertskap for 
familiehuskirke fredag ettermiddag. Noen ganger middagsspleis, noen ganger kveldsmat. Vi har hatt 
filmkveld, dramaandakter, sang og gjort forskjellige ting sammen. Disse fredagskveldene har vi flere 
ganger også hatt besøk av venner av oss i huskirka, og det er jo ekstra flott. Andre treffpunkt har det 
også vært. Det er flott med nye mennesker, det gjør noe med dynamikken i fellesskapet. Men 
trofastheten fra de som «alltid» kommer er 
også uvurderlig. Begge deler er en berikelse, og 
hører sammen. 
 
Frokost med påleggspleis er en del av 
gudstjenestefellesskapet, som avsluttes med 
nattverd, før vi fortsetter med lovsang og 
tilbedelse, Guds ord og bønn. Dette er en hellig 
stund – et fellesskap rundt «ord og 
sakrament», en erfaring av kirke nær livet for 
store og små.  
 
Siste søndag i mai lot vi Sunniva døpe. 
 
For øvrig har også ulike mennesker som har vært knyttet til huskirka gjennom 2013 blitt konfirmert, 
ekteviet, og begravd. Disse handlingene har skjedd i ulike sammenhenger utenfor vårt fellesskap, 
men bører oss. Livet leves, og det tar også slutt, noen ganger under dramatiske omstendigheter, slik 
vi fikk erfare det seint i fjor høst.  
 
Hvis vi teller opp ved årsskiftet 2013/2014, er status at vi svært sjelden er færre enn 10, eller flere 
enn 20, når vi samles. Som oftest er tre husstander representert. Vi har som sagt en del «venner».  
 
Det er også en livsnær gruppe som har utspring fra huskirka vår. Denne lever som et selvstendig 
felleskap. Det avgjørende er at de som er knyttet sammen på den ene eller andre måten i huskirker 
eller smågrupper lever menighet sammen – det vil si følger Jesus og næres av og ved Guds ord – og 
tar ansvar for hverandre og sine omgivelser.  
 
En del av huskirkelivet har også vært engasjement i det tverrkirkelige nettverket fotvaskere og 
deltakelse i bønneukene som har gått gjennom 2013. Undervisningssamlinger i nettverket er også 
viktige. Tenåringer i huskirka er også en del av gjengen som samles i MH22, til fellesskap hver 
torsdag, samt deltar på det tverrkirkelige ungdomsarrangementet «The Basement».  
 
Huskirkekassa har vært noe i bruk. Vi har gitt støtte både til medlemmer og misjonsprosjekter og tatt 
ut penger til drift av huskirka.  
 
Huskirka vår har et engasjement inn mot Barnas Hus. Her jobber vi sammen med andre mennesker 
som ønsker å skape et positivt tiltak i nærmiljøet på Gamlegrendåsen/i Kongsberg for familier som 
ønsker et treffsted på dagtid i uka. Dette er et meningsfylt engasjement, som vi opplever at Gud har 
gitt oss.  
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Huskirka D11 
«...Fra tidlig sommer 2012 har vi levd etter "bålfilosofien", og kjent at det er godt. Vi ser frukt av 
dette, og at det at "menigheten er en måte leve på og ikke en aktivitet side om side med andre 
aktiviteter en har."!!! Vi opplever det som at mennesker på ulike vis dras mot vårt enkle bålfelleskap, 
og er innom med ujevne mellomrom i eller utenfor fastsatte samlinger. Og vi har fått oppmuntringer 
om at felleskapet vårt har vært essensielt viktig for noen og at varmen kjennes. Vi takker Gud for 
dette, og fordi om prosessen innebar mye smerte er det noe vi ser tilbake på med uendelig 
takknemlighet.» 

Slik endte Årsmeldingen fra D11 i fjor. 

Dette er veldig betegnende for oss i år også. 

Det har vært få samlinger med andre enn familien, og det har også derfor blitt viktig for oss at vi må 
leve en HVER-DAG sammen som familie og sammen med Gud. 

Vi har fått med oss de fleste undervisningssamlingene rundt om i huskirkene hvor Jens Iver har 
undervist. 

Dette har vært viktig for vår hverdag og vårt «påfyll». 

Vi merker også at ungene blir tryggere på en mer hverdagslig måte i måten de tar med seg Gud i 
hverdagen på når de er der de er.  

Et hyggelig hverdagslivresultat er at vi har fått tilbakemelding på at varmen fra bålet i D11 er å 
kjenne. 

Huskirka MH22 
Kongsberg tiltrekker seg med sitt næringsliv mennesker fra store deler av verden. I tillegg flytter 

mange mennesker hit på grunn av krig og uroligheter. Begge forhold gjør at husmenigheten MH22 

også i 2013 har hatt et sterkt internasjonalt preg. 

Menigheten har fortsatt dette året med gudstjenestesamlinger søndagskvelder og felleskapskvelder 

hovedsakelig onsdag. Samlinger finner gjerne sted rundt bordet med matfelleskap og deling av 

Ordet.  

I tillegg har en mindre gruppe til tider møtt ukentlig til samtale og undervisning med Jens Iver på 

dagtid. Dette har i ettertid vist seg å ha vært en viktig forberedelse for noen asylanter som etter 

avslag på sine søknader om opphold i landet er sendt hjem til land hvor det å være kristen er 

forbundet med fare. Det betyr at troen ikke kan praktiseres åpenlyst eller sammen med andre, slik vi 

er vant med hos oss.  Og da vet vi at det de fikk med seg i bagasjen er av stor betydning. 

Her hjemme har en asylant fått innvilget opphold og vedkommende har flyttet til en nabo kommune. 

En del av ukesamlingene har vært flyttet dit. 

Vi ser konturene av at kristne som forflyttes kan være med på å nå ut til flere med evangeliet. Dette 

blir spennende å følge videre. 

Året har vært preget av dramatiske hendelser (som hjemsendelser er) har også vist oss Guds sterke 

nærvær. En asylant vitnet om redsel da han var kommet til politistasjonen i Drammen. Etter at Jens 

Iver hadde ringt og fortalt om alle som bad hadde asylanten slått opp i Bibelen og lest (Fil. 1,19-23); 
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«For jeg vet at dette skal bli min redning, ved at dere ber for meg og Jesu Kristi Ånd hjelper meg…». 

Ordet virker med kraft og setter mot i både denne personen og oss andre. 

Jens Iver fikk besøke asylanten ved flere anledninger i Ringerike fengsel. Betjeningen kunne vitne om 

at denne fangen hadde noe andre ikke hadde. Hele menigheten samlet seg til gudstjeneste ved 

fengselsporten en gang Jens Iver var inne på besøk. Det var ikke mulig for oss andre å komme inn. 

Dette medlemmet ble etter en tid i fengselet sendt ut av landet, og ble i alle fall for en tid borte fra 

oss. Staten er stevnet i forhold til denne broderen som ikke er blitt trodd for sin kristne tro. Saken 

kommer opp til behandling i 2014. 

En annen asylant fikk vi besøke på Trandum transittmottak før utsendelse. Forholdene var 

tilsvarende et fengsel og det var tøft å ta farvel. Felleskapet var allikevel preget av kjærlighet og Guds 

nærvær. Mange bønner og bibeltekster ble delt og også denne vennen vår fikk vi ved forbønn sende 

ut i verden fra vår lille menighet på Kongsberg. 

Huskirken var mot slutten av året redusert i antall fremmøtte, men vi minnes fortsatt på Jesu befaling 

(Matt. 28,18-20); «Meg er gitt all makt i himmel og jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, 

i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det 

Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» 

Nettverket 

Menighetsmøter 
Det har vært avholdt 2 menighetsmøter i tillegg til årsmøte. Saker i menighetsmøtene har vært: 

 Orientering om status i huskirkene 

 Orientering om status for virksomheten i nettverket. 

 Regnskapsstatus for 2013 og budsjett for 2014. 
 

På årsmøtet var det kun ordinære årsmøtesaker.  

Eldsteråd 
Eldsterådet møtes til frokost- og bønnemøter, i utgangspunktet hver tirsdag, i praksis kanskje to-tre 

tirsdager pr måned. Ellers er eldsterådet med i huskirkeforum i og med hvert sitt vertskapsansvar i 

huskirke. Eldsterådet er valgt til å utgjøre menighetens administrasjons- og økonomiutvalg sammen 

med kontorleder.  

Foruten ukentlige bønnefrokoster, har eldsterådet arbeidet en del med temaene skillsmisse/gjengifte 

og mulighet for flere eldste, uten at dette har ført til noe konkret.  

Eldsterådet vil vektlegge arbeidet med Guds ord i nettverket og i huskirkene. Det er vår viktigste 

tjeneste. Vi vil i denne sammenheng oppmuntre med Matteus 24,45-46: Hvem er da den tro og kloke 

tjeneren som herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den 

tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake! 

Eldsterådet vil også, som en del av arbeidet med Guds ord, framheve undervisningsamlingene hver 

tredje uke. To timer med interaktiv undervisning, som lodder dypt og livsnært, over en åpen bibel. Vi 

tror disse samlingene om Guds ord på tvers at huskirkene er livsviktige for fellesskapet oss imellom, 



Årsmelding 2013 - DELF Kongsberg menigheter Side 6 

som utrustning til liv og tjeneste, for åpenbaring av kunnskapen om Herrens herlighet i oss, mellom 

oss og ut i fra våre liv og fellesskap. Vi vil sette dette inn i sammenheng med Hebreerne 3,12-14: Se 

til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. Dere skal heller 

oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag», så ingen av dere skal la seg bedra av 

synden og bli forherdet. Vi har jo del i Kristus, så sant vi helt til det siste holder fast på det grunnlaget 

vi hadde i begynnelsen.  

Huskirkeforum 
Huskirkeforum samles hver fjerde uke, og består av huskirkevertsskapene. Fra august har 

huskirkeforum også erstattet stabssamlinger og dermed møter også ansatte på huskirkeforum. Dette 

er et forum for fellesskap, dele liv og utfordringer, ikke beslutninger. Sarita har ansvar for 

samlingene.  

Ansvarlig forstander  
Geir Øystein Andersen er ansvarlig forstander.   

Ansatte 
Eldsterådet har arbeidsgiveransvar for de som er ansatt i nettverket. I 2013 har dette vært Ingeborg 

M. Strand, i 10 prosent som kontorleder. Sarita Wallumrød avsluttet sin toåringe ansettelsesforhold i 

prosjektstilling som nettverksarbeider i juni, og har ønsket å stå videre i samme tjeneste ulønnet. 

Jens Iver Jensen var ansatt i en 20% prosjektstilling som menighetsplanter fire måneder sommeren 

2013, foruten at han ellers gjennomåret er innleid som evangelist/underviser i 15 % stilling.  

Fram til juni møttes ansvarlig forstander og ansatte til «kollegafellesskap» og samtaler om hva vi er 

opptatt av for tiden ca annenhver måned.  

Undervisningssamlinger 
Det har vært åpne undervisningssamlinger cirka hver tredje uke i perioden januar – april og 

september – desember. Jens Iver har hatt ansvar for undervisningen og huskirkene har byttet på 

være vertskap, i en fast syklus. Alle tre huskirkene er som oftest representert på samlingene.  

Barn og unge 

U15 
Det har ikke vært U15-undervisning i perioden.  

Tenåringsgruppa 
Tenåringsgruppa møtes hver uke i huskirka MH22. På vårhalvåret lagde ungdommene middag 

sammen, mens de fra høsten av har hatt «matpakkefellesskap». Dette året har vi ikke tatt inn 

kontingent og ved årets slutt meldte vi «laget» ut av FriBU.  

Kontakt med kirkesamfunnet 
I oktober var det presbyteriemøte for Østre Presbyterium i Drangedal, der Gunnar og Geir Øystein 

reiste som menighetens utsendinger. Utover dette var det ikke kontakt med presbyteriet i 2013, 

bortsett fra tilsendt post og nødvendig respons på dette.  
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Evangelist og menighetsveileder Jan Rettedal kom på besøk ei langhelg i slutten av april. Han 

underviste ut i fra temaet: «Den store livsreisen». Huskirkene byttet på å være vertskap og la til rette 

for fellesskap rundt undervisningsbolkene.  

I media 
Avisen Vårt Land hadde i 2013 et tosiders oppslag om at menighetsnettverket støtter et av våre 

medlemmer i å ta ut stevning mot staten fordi han ikke blir trodd på som konvertitt. Beslutningen er 

tatt i huskirka i MH22. De to andre huskirkene har støttet beslutningen. Ingen forhold rundt dette 

belaster menighetsnettverket.  

Økonomi 
For første gang i menighetens historie opplever vi at givertjenesten går ned. I løpet av året fikk 

nettverket inn 230 000 kroner fra faste givere. Støtte fra kirkesamfunn og stat/kommune utgjør til 

sammen inntekter på 66.000, inkludert kommunal støtte for to år og 20.000 fra Østre presbyterium".   

Den største utgiften for menigheten er lønnskostnader, som i 2013 ble på 161 000 kroner. 

Huskirkemodellen innebærer få driftskostnader, ettersom det meste av drift besørges av huskirkene. 

Huskirkene har fått til sammen 45 000 kroner i støtte fra menigheten i 2013.  

Årsmøtet 2013 vedtok å gi 15 000 kroner av overskuddet fra 2012 til Frikirkens misjonsarbeid. Hvis vi 

ser bort fra denne overskuddsdisponeringen ble årsresultatet for 2013 et overskudd på 13 017 

kroner. Menigheten har ved årets slutt en beholdning på i overkant av 250 000 kroner.  

Felleskristent arbeid i Kongsberg 
Samarbeid med representanter for tre menigheter i Kongsberg (Misjonskirka, Kongsberg Bibelsenter 

og Norkirken) går gjennom året, ved samling i nettverket fotvaskere annenhver mandag. Etter 

initiativ i dette nettverket ble det invitert til fem bønneuker i løpet av året, alle sammen fant sted i 

huskirka MH22. Menighetsnettverket har også støttet det tverrkirkelige tiltaket HalloVenn 31. 

oktober. Ungdommer fra nettverket deltar i den tverrkirkelige samlingen «The Basement».  

 

 


