
 

 

 

 

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, 

han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for.  

Å rsmelding 2014 
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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Innledning 
17. november passerte vi 10 år siden Åsen Frikirke ble dannet. Det høvet seg med fellesskapshelg, 
uten noe spesielt jubileumsopplegg. Vi var sammen ut i fra de initiativ som ble tatt fra de enkelte 
huskirkene. Det er vår form for bo-hjemme-leir, som vi gjerne benytter to-tre ganger i løpet av året. 
Gjennom kontakt mellom huskirkevertskapene, eldsteråd, forstander og administrasjonsarbeider blir 
det satt opp et program ut i fra forslag som dukker opp. Ingen komité har møter eller snekrer 
program. Slik planlegger vi også semesterplaner med undervisningssamling, menighetsmøter og 
annet. Organisk, heter det på våre kanter. Det funker ganske bra. 

Medlemskap, kirkelige handlinger og tilknytning til 

kirkesamfunnet 
 
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 2013: 

Gudstjenesteframmøte 

(gjennomsnitt) 

Ca 10 

Antall nattverdsamlinger Ca 62 

Nattverddeltagere (totalt) Ca 628 

Nattverddeltagere, 

gjennomsntt 

Ca 10 

 

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  

 
Den offisielle frikirkestatistikken viser ingen nevneverdige tegn til bevegelse av massene. Det 
stemmer også med virkeligheten. Kirkeboka er ikke i bruk annet enn til noen små justeringer, men 
ligger tilgjengelig som et tilbud og en beredskap. 
Få medlemmer blir enda færre hvis man bare regner med hvem som befinner seg i Kongsberg, og 
enda færre hvis man bare regner med dem som lever med i huskirkelivet rundt de tre huskirkene i 
det daglige. Samtidig har vi aktive deltakere som ikke er formelt medlemmer. Tilknytningen til Den 
Evangelisk Lutherske Frikirke er nær sagt kun av formell karakter, og struktur og ordning tilrettelagt 
ut i fra forfatning og reglement i DELF er også minste minimum. Kort oppsummert betyr dette: 

 Tre-fire menighetsmøter inkludert årsmøtet avholdes i løpet av året. Ingen saker utover 
årsmelding, regnskap og budsjett, annet enn samtale om livet i huskirkene, nettverket og 
byen.  

 Eldsterådet møtes til frokost- og bønnemøter, i utgangspunktet hver tirsdag, i praksis to-tre 
tirsdager per måned. Ellers er eldsterådet med i huskirkeforum, hvor vertskapene i alle 
huskirkene møter. Eldsterådet er valgt til å utgjøre menighetens administrasjons- og 
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økonomiutvalg sammen med kontorleder. Eldsterådet har for øvrig ikke konkret behandlet 
andre saker enn sakene til menighets- og årsmøtet.  

 Forfatningens ordning rundt medlemskap med og uten stemmerett har ikke vært aktivt fulgt 
opp i 2014. Et moment i dette er at bruk av selve stemmeretten i menighetsmøtene ikke har 
vært en aktuell problemstilling i 2014. Viktigere er det vel at man ut i fra forfatning og 
reglement kan forvente en viss oppfølging av medlemmer med stemmerett. Vi har imidlertid 
stadig vektlagt at det er de som lever med i huskirkene som det er naturlig å anse som 
medlemmer i det daglige. Blant disse er det relativt mange som ikke er medlemmer i DELF.  
Oppfølging fra menigheten følger således av tilknytning til en huskirke og ikke av formell 
medlemskapstatus. 

 Forhold til kirkelige handlinger skjøttes slik det ble redegjort for i årsmelding 2013. 

Samlet sett vil årsmøtet gjøre rett i å forholde seg til disse forholdene med tanke på hvorvidt DELF 
Kongsberg menigheter hører hjemme under den strukturen som kirkesamfunnet DELF har lagt til 
rette og er konstituert i forhold til. Verken forstander eller eldsteråd eller andre reiser noen forslag i 
denne sammenheng. Det er imidlertid rett å være oppmerksom på situasjonen, og det bør være 
forståelse for om kirkesamfunnet vurderer dette som problematisk. For oss som lever i huskirkene og 
nettverket er det samlet sett en styrke å tilhøre DELF, og gitt at vår praksis er transparent oss 
imellom og overfor våre foresatte i kirkesamfunnet, er det ingen grunn til at vi fra lokalt hold skal 
reise en prinsipiell diskusjon rundt dette nå.  

Livet i huskirkene 

Huskirka GK12  
Huskirka GK12 samles med utgangspunkt i hjemmet til Åse og Geir Øystein Andersen, som er 
ansvarlig vertskap for huskirka. Kjernen består av to husstander, og vi møtes hos vertskapet eller den 
andre kjernefamilien. En familie var ofte sammen med oss på vårhalvåret, på forsommeren tok vi 
avskjed med disse fordi de flyttet vekk fra Kongsbergområdet.  
 
Åpent huskirkefellesskap, som er satt inn i kalender, er som regel hver helg gjennom året. Det 
vanligste er at vi samles til frokostspleis med nattverd, Guds ord, lovsang og bønn på søndager. 
Alternativt har vi hatt familiehuskirke på fredager.  
 
Høsten 2014 bestemte vi oss for å ha Alpha-kurs. Vi møtes fredag til familiemiddag, og deler oss når 
vi har spist sammen. Ungdommene tar med barna til nabohuset og har fellesskap med litt 
søndagsskoleopplegg, frukt, leik og barne-TV, mens vi voksne har undervisning og gruppesamtale.  I 
utgangspunktet er det hver fredag, men de helgene det ikke passer for ungdommene eller noen av 
oss voksne, har vi heller møttes på søndag til vårt vanlige huskirkefellesskap. Kurset fortsetter over i 
2015.  
 
Av særlige begivenheter kan vi nevne: 

 Å være vertskap for undervisningssamlinger i nettverket tredje hver gang er flott. To timer 
med dyptpløyende, interaktiv bibelundervisning er en gave i seg selv. Takk til Jens Iver! Flott 
også at det kommer folk fra de andre huskirkene, eller folk som har litt løsere tilknytning til 
huskirkefellesskapet vårt. Flott også å få lov å huse slike samlinger, fordi det gir mulighet til 
store deler av verksskapsfamilien til å delta – en skikkelig bonus ved å være vertskap i 
huskirke! 

 Å være vertsskap i forbindelse med fellesskapshelger, når de ulike treffpunktene er på 
fordeling mellom huskirkene. Besøk av Jan Rettedal og Arnfinn Løyning i stua. Fint også å 
dele denne gleden med den andre kjernefamilien, ved at vi også bruker hjemmet deres mye. 
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 Huskonsert i februar med nystemt piano og Hans Petter Hammersmark med pianist var en 
morsom og meningsfylt begivenhet (i regi av Star of Hope). Over 30 mennesker i stua, også 
«vilt fremmede» som resultat av noen plakater og litt PR.  

 Påskefrokost, 17. mai-fest, Juleverksted og nyttårsfest har blitt tradisjon! Nytt av året var 
pinseverksted med laging av pinsepynt! Vi hadde også en hyggelig samling før påske som 
inkluderte flere familier.  

 Fire fra vertsskapsfamilien fikk delta på SENDT – DAWN-konferansen 2014 i Folkets Hus i Oslo 
– fokus på menighetsplanting og vi fikk være med å gi bidrag på speedlearning om huskirke. 

 Bønneukene  
 
Åse og Ingeborg møtes en formiddag i uka til «minigruppe» med fokus på bønn: tilbedelse, 
erkjennelse, takk og utfordringer. De har fokusert på bønn for barna i familiene og opplever det flott 
å løfte blikket ved å bruke bibeltekster som utgangspunkt for bønn. Det lille nære fellesskapet 
oppleves som et viktig supplement til det noe større huskirkefellesskapet.  
 
Barnas Hus er en liten «institusjon» i nærmiljøet som Åse og Ingeborg har hatt tro for å legge ned 
mye ressurser i. 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. Det 
er viktig for oss å tenke at dette er noe vi står sammen om i huskirka for å velsigne og bli velsignet. 
Gjennom dette har huskirkemiljøet vårt også fått flere hyggelige kontakter som betyr noe for både 
store og små.  
 
Huskirkekassa har vært noe i bruk til ulike formål, blant annet å understøtte huskirkas «misjonær» på 

disppeltreningsskole og outreach i Sørøst-Asia.  

 

Huskirka D11 
Sarita og Brede Wallumrød er vertskap for huskirka. 

«...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 og i forfjor. I sum er dette veldig betegnende for oss i år også. 

 

Siden det ikke har vært mange samlinger ut ifra huskirken har det derfor blitt viktig for oss at vi må 

leve en HVER-DAG sammen som familie og sammen med Gud. Vi har hatt lovsangskvelder, hver 3. 

uke, fra i høst frem til jul. Undervisningssamlinger og fellesskapshelgen har også vært en del av D11. 

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. 
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Huskirka MH22  
Gunnar Valand og Jens Iver Jenssen er vertskap for huskirka. 
 
Huskirka har i 2014 holdt gudstjenester hver søndag kveld og felleskapssamlinger onsdags kvelder. 

Begge kveldene samles det til måltidsfelleskap, søndager gjerne også til nattverd. Gudstjenestene 

holdes regelmessig i huskirka vår på Kongsberg, men det hender vi legger turen til Jens Iver og Marit i 

Notodden. Ordet står sentralt og det leses og samtales, søndager som regel ut fra søndagens tekster. 

Onsdagene hender det at noen reiser til en nabokommune for å dele felleskap med et medlem som 

flyttet fra Kongsberg for å gå på skole der. Medlemmer som har møtt til samlinger har mot slutten av 

2014 bestått i tre par og 3-4 enslige.  

Et medlem har valgt å forlate Norge, mens en annen ble sendt ut av landet tidligere i 2014. Enda en 

returnerte til Etiopia etter medisinsk behandling i Norge. Kontakt er opprettholdt med de fleste 

utreiste fra dette året og også fra tidligere år. Jens Iver har vært aktiv med ukentlige undervisninger 

på individuell basis med to – tre av vennene våre via Skype. 

Medlemmer som har måtte reise fra vårt felleskap av ulike grunner medvirker til at huskirkekassa 

kommer i bruk. De andre huskirkene i nettverket vårt og venner utenfor vårt felleskap bidrar også 

positivt her. Av spesielle utfordringer kan nevnes at noen i nettverket var vitner i en asylant-rettssak 

som ikke fikk det utfallet vi helst hadde sett. I ettertid ser vi at saken kan ha fått det beste utfallet for 

den saken gjaldt.  

Av høydepunkt i 2014 kan nevnes at datter til Jens Iver og Marit giftet seg med et medlem i vår 
huskirke og disse har nå slått seg ned i Sverige. Det har også vært gledelig å oppleve stua og huset 
fylt med voksne og livlige barn i forbindelse med Aurora sin U15-feiring og felleskapshelger. Like stort 
oppleves det når enkeltpersoner eller par besøker huskirken for kortere eller lengre perioder – noe 
huskirken har vært velsignet rikelig med dette året. 
 
Tverrkirkelige samlinger, «fotvaskere» har vært lagt til huskirken annenhver mandag i tillegg til 

tverrkirkelige bønneuker med utspring fra fotvaskerne. Tilknytning til huskirke nettverk gjennom 

blant annet å huse enkelte undervisningskvelder og tilknytning til «alle kristne» i byen gjennom 

bønnesamlinger oppleves viktig. 

«La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det som er ondt! Hold dere til det som er godt! 

Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i broderkjærlighet, vær fremst i dette å vise 

de andre ære! Vær ikke trege med å vise iver, vær brennende i ånden og tjen Herren! 

Gled dere i håpet, vær frimodige i trengselen og vær utholdende i bønnen! Del ut 

ettersom de hellige trenger, legg vinn på gjestfrihet! Velsign dem som forfølger dere, 

velsign og forbann ikke» (Rom. 12,9-14) 
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Nettverket 

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

 Synoden 2014 – behandling av saker og valg av utsending. 

 Orientering om status i huskirkene. 

 Orientering om status for virksomheten i nettverket og byen. 

 Regnskapsstatus for 2014 og budsjett for 2015. 
 

På årsmøtet var det kun ordinære årsmøtesaker.  

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

Eldsterådet vil vektlegge arbeidet med Guds ord i nettverket og i huskirkene. Det er vår viktigste 
tjeneste.  
Eldsterådet vil også, som en del av arbeidet med Guds ord, framheve undervisningssamlingene 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 av huskirkene er livsviktige for fellesskapet oss imellom, 
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.» 

I 2014 har mellom 5 og 10 husstander vært representert på undervisningssamlingene, og det er 
grunn til å minne om at vi besinner oss på å prioritere disse samlingene. I Johannes 17,17 ber Jesus 
for oss: «Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet.» Disse samlingene er svar på Jesu bønn. 

Huskirkeforum 
Huskirkeforum samles hver fjerde 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.   

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

prosent stilling. Jens Iver Jensen var ansatt i en 20 % prosjektstilling som menighetsplanter fire 

måneder sommeren 2014, foruten at han ellers gjennom året er innleid som evangelist/underviser i 

15 % stilling.  
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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. Alle 

tre huskirkene er som oftest representert på 

samlingene.  

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 november.  

Livsnær gruppe 
En livsnær gruppe er også knyttet til nettverket, og 

er et fellesskap som består av mennesker som har 

blitt knyttet til nettverket vårt på ulikt vis gjennom 

årene, uten å være tilknyttet direkte til en av 

huskirkene. Gruppen samles ukentlig. 

U15 
Åse Andersen har vært medvandrer for Aurora 

Wallumrød. Undervisningen ble avsluttet med konfirmantgudstjeneste i huskirka MH22 søndag 4. 

mai.  

Tenåringsgruppa 
Tenåringsgruppa møttes hver uke på vårhalvåret i huskirka MH22. Dette ble ikke dratt i gang igjen på 

høsten. Flere av tenåringene er aktive i det tverrkirkelige ungdomsarbeidet i byen, «The Basement»  

Kontakt med kirkesamfunnet 

Synodemøte  
Geir Øystein er valgt til å representere menighetsnettverket i synoden 2014-2017, og deltok på 
synodemøte i Stavern i 30.-oktober -2. november. 

Besøk 
Besøk av evangelist og menighetsveileder Jan Rettedal ei langhelg i januar var en flott start på året. 
Huskirkene byttet på å være vertskap og la til rette for fellesskap rundt undervisningsbolkene. 
Undervisningssamling, arbeid med eldsterådet, fellesskapslørdag (som inkluderte familiesamling, 
gymsalmoro, undervisning, kveldsmøte og måltider) og felles gudstjenestefellesskap søndag. 
Gjennom det hele oppmuntret Jan oss med Guds ord rundt temaet «Leve kirke». På en spesiell måte 
opplever vi at Jan møter oss her vi lever menighet slik vi har fått tro for å gjøre det.  
 

Undervisningssamling GK12 

Lunsjsamtale i forbindelse med 10årsmarkering 
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I mars kom synodeformann Arnfinn Løyning på besøk til en felleskapsdag som inkluderte både 
frokost, nattverd, gudstjenestefellesskap, undervisning fra Arnfinn, årsmøte og middag. Besøket var 
veldig oppmuntrende. Likevel dabbet oppslutningen såpass mye av utover dagen, at vi bør 
konstatere at dette blei vel tett og ikke fungerte optimalt i vår setting. 

Økonomi 
Givertjenesten til menigheten økte med ca 10 prosent i forhold til 2013. Samtidig har menigheten 

færre givere, bare 7 husstander har gitt direkte til nettverket. Noen flere bidrar direkte til huskirkene. 

Vi har ikke søkt om støtte fra kirkesamfunnet for perioden, men mottar refundert kirkeskatt og MVA-

kompensasjon. Totale inntekter var på 308 000, hvorav givertjeneste utgjør 255 000.  

Den største utgiften for menigheten er knyttet til lønn og innleie, 148 000 kroner. Huskirkene har fått 

til sammen 45 000 kroner i støtte fra menigheten i 2013. Inntektene ble høyere enn budsjettert, og 

utgiftene lavere. Årsresultatet viser et overskudd på 26 000 kroner.  

Menigheten har ved årets slutt en beholdning på 278 000 kroner. 

I budsjett for 2015 har vi lagt inn en dreining i budsjett som gir huskirkene enda større ansvar for 

økonomien – og givere oppfordres til å gi direkte til sin huskirke.  

Felleskristent arbeid i Kongsberg 
Det tverrkirkelige nettverket fotvaskere har gjennom hele 2014 vært samlet i MH22 til bønn og 
fellesskap for Kongsberg, annenhver mandag. Etter initiativ fra samme nettverk har det også i 2014 
vært arrangert tre bønneuker samme sted.  
 
Menighetsnettverket har også støttet det tverrkirkelige tiltaket HalloVenn 31. oktober.  

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

 

 


