
 

  

Å rsmelding 2012 
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)  
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Statistikk og medlemskap 
I 2012 har antall formelle medlemmer blitt redusert fra 40 til 39. To medlemmer har gått over fra 

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

 
Medlemmer pr. 31/12 2012: 

Medlemskap totalt 39 

Av disse med stemmerett 22 

Medlemmer under 15 år 14 

 
Kirkelige handlinger i 2012: 

Døpte 0 

Konfirmerte 1 

Ektevigsler 0 

 
Gudstjeneste- og nattverddeltagelse i 2012

1
: 

Gudstjenesteframmøte (gjennomsnitt) * 

Antall nattverdsamlinger Ca 68 

Nattverddeltagere (totalt) * 

Nattverddeltagere, gjennomsntt * 

 
Tallet for gudstjenesteframmøte framkommer på følgende måte: 
* Det registreres ikke lengre gudstjeneste- eller nattverddeltakelse, samlet sett i nettverket. Hver enkelt 
huskirke er ansvarlig for orden i dette. Huskirkene praktiserte i 2012 å ha nattverd på alle 
«gudstjenestesamlinger», noe som gir ca 68 slike samlinger totalt. Antall nattverdsgjester vil variere fra 2 til 
opp imot 20 pr samling. 

 

 

Medlemsskap 

”Å føre menighetens bøker,” er forstanders ansvar. I den sammenheng kan det være verdt at 
menigheten gjør seg noen refleksjoner. § 5 i Frikirkens forfatning ble ved siste synodemøtet endret, 
og lyder nå blant annet slik:  
 
”Alle som er døpt med en kristen dåp, kan opptas som medlemmer i Den Evangelisk Lutherske 
Frikirke. Alle som døpes i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, anses som medlemmer i kirken. 
Menigheten plikter å legge til rette for at disse får opplæring i den kristne tro. 
Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøte, kan oppnå dette etter fylte 15 år. De må 
bekjenne troen på den Herre Jesus Kristus, og det må ikke være noe i lære eller liv som strider mot den 
evangelisk-lutherske bekjennelse. Eldsterådet fører samtaler med dem som ønsker stemmerett og 
avgjør om forutsetningene er til stede.” 
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DELF Kongsberg menigheters kriterium for medlemskap i en huskirke er imidlertid sagt å være at 
vedkommende person deltar/kommer i huskirken over tid. Da regnes denne som medlem i huskirka. 
Personer som ikke deltar/kommer i huskirken over tid med overveiende stabilitet og forutsigbarhet, 
er det ikke naturlig å regne som medlem i huskirken. Dette uavhengig om man står oppført i DELF 
Kongsberg menigheters kirkebok som medlem eller ikke. Fellesskap, kristen omsorg og veiledning er 
også knyttet til livet i huskirkene, og ikke til hvem som er ført i kirkeboken. I fht til kirkelige 
handlinger har forstander i hht forfatningen et ansvar for de som står oppført som medlemmer i 
kirkesamfunnet.  
 
Hvis forfatningen skal tas alvorlig og sammenholdes med Bibelens ord om å ikke holde seg borte når 
menigheten samles, taler det for å knytte deltakelse i en huskirke til hvorvidt vedkommende skal ha 
stemmerett i menighetsmøtet. Samtidig erkjennes at dette kan bli vanskelige vurderinger som kan 
føre til misforståelser. Det kan også stilles spørsmålstegn til om det vil være å gi det formelle ved 
kirkebok og kirkesamfunn større plass i menighetslivet, enn det som er reelt i vår virkelighet.  

Livet i huskirkene 

Huskirka GK12  
Huskirka GK12 samles med utgangspunkt i hjemmet til familien Andersen, og Åse og Geir Øystein er 
ansvarlig vertskap for huskirka.  
 
Ved inngangen til 2012 hadde GK12 tre mindre grupper i sving, i tillegg til huskirkesamlinger ala 
gudstjeneste med frokostspleis, nattverd og søndagsskole. Ved årsskiftet 2011/2012 regnet vi med at 
det totalt var 26, 13 voksne og 13 barn/ungdommer, som hørte til huskirka. De var medlemmer i 
betydning av at de kommer i en av gruppene eller huskirkesamling. I tillegg hadde vi noen 
huskirkemøter og spleiser og gudstjenestesamlinger og andre samlinger utover den mer 
regelmessige hver tredje søndag, for eksempel påskefrokost, middagsspleis, 17.mai-spleis, og 
juleverksted.  
 
2012 startet vi opp med huskirke annenhver søndag kl 10. 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.  
Fra nyttår fikk vi en ny familie med oss. Til sammen var vi da en kjerne av tre husstander som møttes 
jevnlig, med fire-fem andre husstander som hver for seg kom innom når det passer dem. I tillegg 
kunne det ytterligere slenge en og annen gjest.   
 
 
Ved oppstart høst fikk vi også nytt bekjentskap i huskirka. 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.  
For vår huskirke, som på en måte har 
hatt alle som tilhørte 
frikirkefellesskapet med oss siden vi 
gikk i gang med huskirker, oppleves 
det mest krevende å forholde seg til at 
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det er så mange som liksom hører til, og som vi sjelden eller aldri ser. Men slik er det likevel, og vi har 
til nå levd med det, selv om det blir vanskelig å dele liv med veiledning og omsorg når vi ikke møtes.  
 
Høsten 2012 startet med fellesskapshelg for nettverket, med utgangspunkt i huskirka her. Vi gikk 
også tilbake til søndagsfelleskap hver tredje uke, og inviterte i tillegg til lovsangskveld hver tredje 
lørdag, der også en del andre enn fra vår egen huskirken deltok.  
 
Ved utgangen av 2012, beskrevet et stykke inn i 2013, er situasjonen vurdert ganske annerledes.  
Det er liten eller ingen kontakt mellom huskirkemiljøet som samles søndager og har kontakt ellers, og 
enkelte av smågruppene. En naturlig følge av dette er at det ikke kan sies å være noen form for 
oppfølging eller ansvarlig relasjon mellom huskirkas vertskap og de som tar ansvar i gruppene. De 
videre konsekvensene gir seg ved at det ikke kan sies å være noen organisatorsk tilhørighet mellom 
disse gruppene og huskirka. Dette er en fragmentering som bare kan konstanteres. Det avgjørende er 
at de som er knyttet sammen i gruppene lever menighet sammen – det vil si følger Jesus og næres av 
og ved Guds ord – og tar ansvar for hverandre og i sine omgivelser.  
 
En del av huskirkelivet har også vært engasjement i det tverrkirkelige nettverket fotvaskere. 
Bønneuke på Fattigmann, og nettverkssamlinger annenhver mandag. Undervisningssamlinger i 
nettverket er også viktige. Huskirka vår hadde første halvår ansvar for en liten gruppe for 
nesTENåringer, men denne ble avviklet fra høsten. Tenåringer i huskirka er også en del av gjengen 
som samles i MH22, til middagsfellesskap hver torsdag, samt deltar på det tverrkirkelige 
ungdomsarrangementet ”The Basement”.  
 
Huskirkekassa har vært noe i bruk, både hva gjelder påfyll utover tilførsel fra nettverket og uttak til 
ulike formål. Blant annet har vi ”dekket” vår andel av Frikirkens misjonsstøtteforventning. Vi har 
ellers også hatt misjonskollekt til andre formål.  
 
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 god inngang i. 
 
Veien videre er spennende. Fra nyttår 2013 møtes vi hver søndag, og vi er to husstander som møtes 
fast, med det samme mønsteret for øvrig – noen andre husstander gjester oss fra tid til annen.  

Huskirka D11 
Her kommer en litt annerledes årsmelding etter et litt annerledes år for D11. 

Vertskapet i D11 hadde igjennom høsten 2011 gått med en uro angående menighetsfelleskapet/livet. 

Den siste setningen fra sist årsberetning fra D11 sto det:  

  et  ar v rt intensjon om at dette skal føre til et liv der menig eten er en m te   leve p   og ikke en 

aktivitet side om side med andre aktiviteter en har." Dette var et ønske og en intensjon vi opplevde 

ikke ble realitet. 

Vi besluttet derfor i starten av 2012 og pause den livsnære gruppen, for å gå en prosess i forhold til 

noen store spørsmål; hva er det å være Jesusetterfølger og menighet og hvordan lever vi dette i vår 

tid og våre liv. Hva sier Bibelen om dette? Og hva har Gud å si oss om dette når vi nå "stopper opp", 

legger ned det vi har og lytter. Vi oppfordret de andre i felleskapet til å gå samme prosess; på egne 

vegne og menighetens. Vi hadde i denne perioden fortsatt tilbud om felleskap, men da for hele 

familien på søndags formiddager.  
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I tillegg til Bibelen der vi fikk mange vers til selvransakelse, ettertanke og oppmuntring, kom det også 

flere andre bøker vår vei. Alle var bøker vi hadde lest før, men som sammen formidlet et fornyet 

budskap og kall om et huskirkeliv. Den ene boken var en velkommen nyutgave av Edin Løvås sin bok 

"Huskirker". I tillegg ble en historie av Max Lucado et viktig bilde for veien videre. Historien om 

kongssønnene som er ulydige mot sin far og derfor ender langt fra farshjemmet uten mulighet til å 

komme seg hjem. De vet at far vil finne en måte å hente dem hjem på, men hvordan skal de leve sine 

liv mens de venter? Fra et felleskap rundt bålet der de formidler til hverandre hvor de kommer 

fra/hører til og hvor de skal (og hvem de venter på), faller en og en fra når ventetiden blir lang. Vi ble 

veldig minnet på å holde fast på essensen i det kristne felleskapet. Vi ønsker et bålfelleskap der vi 

holder budskapet om at vi er barn av en konge, vi hører til med han sammen med vår kristne familie, 

store og små (jmfr Mark.3. 31-35). 

Det er dette felleskapet vi ønsker å ha, og det er denne bålvarmen vi ønsker og dele med hverandre 

og alle som skulle trenge det. Historien og visjonen vår er mer omfattende og vi oppfordrer til å lese 

mer om den, sammen med bibelvers vi fikk underveis i prosessen på www.dinkirke.no.  

Vi hadde også delt prosessen underveis i nettverkets huskirkeforum for vertskapene i de ulike 

huskirkene og i noen samtaler med eldste i menigheten. Dette for å holde prosessen sunn, med 

mulighet for innspill fra flere kanter. 

Vi hadde et møte på forsommeren 2012 der de som hadde hørt til hos oss ble invitert spesielt. Kun 

en møtte. Der delte vi det vi hadde fått i løpet av prosessen, og hvilke konsekvenser det ville ha for 

huskirken i D11. De som ikke var tilstede fikk en mail med samme innhold. Tilstede var også 

representanter for de andre huskirkene/eldste. 

Vi oppfordret de som hørte til huskirken til å på ny ta stilling til om de ville gå videre med oss på 

dette grunnlaget. Mer eller mindre tydelig valgte de andre å ikke gå med videre i felleskapet.  

Fra tidlig sommer 2012 har vi levd etter "bålfilosofien", og kjent at det er godt. Vi ser frukt av dette, 

og at det at "menig eten er en m te   leve p   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. 

Huskirka MH22 
Gudstjenester ble feiret stort sett alle søndager i 2012 med 8 – 12 besøkende. Menigheten spiser da 

kveldsmat sammen, feirer nattverd og deler Guds Ord – oftest med utgangspunkt i søndagens 

Bibeltekster. Huskirken består av en del asylsøkere og det bes ofte for deres situasjon, men også 

bønn for deres familier og venner på asylmottak. Det er oppmuntrende å oppleve en nød fra 

konvertitter om at andre skal bli kjent med Jesus. 

Et høydepunkt mot slutten av året var da en i menigheten fikk møte med Utlendingsnemda og 

beskjed en tid senere at opphold var innvilget – i første omgang for ett år. Kvelden før møtet var vi 

noen personer samlet til bønn og asylsøkeren vitnet etter det om en berørelse han også opplevde 

under forbønn etter dåp. Gud er nær. Under avhør i Utlendigsnemda var også Guds nærvær 

merkbart og ord og tanker ble lagt i asylsøker og en fra kirken som fikk være med asylsøkeren i 
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møtet. Etter et 5 timer langt avhør og vitnesbyrd om tro med 4 – 5 pauser gikk turen til Peppes Pizza. 

Der sa asylsøkeren som var utrolig begeistret og som visste at mange hadde bedt; «når så mange ber 

er alt mulig!» 

Nye medlemmer har tilkommet til huskirken fra Afganistan, Filippinene og Kongo. Gudstjenester og 

samlinger på onsdags kvelder som samler noe flere enn gudstjenester foregår fortsatt på engelsk. 

Alpha kurs ble benyttet første halvår og et kursopplegg med Rick Warren; «Målrettet liv» ble brukt 

på høst halvåret. Flere og flere kvelder erfarte vi derimot utover høsten at det ble tatt opp andre 

temaer gruppen ville snakke og lære om. 

Jens Iver, Marit og datter Anne Kristine åpnet dørene sine i Notodden for jule- og 1.juledags-feiring. 

Opplevelsen fra noen er å ha en familie som bryr seg her i Norge. 

Tenåringene har gjennom 2012 vært samlet de fleste torsdager til sine samlinger i huskirken her. Noe 

færre samles enn året før. 

«Fotvaskere» har fortsatt å samle seg til bønn og til å lytte til Gud stemme i huskirken vår annenhver 

mandag kveld. Antallet varierer som året før fra 7 til 15 hvor 4 menigheter representeres (Norkirken, 

Bibelsenteret, Misjonsforbundet og Frikirken). Målet med fotvaskere er fremdeles å styrke den 

enkelte menighet og å nå ut til nye mennesker i Kongsberg og det sentrale er bønn, profeti og 

evangelisering.  

To ungdommer kom under «skattejakt» i regi av «fotvaskerne» i kontakt med et ungt par fra Polen. 

Disse fikk bo i huskirken noen uker og har fått med seg et sterkt vitnesbyrd om Jesus videre i livene 

sine. 

«Ha tro til Gud» har stått sentralt i samtaler og undervisning i huskirka vår og dette er en bønn også 

for tiden som måtte komme – for huskirka og for Menigheten på Kongsberg. 

Nettverket 

Menighetsmøter 

Det har vært avholdt 3 menighetsmøter i tillegg til årsmøte. Saker i menighetsmøtene har vært: 

 Budsjett 2012 og 2013 

 Orientering om eldsterådets nye retningslinjer for dåpspraksis 

 Orientering om status for virksomheten i nettverket 

 Samtale om det videre arbeidet i nettverket og visjoner for virksomheten 

 DELF Kongsberg menigheter: 5 år etter at menighetsmøtet bekreftet en prosess – en prosess 

som blant annet inneholdt følgende spørsmål: Hvor tror vi Gud vil at menigheten skal være om 
5 år? – en prosess som førte til følgende vedtak i februar 2008: Åsen Frikirke blir en menighet 
av huskirker. Det ble samtalt rundt hvor vi er nå og vedtak ble gjort om på nytt å spørre Gud 
og hverandre; hvor tror vi Gud vil at vi skal være om 5 år? Menighetsmøte i første halvdel av 
2013 arbeider med innspill som kommer.  
 

På årsmøtet ble tilsynmannens rapport lagt fram, i tillegg til ordinære årsmøtesaker.  
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Eldsteråd 

Eldsterådet har ikke hatt fast møtesyklus, men møttes i 2012 som hovedregel ukentlig til frokost, 
Guds ord, bønn og samtale. Saker til menighetsmøte/årsmøte behandles i eldsteråd, og drøftes 
uformelt ulike problemstillinger. Viktige arenaer for eldsterådet er også huskirkeforum, 
undervisningssamlinger i nettverket, menighetsmøtene, og det tverrkirkelige nettverket fotvaskere.  

Huskirkeforum 

Huskirkeforum bestående av vertskapet i de ulike huskirkene ble etablert høsten 2011 og har fortsatt 

gjennom 2012, med møter ca en gang i måneden. Sarita Wallumrød har hatt ansvar for samlingene, 

som en del av sin stilling i menigheten. Vertskapene bytter på å ha samlingene hos seg og leder da 

også kvelden i samarbeid med Sarita. 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.  

Ansvarlig forstander  

Geir Øystein Andersen ble innsatt som ansvarlig forstander fra 1. februar 2007. Funksjonen som 
ansvarlig forstander skal avgrenses i hovedsak til det arbeidsansvar for Frikirkens forfatning og 
reglement pålegger. Dette innebærer også samarbeid og oppfølging med menighetsnettverkets 
ansatte. Hovedansvaret er å stå ansvarlig i nettverket, sammen med eldsterådet, overfor 
kirkesamfunn og myndigheter. Fra og med 1. april har forstanderstillingen vært ulønnet. 

Andre ansatte 

Ingeborg Strand er ansatt som menighetsarbeider med ansvar for økonomi og administrasjon. Hun 

har vært innleid fra eget firma, men ble fra 1.oktober 2012 ansatt i menigheten. Dette er nå en fast 

stilling. Ingeborg tar hånd om lønnsutbetalinger, statistikk, informasjonsflyt, kalender, post og arkiv 

og forbereder saker til økonomiutvalg. I tillegg gjør hun kassereroppgaver på frivillig basis.  

Jens Iver Jensen har gjennom 2012 fortsatt med å jobbe som evangelist i vårt nettverk. Han har vært 

innleid fra Norkirken Kongsberg tilsvarende 10 % stilling på våren (januar-april) og 15 % på høsten 

(september-desember). Jens Iver har brukt noe tid på å undervise en kveld hver tredje uke for 

nettverket.  

Sarita Wallumrød er ansatt i 10% stilling som menighetsarbeider med overordnet ansvar for 

nettverksarbeid.  

De ansatte og ansvarlig forstander har møttes ca annenhver måned til «kollegafellesskap» og 

samtaler om hva vi er opptatt av for tiden.  

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

september – desember.   

I august, helga før skolestart inviterte huskirka GK12 alle i nettverket til «bo-hjemme-leir» med mye 

sosialt opplegg i løpet av helga. I forhold til tidligere år hvor vi har dratt på en tur, var det mange flere 

innom på dette opplegget.  

Alle i nettverket har vært invitert til lovsangssamlinger i huskirka GK12 hver tredje lørdag i 

høstsemesteret.  
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Barn og unge 

U15 
Det var en konfirmant i huskirka GK12 på vårhalvåret. Ingeborg Strand var medvandrer for 

konfirmanten, og de møttes annen hver uke til en times undervisning. I tillegg inviterte vi hele 

ungdomsgruppa til en lørdag med undervisning og sosialt opplegg og en helgetur til Dokka gård, som 

en del av konfirmantopplegget. Konfirmanttiden ble avsluttet med festgudstjeneste på Glitre kafé.  

Tenåringsgruppa 
Tenåringsgruppa møtes hver uke til middagsfellesskap i huskirka MH22. Ungdommene ordner selv 

med mat og spiser sammen. Flere av ungdommene vitner om at det er godt å komme dit og det er et 

inkluderende miljø. Mange forskjellige ungdommer har vært innom, og 11 stykker har betalt 

medlemskontingent. På høsten var Ingeborg innom gruppa noen ganger for å snakke litt om FriBU og 

forslag til vedtekter for ungdomsarbeidet. For å fortsette å være medlemmer i FriBU trenger vi å ha 

et styre som velges blant medlemmer over 15 år. Ungdommene ble ikke enige om å velge styre, og er 

dermed ikke lenger godkjent som lag i FriBU.  

NesTENåringsgruppa 
På vårhalvåret møttes nesTENåringsgruppa (10-12åringer) annen hver uke i huskirka GK12. Åse og 

Marte Andersen har vært ledere for gruppa. Da 2 av medlemmene begynte på ungdomsskolen på 

høsten ble det for få som ønsket å være med i gruppa. Denne aldersgruppa ivaretas nå av hver av 

huskirkene.  

HalloVenn 
I år var det tredje 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.  

Besøk 
I oktober fikk menigheten besøk av menighetsveileder Unni Westli, som arbeider på Frikirketorget. 

Hun var innom hver av huskirkene og holdt dessuten en undervisningssamling med tema: 

«Evangelisering uten aktivitet – er det mulig?».  

Økonomi 
Menigheten har hatt en inntekt på ca 310 000 kroner i 2012. Av dette kommer 244 000 fra faste 

givere. 10 ulike husstander har bidratt til givertjenesten, 9 av dem kan regnes so faste givere. For 

øvrig har menigheten mottatt 20 000 kroner i prosjektstøtte fra Østre Presbyterium.  

Den største utgiften for menigheten er lønnskostnader, som i 2012 ble på i underkant av 150 000 

kroner. Lønnskostnadene er noe lavere enn budsjettert på grunn av at ansvarlig forstander har sagt 

opp sin stilling. Øvrige driftskostnader og gaver utgjør til sammen ca 110 000 kroner, dette er også 

lavere enn budsjett, grunnet noe lavere aktivitet og mindre utgifter til kontorhold. Årsresultatet ble 

et overskudd på 51 816 kroner.  
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Huskirkene har fått til sammen 30 000 kroner i støtte fra menigheten i 2012.  

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

initiativ til en bønneuke med 2 daglige bønnesamlinger på kaféen Fattigmann på Stortorget. 

Deltakelse på konferanser/møter utenfor menigheten 
4 personer fra huskirka GK12 reiste til Bryne og deltok på «Stammefeiring» i mai. Dette er en samling 

for alle huskirkene på Bryne og andre inviterte.  

Geir Øystein og Åse Andersen deltok på pastor- og arbeidermøtet i Stavern i juni.  

 


