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Innledning  
Ved dette årsskiftet står vi kanskje på terskelen til en ny etappe for fellesskapet vårt. Hva med neste 

generasjon? Blir det en replanting av Kongsberg Frikirke? Hva med Kongsberg huskirkenettverk? Det er 

20 år siden Kongsberg frikirkegruppe startet opp. Disse årene har bragt oss til steder og situasjoner som 

vi ikke kunne forutse, samtidig som forventninger vi hadde sett for oss, ikke har blitt noe av. Mye kan 

sies om dette, men sikkert er det at sånn er det der livet skjer.  

Det er mye å takke Gud for – det viktigste er alle menneskene som har blitt kjent med Jesus, har vokst i 

tro, og er sendt ut som disipler til hverdagslivet her i Kongsberg, andre steder i Norge, og under mange, 

fjerne himmelstrøk. At vi stadig møtes og setter mot i hverandre, deler fra Bibelen, bryter brødet og ber 

sammen, kaller vi å leve kirke. Det holder vi frimodig fram med.  

Pandemiåret 2020 
I januar 2020 erklærte WHO krisetilstand og utbruddet av covid-19 ble klassifisert som en pandemi. Fra 

midten av mars 2020 ble både skoler, barnehager og mye annet stengt ned. For oss betydde det at det 

ble full stopp i offisielle fysiske samlinger i to måneder. Vi så raskt behovet for å kunne møtes digitalt og 

erstattet noen av de fysiske samlingene med digitale møtepunkter. I midten av mai utviklet vi en 

smittevernveileder for menigheten og innhentet tillatelse fra kommunen til å definere et privat hjem 

som vårt kirkebygg og dermed ha mulighet til å samles til kirke i et hjem.  

Vår måte å ha kirke på har hatt sine fordeler gjennom pandemien, ettersom det å møtes i mindre 

grupper ofte har vært lettere enn å møtes i store forsamlinger. Samtidig har vi blitt utfordret på at vår 

måte med å møtes rundt et måltid i perioder har vært utilrådelig. Mangelen på et eget lokale har også 

vært en begrensning når «1-metersregelen» har angitt hvor stor avstand det skal være mellom hver 

person fra ulike husstander og myndighetene har angitt et tak for hvor mange personer vi kan ha «på 

besøk».  

Livet i huskirkene 
Tre huskirker er knyttet til nettverket vårt. Fram til mars hadde vi også en ungdomsgruppe. 

Ungdomsgruppa har ikke startet opp igjen etter nedstengning i mars.  

Felles for livet i huskirkene er vekten som legges på å leve kirke i hverdagen, bruke Guds ord aktivt, 

ønske om å gi troen videre til neste generasjon og bidra positivt inn i egne nettverk og være «lys og 

salt» i de relasjoner man har på arbeidsplasser, skole, gjennom fritidsaktiviteter og venner.  

Flere av oss har en liten «disippelgruppe» med 2-4 personer som forsøker å møtes ukentlig til å dele liv, 

lese bibelen og be sammen, enten det skjer innad i huskirkene, på tvers av huskirkene eller i fellesskap 

med personer som ikke ellers er med i nettverket. Slike grupper har vist seg slitesterke gjennom 

pandemien, med gode muligheter for å få til genuint fellesskap via nett når fysiske samlinger har vært 

vanskelig.  

I Mauritz Hansensgate 22 hadde et møtepunkt med forkynnelse på engelsk hver andre uke fram til 

mars.  

I Gustava Kiellands vei 12 har skolebarna møttes til fellesskap de fleste onsdager i skoleåret, enten 

fysisk eller på nett.  

Huskirka i Gustava Kiellands vei har også hatt en del samlinger til frokost eller middag, hvor det ofte er 

tre familier samlet.  
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Nettverket 

Ledelse 
Gunnar Valand og Geir Øystein Andersen (forstander) utgjør eldsterådet.  

Huskirkeforum består av huskirkevertsskapene og Ingeborg som ansatt. Beslutninger og arrangementer 

som angår Kongsberg huskirkenettverk ordnes i dette forumet, enten i møter eller i epost-dialog. 

Eldsterådet og Ingeborg utgjør til sammen et økonomiutvalg som har ansvar for budsjettarbeid mm. 

Økonomiutvalget har ikke hatt fysiske møter dette året, men eldsterådet orienteres løpende om 

økonomistatus.  

Ansatte 
Ingeborg M. Strand er ansatt som menighetsarbeider med ansvar for økonomi og administrasjon, i 10 

prosent stilling.  

Jens Iver Jensen fikk 20 % lønn i januar for arbeid med bibelkveldene, men etter det har han ikke ønsket 

lønnet arbeid i nettverket. 

Bibelkvelder og disippelgrupper 
Fra januar 2020 erstattet vi det vi tidligere kalte «undervisningssamling» med «bibelkveld». 

Bibelkvelder har vært hver tredje uke på søndagskvelder fra kl 19-21. De fleste ganger med mulighet til 

å møtes over en kaffekopp og uformell prat en halv time før oppstart. Noen ganger avsluttet vi med 

kveldsmat. Da pandemien traff oss med nedstengning av samfunnet i mars, så gikk vi over til å ha 

digitale bibelkvelder. Etter at gjenåpning av samfunnet gjorde det mulig å møtes fysisk igjen har det 

vært åpent for å delta både fysisk og digitalt. Jens Iver Jenssen har undervist på samlingene. Våren 2020 

hadde vi «tilfeldige» tema fra gang til gang.  

Ved oppstart høsten 2020 laget vi et tema-opplegg for ni uker med «disippelgrupper» knyttet til tre 

bibelkvelder. Hovedtemaet for de tre bibelkveldene var «Jesus i hverdagen», med undertemaene: 

tiden, kroppen og relasjonene. Vi utarbeidet en enkel mal for hvordan 2-4 personer kunne komme 

sammen 60-90 minutter hver uke for å dele liv, lese i Bibelen sammen, be og utfordre hverandre på å 

etterleve det vi har lest. Etter hver bibelkveld ble det laget en oversikt over tekster knyttet til temaet fra 

siste bibelkveld og noen spørsmål til samtale. Det ble oppfordret til å finne seg en gruppe selv, eller 

melde inn ønske om å bli satt sammen i en gruppe. De som meldte seg fikk mulighet til å delta i en åpen 

gruppe som møttes digitalt hver torsdagskveld i 9 uker. Hvem som deltok var litt forskjellig fra uke til 

uke.  

Gjennom undervisningssamlingene/bibelkveldene i 2020 deltok 32 ulike mennesker fra 19 husstander. 

Fellesskapsuke – besøk av Jan Rettedal 
12.-16. februar fikk vi besøk av menighetsveileder Jan Rettedal igjen. Tema for undervisningen dette 

året var «Forvandlet i Jesu nærhet». Vi hadde samlinger fem dager på rad i fem ulike hjem. Dette var en 

herlig uke med mye godt fellesskap. Avslutningen søndag med gudstjeneste og bespisning der 34 små 

og store fra 16 husstander var samlet i ei stue på cirka 25 kvadratmeter, framstår som et uvirkelig, men 

veldig godt minne fra 2020. I alt deltok 42 ulike mennesker fra 21 husstander i løpet av de fem dagene.  

Menighetsmøter/nettverksmøter 
Årsmøte ble avholdt digitalt i mars. Det har ikke vært avholdt andre menighetsmøter.  
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U15 - konfirmanttid 
Én ungdom var i konfirmantalder våren 2020. Konfirmanten fikk en medvandrer som er knyttet til 

nettverket, men bor i Oslo. U15-opplegget ble konsentrert rundt tre enkeltdøgn «på tur» til Oslo. 

Grunnet pandemi ble konfirmantmarkering utsatt fra mai til september.  

Julefest på Krona 
Søndag 5. januar deltok vi for andre gang på Julefest på Krona. Vi deltok aktivt i planlegging og 

gjennomføring av arrangementet, sammen med et flertall av menighetene i byen. Det ble en hyggelig 

samling, midt i byens «storstue», synlig for alle som tok turen innom.  

Kontakt med kirkesamfunnet  

Læringsnettverk for Tro-i-hjemmet 
Menigheten v/huskirka GK12 deltar i et læringsnettverk i Frikirka for «Tro i hjemmet», sammen med en 

liten gruppe andre menigheter som har dette som fokusområde. Prosjektet varer to år med samlinger 

hvert halvår. Åse Andersen og Ingeborg Strand deltok på første samling i februar og andre samling i 

oktober. Mellom samlingene blir menigheten utfordret til å sette egne mål og teste ut noen 

«hjelpemidler» som FriBu (Frikirkens Barn og unge) har utviklet. I den første perioden testet vi ut et 

konsept kalt «Familien vår» og «Familieuka». Dette er noen skjema som familiene kan fylle ut sammen 

og snakke om hva som er viktig i vår familie, hva er våre verdier, hva er vårt oppdrag, hva ber vi for og 

hva ser vi fram mot. «Familieuka» er en familiekalender som kan brukes av familiene som hjelp til å ha 

oversikt over aktiviteter, ha et bibelvers for uka, fordele ansvar for oppgaver hjemme og be for noe 

sammen. Huskirka i Gustava Kiellands vei 12 hadde en «prosjektperiode» med fokus på dette i 

mars/april og fikk med til sammen fem familier. Dette sammenfalt med nedstengningsperioden, så alle 

samlinger i prosjektet ble gjennomført digitalt. Deltakelse i læringsnettverket har vært inspirerende og 

det oppfattes som en konstruktiv måte å arbeide på. Vi har fått mulighet til å inspirere andre ved å dele 

av vår måte å drive menighet og også lære av andres erfaringer.  

Støtte fra utviklingsfondet 
Høsten 2020 skrev vi en søknad om støtte til Frikirkens utviklingsfond. Denne ble innvilget. Prosjektet 

har vi kalt «Multipliserende husfellesskap med smågrupper, Kongsbergregionen». Vi har fått innvilget 

300 000 kr fordelt over 2 år, 2021-2022 til stillingsressurser i prosjektet. I tillegg har vi budsjettert med 

at vi selv bidrar med 50% av finansieringen, slik at vi til sammen kan bruke 300 000 kr per år på tiltak 

som retter seg mot å få til multipliserende husfellesskap i småbarnsfamilier og/eller blant studenter. 

Midlene gir oss mulighet til å ansette i til sammen 50% stilling, dette er tenkt fordelt på flere mindre 

stillinger i størrelse 10-20%. Vi kan lønne prosjektmedarbeider og en eller flere som ønsker å starte 

husfellesskap i sitt hjem/i sitt nettverk. Det er et håp at dette prosjektet kan føre til en reetablering av 

Kongsberg huskirkenettverk, med vekt på å gi videre det vi har fått.  

I november startet vi prosessen med å rekruttere aktuelle kandidater til prosjektstillinger.   
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Statistikk 

 
En person som har flyttet fra Kongsberg har funnet seg en ny menighet og meldt seg ut av menigheten. 

Vi har ikke hatt dåp dette året og det er heller ingen som har tatt initiativ til å få stemmerett.  

Ett nytt «disippelgruppe-fellesskap» er talt inn som et nydannet fellesskap i 2020. Samtidig må vi nok 

innse at andre fellesskap, som for eksempel bibelgruppa for ungdommer har blitt «lagt ned».  

Økonomi 
Huskirkene fikk i løpet av året inn gaver fra 13 givere i ni ulike husstander, som til sammen har gitt 208 
000 kroner. Av disse kan seks anses som faste givere ved utgangen av 2020. Gavene gis til huskirkene 
som i sin tur støtter nettverket. Ca halvparten av givertjenesten er gitt videre til nettverket.  

Resultatet totalt for nettverket i 2020 er et overskudd på ca 4 000 kroner og vi har ca 176 000 kr på 
konto i nettverket ved årsslutt. Til sammen har nettverket og huskirkene 228 000 kr på konto ved 
årsslutt.  

Kongsberg Frikirke innfrir sine økonomiske forpliktelser overfor kirkesamfunnet. Vi støtter felles 
misjonsarbeid innrettet mot unådde folkeslag, i tråd med de forventningene kirkesamfunnet har til 
menighetsnettverket vårt.  

Avslutning 

Så: Hva med neste generasjon? Blir det en replanting av Kongsberg Frikirke? Hva med Kongsberg 
huskirkenettverk? Fra utsiktspunktet ved dette nyttårsskiftet kan det trekkes opp fire strategiske 
handlingsalternativer, som må bearbeides videre. Disse kan være:  

1) Vi kan fortsette som nå, så lenge det er håp og vilje.  

2) Vi kan avvikle ryddig og rolig, og oppmuntre hverandre videre inn i andre fellesskap.  

3) Vi kan replante og utvikle med en ny generasjon huskirker/fellesskap ala det vi er i gang med så smått 
med prosjektet. 

4) Vi kan replante menigheten, og utvikle mer av en forsamlingsstruktur med generasjonene sammen, 
noe mer gudstjenesteprofil og eget lokale, inkludert kombinasjon med fortsatt tyngdepunkt i mindre, 
organisk fellesskap. Kanskje litt slik vi opprinnelig så for oss, men for denne tiden. 

Vi trenger å be og arbeide sammen om dette. Vi forhaster oss ikke. Gårsdagen er forbi, morgendagen 
kjenner ingen, men i dag hjelper Herren. La oss uansett leve kirke i denne tiden. 


