
                      

Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt:  

ikke mange vise etter menneskelige mål  

og ikke mange med makt eller av fornem slekt.  

Men det som i verdens øyne er dårskap,  

det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, 

 og det som i verdens øyne er svakt, 

det utvalgte Gud  

for å gjøre det sterke til skamme.  

 Kor 1,26-27 

 

   

Å rsmelding 2015 
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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Statistikk 
Statistikkskjema som årlig sendes til Frikirken viser følgende fakta:  

 
Medlemmer pr. 31/12 2014: 

Medlemskap totalt 39 

Av disse med stemmerett 21 

Medlemmer under 15 år 12 

Kirkelige handlinger i 2014: 

Døpte 0 

Konfirmerte 1 

Ektevigsler 0 

Gudstjeneste- og nattverddeltagelse i 2014: 

Gudstjenesteframmøte 

(gjennomsnitt) 

Ca 9,25 

Antall nattverdsamlinger Ca 45 

Nattverddeltagere (totalt) Ca 364 

Nattverddeltagere, 

gjennomsntt 

Ca 8 

 

Medlemmer pr. 31/12 2015:  

Medlemskap totalt  35 

Av disse med stemmerett  15 

Medlemmer under 15 år  9 

Kirkelige handlinger i 2015:  

Døpte  0  

Konfirmerte  1  

Ektevigsler  0  

Gudstjeneste- og nattverddeltagelse i 201:  

Gudstjenesteframmøte 

(gjennomsnitt)  
 

Antall nattverdsamlinger  68* 

Nattverddeltagere (totalt)  520* 

Nattverddeltagere, 

gjennomsntt  

7,6* 

*Ca-tall basert på innrapporteringer fra 2 av 3 huskirker og et ungdomsfellesskap. 

Noen kommentarer til statistikken: 

- Det legges hos oss lite vekt på formelt medlemsskap. De to siste årene har det ikke vært 
gjennomført samtaler med personer som har fylt 15 år med tanke på å eventuelt registrere 
disse inn som medlemmer med stemmerett.  

- En stor grad av de personene som deltar i våre felleskap er ikke formelt medlemmer, mens vi 
har flere medlemmer som ikke er aktive i felleskapet.  

Livet i huskirkene 

Huskirka GK12  
Åse og Geir Øystein Andersen er vertskap for huskirka. Kjernen i fellesskapet består av 2 familier med 
til sammen 8 hjemmeboende barn og ungdommer.  
 
Huskirka samles de fleste helger enten til middagsfellesskap fredag eller frokostsamling søndag. Vi 
samles omtrent annenhver gang i hver av de to husstandene, og den familien som er vertskap for 
samlingen tar gjerne ansvar for å planlegge og lede underveis.  
 
Alphakurset som vi startet opp høsten 2015 ble avsluttet i løpet av mars måned. Hovedsakelig ble 
kurset organisert ved at vi møttes fredag til familiemiddag, og spiste sammen før vi delte oss. 
Ungdommene tok med barna til nabohuset og hadde fellesskap med litt søndagsskoleopplegg, frukt, 
leik og barne-TV, mens vi voksne hadde videoundervisning og gruppesamtale.  I slutten av januar fikk 
vi til en forenklet versjon av Alpha-helga, med noen flere undervisnings-økter i løpet av helga/uka.  
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Vi har også tradisjon for å møtes til festlige anledninger i løpet av året og dette året ble intet unntak. 
Både på 17. mai og til nyttårsfest fikk vi også besøk fra en av de andre huskirkene.  Filips 
konfirmantfest ble også en ny opplevelse, fordi vi feiret hele dagen med alt innhold rundt 
bordfellesskapet på Glitre.  
 
Åse og Ingeborg møtes en formiddag i uka til «minigruppe» med fokus på bønn: tilbedelse, 
erkjennelse, takk og utfordringer. Fra høsten 2015 har de blitt 3 stykker på gruppa.  
 
Ingeborg og Åse har også fortsatt et engasjement inn mot Barnas Hus, som er et treffsted for 
personer som er hjemme med barn på dagtid.  
 
Høsten 2015 startet Åse opp med «Jesus-skole» for skolebarna etter skoletid på onsdager. 3-4 barn 
samles da til et slags enkelt søndagsskoleopplegg. Felleskapet oppleves godt og er noe barna gleder 
seg til. De mindre barna ønsker seg også Jesus-skole, og når det har passet sånn har vi fått til det på 
dagtid sammen med barna som ikke har begynt på skolen ennå.  
 
Fra august har vi gitt en fast støtte til livsopphold for Frida Andersen som har begynt som stab på 
Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskole på Grimerud. Ellers brukes huskirkekassa til å støtte 
nettverket, gi støtte til kristne leire, og ellers litt utgifter til det som skjer i huskirka. Vi har også 
investert i bøker til norskopplæring for asylsøkere.  

Huskirka D11 
«Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge 

lovsanger. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham 

og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham 

opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre og be for 

hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.» 

(Jakob 5.13-16) 

«Hva mener jeg da søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til 
lærdom, en har en åpenbaring, en har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge 
opp.» (1.kor.14.26) 
 
Det er vanskelig å dokumentere og stadfeste i tall, steder og tid, men vi opplever å dele dette, med 
både troende og ikketroende, sammen og hver for oss, i dagene våre, se versene ovenfor. 
  

Huskirka MH22  
Daniel og Michele skrev det første bladet i årets dagbok da de giftet seg i Belo Horizonte, Brasil den 

første helga i januar. Belo betyr vakker og vakre er minnene enten det ble fra feiring under varmere 

himmelstrøk eller i etterkant med Daniels familie nær Moss.  Horizonte betyr horisont og vi gleder 

oss nå flere sammen til det vakre vi skuer der fremme – noe vi vil flere får se. 

Rundt 30 nye ansikter har besøkt søndagens nattverdsamlinger gjennom året og i tillegg til inviterte 

asylanter til middagsfellesskap er antall medlemmer eller besøkende fra ulike nasjonaliteter snart 

oppe i eller allerede passert 40. 

Huskirken setter pris på når noen få møtes til undervisnings eller på de små felleskap rundt 

middagsbordet på ukedager hvor liv og Ordet deles underveis eller til kaffe og te etter en bedre 

middag – da gjerne i det siste også med innslag av levende musikk fra nye medlemmer i kirka vår.  
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Jens Iver holder stadig kontakt via Skype med våre medlemmer som ikke lenger er hos oss og som nå 

lever under heller vanskeligere forhold. Undervisning via Skype merkes virkelig at er livgivende og 

relasjoner gjennom de vi har hatt hos oss ser vi med glede at også lærer å kjenne Jesus. 

MH22 har fortsatt huset bønnekvelder annenhver mandag for de ulike menigheter i byen og spesielt 

første halvår møttes vi til hele bønneuker. Tirsdager er blitt en kveld hvor menigheter i byen inviteres 

til bønn og deretter til besøk i asylmottak. Det er kanskje unikt i Norge at 4 til 7 voksne menn møtes 

jevnlig og over tid til besøkstjeneste i asylmottak og til knytting av vennskap. 

Det registreres behov av ulike slag når vi kommer i kontakt med mennesker på asylmottak og 

huskirkene har nå valgt å stå sammen om å legge til rette for norsk opplæring.  

«Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære (undervisningen) og ved samfunnet, ved 

brødsbrytelsen og ved bønnene» (Ap. Gj. 2,42) 

Nettverket 

Årsmøte og menighetsmøter 
Tilsynsmann Gunnar Johnsen deltok på årsmøtet i mars og kom med noen spørsmål som alle 

tilstedeværende fikk svare på. I tillegg behandlet vi ordinære årsmøtesaker.  

Vi hadde et menighetsmøte i mai og et i oktober. Saker i menighetsmøtene har vært: 

 Forslag til bruk av «tiende» fra salget av Frikirkens Hus. 

 Orientering om status i huskirkene. 

 Orientering om status for virksomheten i nettverket og byen. 

 Økonomisk opplegg og budsjett for 2016. 
 Tilsynsrapport. 
 Hva er en menighet? Funksjoner og forståelse rundt nettverk og huskirker. 
 Norskundervisning for asylsøkere. 

 

Eldsteråd 
Gunnar Valand (eldsterådets leder) og Geir Øystein Andersen (forstander) utgjør eldsterådet. 

Eldsterådet møtes ofte til frokost, samtale, bibel og bønn tidlig tirsdag morgen. Det er ingen saksliste 

eller protokoll, og den formelle funksjonen er så å si ikke-aktiv, utover å la saksliste og saker til 

menighetsmøte være gjenstand for en smule behandling, i tråd med forfatningen.  

Huskirkeforum 
Huskirkeforum samles hver tredje uke, og består av huskirkevertsskapene og Ingeborg som ansatt. 

Vertskapene bytter på å ha ansvar for samlingene. Ingeborg har ansvar for å kalle inn til møtene.  

Ansvarlig forstander  
Geir Øystein Andersen er ansvarlig forstander.   
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Ansatte 
Ingeborg M. Strand er ansatt som menighetsarbeider med ansvar for økonomi og administrasjon, i 10 

prosent stilling. I november og desember fikk Ingeborg en midlertidig utvidelse av stillingen på 5% 

som godtgjørelse for engasjementet i forbindelse med norskundervisning for asylsøkere.  

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

2015, foruten at han ellers gjennom året er innleid som evangelist/underviser i 15 % stilling.  

Undervisningssamlinger 
Det har vært åpne undervisningssamlinger cirka hver tredje uke, utenom sommerferien. Jens Iver har 

hatt ansvar for undervisningen og huskirkene har byttet på være vertskap, i en fast syklus. Ca 8-15 

personer møter opp til undervisningssamlingene.  

Fellesskapshelger 
Vi hadde tre felleskapshelger i løpet av året hvor huskirkene inviterte til felleskap for alle i nettverket. 

Den første var i januar, med besøk av Jan Rettedal. Den andre var i august, helga før skolestart og 

den siste i oktober.  

Livsnær gruppe 
En livsnær gruppe som har bestått av mennesker som på ulikt vis har blitt knyttet til nettverket vårt 

ble avsluttet i løpet av året.   

U15 
Gunnar Valand var medvandrer for Filip Andersen som var i konfirmantalder dette året.  

Undervisningen ble avsluttet med en fest på Glitre kafe 1. pinsedag.  

Ungdomshuskirke 
På forsommeren tok Frida Andersen initiativ til å samle ungdommer i byen til huskirkefelleskap med 
bibellesing, deling og bønn, måltid og nattverd, en gang i uka. Initiativet ble avklart med GK12 og 
lederskapet i The Basement. Etter at hun reiste, samles stadig en gjeng ungdommer både fra 
nettverket vårt og andre menigheter, og ungdommene bytter på å være vertskap for samlingene.  

Norskundervisning 
Kongsberg er en internasjonal by med både arbeidsinnvandrere, flyktninger og asylsøkere. Dette er 

ikke noe nytt, men sommeren 2015 kom det en voldsom økning i antall asylsøkere over hele Europa 

og også i Norge. Dette førte til en rekke kapasitetsproblemer i mottaksapparatet. Huskirka MH22 har 

over flere år hatt god kontakt med beboere i byens desentraliserte asylmottak. Det knyttes stadig 

nye bekjentskaper og høsten 2015 ble det tydelig at ventetiden fra asylsøkere kommer til Norge og til 

de kommer i gang med norskundervisning kan bli lang for mange. Å lære seg norsk er en viktig 

døråpner for å få starte et nytt liv i Norge og vi ønsket å kunne bidra noe med dette. Sammen med en 

frivillig fra Norkirken Kongsberg har Jens Iver og Ingeborg samlet de som ønsket det til enkel 

norskundervisning to timer mandag formiddag fra november 2015.   
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Kontakt med kirkesamfunnet 

Tilsyn 
Tilsynsordningen i Frikirken er ordnet slik at tilsynsmannen som er tilknyttet vårt område skal besøke 

menigheten hvert tredje år. Gunnar Johnsen er vår tilsynsmann og kom på tilsynsbesøk i mars 2015. I 

forbindelse med tilsynet satte eldsterådet ord på at vi som menighet kan oppleve at vi ikke riktig 

passer inn i Frikirkens forfatning og ordninger, med dens fokus på kirkebygg og ordningsspørsmål. 

Det kan stilles spørsmålstegn ved om Frikirken er en tjenlig og naturlig ramme for huskirkenettverket 

på Kongsberg. I tilsynsrapporten oppsummerer Gunnar Johnsen at vårt huskirkenettverk kan synes 

lite og unnselig, men at det samtidig bærer i seg en styrke ved at hverdagsliv og menighetsliv knyttes 

sammen og at alle samlinger og preges av et nært forhold til Bibel og bønn. «Fruktene av arbeidet er 

større enn hva som kan avleses av antallet personer som tilhører nettverket.», skriver Johnsen og 

konkluderer med at både Frikirken trenger huskirkene på Kongsberg, og at Kongsberg menigheter 

trenger Frikirken. I forbindelse med at presbyteriestyret skulle behandle tilsynsrapporten ønsket de å 

legge møtet sitt til Kongsberg og ha en samtale med vårt «huskirkeforum». I møtet opplevde vi at 

representantene fra synodestyret er svært nysgjerrige på hva vi gjør og at de oppriktig ønsker å lytte 

til våre erfaringer om hva som bærer frukt i vår tid.  

Besøk 
Evangelist og menighetsveileder Jan Rettedal som er ansatt på Frikirketorget har gjort det til 
tradisjon å komme til oss ei langhelg på begynnelsen av året. Temaet for besøket i januar 2015 var 
«Kristus – skriftens kjerne og stjerne». Vel 30 personer deltok i løpet av langhelga, og samlingene var 
rundt i huskirkene, i tråd med vår modell for fellesskapshelger.  

Økonomi 
Menighetens viktigste inntektskilde er givertjeneste. Fra 2015 har givere blitt oppfordret til å 
gi direkte til sin huskirke. Dette har ført til at de fleste nå gir til huskirkene, og huskirkene i 
sin tur gir støtte til nettverket. Denne endringen i praksis har ført til at nettverket har fått en 
del mindre inntekter, på tross av at givertjenesten totalt har økt både beløpsmessig og i 
antall givere. Resultatet for året viser et underskudd på nærmere 50 000 kroner for 
nettverket. Samtidig har huskirkene har lagt seg opp en del penger. Ved utgangen av året 
har menighetsnettverket en egenkapital på rundt 230 000 kroner.  

Felleskristent arbeid i Kongsberg 
Det tverrkirkelige nettverket fotvaskere har gjennom hele 2015 invitert til åpne samlinger mandager i 
lik uke i MH22 til bønn og fellesskap for Kongsberg, annenhver mandag. Etter initiativ fra samme 
nettverk har det også i 2015 vært arrangert tre bønneuker samme sted.  
 
Ungdommer fra nettverket deltar i den tverrkirkelige samlingen «The Basement» på 

Betania/Norkirken.  


