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Hva vil Frimisjonen?
Visjonen for Frimisjonen er ”Med Jesus i sentrum” - vi ønsker at Jesus skal være i sentrum i
livene våre og i menigheten, og vi er i sentrum av byen med Jesus. Vi tror at Frimisjonen
eksisterer med en hensikt. Vi vil være en...
Menighet - til Guds ære
Vi ønsker å la oss gripe av Jesus og bygge livene våre på Ham og på det Jesus selv
utpekte som det mest sentrale: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og
av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft. Du skal elske din neste som
deg selv. (Mark 12, 30-31) Vårt kall er å elske og tilbe Gud, motta hans kjærlighet
og å gi hans kjærlighet videre. Jesus utfordret sine venner til å søke Guds rike først av alt. Vi vil tilbe
Gud alene, sammen i grupper, i gudstjenestefellesskapet, og med livene vi lever. Det å være en del
fellesskapet hjelper oss å bevare fokus og vokse i troen.

Menighet - til tjeneste
Frimisjonen vil være en menighet med mennesker som av hjertet tjener Jesus med
glede ut i fra gaver og utrustning. Vi vil legge til rette for at medlemmene i stadig større
grad oppdager sine nådegaver og tar dem i bruk, gjennom blant annet nådegaveseminar og samtaler. Vi tror at vi med nådegavene skal tjene Gud i menigheten.

Menighet - med oppdrag
Jesus har gitt oss i oppdrag å i Hans kraft gå ut i verden og gjøre mennesker til hans
disipler. Frimisjonen ønsker å være en sunn og misjonal menighet; leve ut
oppdraget vårt på en helhetlig måte. Misjon er ikke først og fremst noe vi gjør, men
noe vi er, en livsstil. Det handler om å gi videre en Jesus-begeistring; En smittende
tro. Misjonsforbundet har som mål å doble seg fra 2010-2020. Denne visjonen er vi med på!
Satsingen heter 2020; doble ikke bare medlemmer i menigheten, men antall ledere,
gudstjenestedeltakere, mennesker i livsnære smågrupper, barn i søndagsskolen.

Menighet med fellesskap
Vi tror på det forpliktende fellesskapet. ".. de gav seg selv, først til Herren og så til
oss, slik Gud vil det. (2. Kor 8,5) Sentrale ord er tro og tilhørighet. Gud hadde ikke
tenkt at en kristen skulle stoppe ved tro. Gud hadde tilhørighet i tankene da han
etablerte sin menighet på jord. Bibelen har mye å si om det kristne fellesskapet.
Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for
brødrene. Men den som ser en bror lide nød og lukker hjertet til for ham når han selv har mer enn
nok å leve av, hvorledes kan han ha Guds kjærlighet i seg? (1. Joh 3,16-17)
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Menighet - som vokser i modenhet
Jesus sier at han er vintreet og vi er grenene. Hvis vi vil bære frukt må vi være i Ham.
Gud påvirker oss gjennom sitt ord og bønn. Han utfordrer oss til å stole på ham og til
å høre og gjøre etter Hans ord. Han kaller deg til å leve et spennende liv i Hans
nærhet, til å bli en del av den historien han skriver. Vi tror modenhet kommer fra
fellesskap med Gud. Vi oppmuntrer deg til å sette av tid til å være alene med Gud hver dag. Som
menighet ønsker vi å legge til rette for at foreldre kan leve ut troen på en sunn måte hjemme og
være med å bidra til en levende tro hos sine barn. Hjemmet er også en kirke. Det som skjer i
menigheten skal bli med helt hjem. Vi har smågrupper for de eldste barna, ungdom og voksne som vil
legge til rette for vekst og modning. Dette er noe vi ønsker at alle våre medlemmer skal ta del i.
Planlagt forpliktende smågruppefellesskap utgjør ofte den store forskjellen mellom å være ordets
gjører eller bare en glemsom hører. Vi ønsker å være og å gjøre disipler.

Tilknyttet Misjonsforbundet
Som en misjonsmenighet deler vi også Misjonsforbundets visjon:
Guds barns enhet og menneskers frelse.
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Årsberetning for Frimisjonen 2014
av Øyvind Karstad
Frimisjonen Tromsø har lagt bak seg nok et løfterikt år!
Styret har bestått av Øyvind J. Karstad (leder), Børge Gullbekkhei (nestleder), Iselin Hamnes Abe,
Merete Forsdahl, Kristina Nygaard Walsnes og Mona Hamnes. Helle Nørby og Karen Martine Langaas
Johansen har vært vararepresentanter til styret. I løpet av høsten har også de ansatte, Guro
Nordhassel og Ellisiv Yttervik, deltatt på noen av styremøtene. Arbeidsutvalget (AU) har bestått av
leder og nestleder.
Det har i virkeåret 2014 vært avholdt 15 ordinære styremøter, og en "styrehelg" (fredag kveld og
lørdag). Ut over dette gjøres en god del arbeid over e-post både i styret og AU. 14.-15. mars deltok
styret på Regional ledersamling i Frimisjonen Tromsø, i regi av Misjonsforbundet ved
menighetsrådgiver Karstein Morfjord og generalsekretær Øyvind Haraldseid. Menighetens årsmøte
ble avholdt 16. mars, og i tillegg er det avholdt 2 menighetsmøter. På årsmøtet ble det vedtatt at
menigheten endrer sitt offisielle navn fra Tromsø Frie Misjonsmenighet til Frimisjonen Tromsø.
Siden Astri og Lars Torp flyttet sørover sommeren 2013, har styret jobbet kontinuerlig med å finne
nye ansatte. Vi gleder oss over at ting har begynt å falle på plass i løpet av året som har gått. Fra 1.
august ble Guro Nordhassel ansatt som menighetsarbeider i 60% stilling, med hovedfokus på
ungdomsarbeidet. Ellisiv Yttervik ble ansatt fra 1. oktober i en 40% stilling som menighetsutvikler
med pastorale oppgaver. 12.14. desember hadde
menigheten besøk av Allan
Neset, med tanke på en mulig
ansettelse som hovedpastor
fra våren 2015.
Samtidig som vi gleder oss
over dette, og alle ressursene
som blir frigitt for Guds rike
når vi har muligheten til å
ansette flere arbeidere, ser vi
at menigheten har hatt en god
tid også i perioden uten
ansatte. Det har vært en tid
der mange i menigheten i
økende grad har "kommet på
banen" og bidratt med sine
gaver til fellesskapet. Vi ønsker
ikke at dette engasjementet
skal avta nå når vi har ansatte,
men vi ønsker heller å
ytterligere styrke fokuset på
nådegavebasert tjeneste. Vi
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ønsker at alle som er en del av Frimisjonen kan finne sine tjenester, og komme inn i det Gud har for
hver enkelt.
Et viktig fokus for styret i 2014 har vært å jobbe videre med hva Frimisjonen kan bety for Tromsø by, i
tråd med menighetens visjon, Med Jesus i sentrum. For å konkretisere dette, har vi startet en prosess
rundt hvilke satsningsområder vi skal ha i tida som kommer, særlig når det gjelder det utadrettete
arbeidet.
Konfirmantene var et satsningsområde som ble videreført fra 2013, og før høsten ble det vedtatt at
ungdommer blir et satsningsområde også videre.
Styret begynte å jobbe med konseptet Godhet, som kommer fra IMI-kirken i Stavanger, og som
Norkirken har tatt initiativ til i Tromsø. Dette går kort fortalt ut på å vise Guds godhet gjennom gode
gjerninger, uten å forvente noe tilbake. Dette vil bli et fokus for menigheten i 2015, og i samarbeid
med andre menigheter i byen blir det arrangert en Godhetsfestival september 2015.
Mye av arbeidet rundt satsningsområder gikk på om Frimisjonen skulle satse på en konkret
"målgruppe" som vi ønsker å bety noe for i det kommende året. Et forslag som har blitt ofte nevnt og
diskutert, både i styret og på menighetsmøte, var fokus på innvandrere/utlendinger i Tromsø. Uten at
dette har blitt vedtatt som et eget satsningsområde, har vi allerede sett noen initiativ i den
retningen. 11. oktober holdt Frontiers ved Jenny og Jon Petter Feidal et seminar i Frimisjonen om
vennskap med og disippelgjøring av muslimer blant våre nye landsmenn. I desember ble det startet
opp Norsk-kafé i Frimisjonen ̶ et tilbud der fremmedspråklige kan komme og øve seg på å snakke
norsk med nordmenn. Det er grunn til å tro at menigheten har spennende muligheter på dette
området i tida som kommer.
Vi har i 2014 videreført satsningen på å gi bort stadig flere av kollektene fra våre gudstjenester til
formål utenfor menigheten primært til lokale formål og til misjon. Målet er nå fastsatt til 10 kollekter
hvert semester. I 2014 ble det samlet inn totalt 18 kollekter til eksterne formål, og 3 kollekter som
ble delt mellom ungdomsklubben FriK og neste års konfirmanter.
Fra høsten 2014 har Frimisjonen vært med i læringsfellesskapet Agenda1 Nord, der vi sammen med
andre menigheter setter fokus på å være misjonale menigheter som når ut med evangeliet. Styret og
de ansatte deltok 17.-19. oktober på den første av i alt fire halvårlige samlinger.
Vi benytter oss fortsatt av Naturlig Menighetsutvikling (NaMu), som er et nyttig redskap for å se hva
vi som menighet trenger å jobbe mer med. Vi har ikke gjennomført noen ny menighetsprofil (NaMutest) i 2014, men har jobbet videre med profilen fra mai 2013. Fra høsten 2014 har Ommund Rolfsen
overtatt som NaMu-veileder for Frimisjonen etter Hermod Bakkevold. AU har hatt ett møte og ett
telefonmøte med NaMu-veileder i løpet av året.
Styret arbeider også med Misjonsforbundets visjon Vekst 2020, som en del av Frimisjonens strategi.
Renoveringen av kirkebygget har kommet et langt steg videre i 2014. Etter at ny drenering ble lagt
høsten 2013, gikk arbeidet med å pusse opp kjelleren i gang for fullt på vårsemesteret. Anført av
huskomiteen ble det lagt ned ukesvis med dugnadsarbeid. Resultatet ble nye, flotte kjellerlokaler,
som spesielt ungdomsklubben Frik får god nytte av, og som også gir bedre vilkår for arbeidet for
barn. Selv om det har vært krevende på mange måter, ser vi at dugnadsperioden også har bidratt til å
knytte oss tettere sammen som menighet. Fullføringen av kjellerprosjektet og den formidable
dugnadsinnsatsen ble markert med en menighetsfest 5. oktober.
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Det var et stort konfirmantkull i Frimisjonen i 2014, og ut fra ønsket om å kunne bruke vårt eget
kirkebygg og likevel ha rom for konfirmantenes gjester, ble det arrangert tre
konfirmasjonsgudstjenester: 10. mai, 1. juni og 8. juni. Ellisiv Yttervik hadde hovedansvar for
planlegging og ledelse av konfirmasjonsgudstjenestene.
Det ble arrangert to kafégudstjenester i 2014. Målet med disse er å legge spesielt til rette for at de
som ikke er del av en menighet skal føle seg velkomne, og også få et møte med evangeliet. Det var
godt oppmøte på begge, spesielt på kafégudstjenesten i november, der Terje Forsberg delte sin
historie.
Menigheten hadde i 2014 følgende gjestetalere: Ragnhild Knotten, Linda Johansen, Lars Torp, Ingrid
Lindberg, Øyvind Haraldseid, Live Fossen Gundersen, Tore Sandring, Astri Torp, Kjell Birkeland, JanneMonica Kaarigstad, Jon Børge Frafjord, Jenny og Jon Petter Feidal, Grete Vangstad, Inge Morten
Paulsen, Terje Forsberg, Kai Hansen og Allan Neset. Fra menigheten har Bård Forsdahl, Ellisiv Yttervik,
May-Linn Helland Bakke, Børge Gullbekkhei, Line Moldestad og Øyvind J. Karstad bidratt med
forkynnelse på gudstjenestene.
Palmesøndag og 1. påskedag hadde Frimisjonen fellesgudstjenester med Norkirken, Frikirken,
Baptistkirken og Pinsekirken Filadelfia. Sammen med flere menigheter deltok vi også på økumenisk
gudstjeneste i Tromsø domkirke 19. oktober, i forbindelse med TV-aksjonen for Kirkens Nødhjelp.
Gjennom året har vi ønsket å slutte opp om de tverrkirkelige arrangementene til Sammen i lovsang
og bønn for Tromsø. Lederskapet i Frimisjonen har vært representert på samlingene til Kristent
Lederforum Tromsø.
Frimisjonen var med som arrangør for Liv og vekst i nord på Soltun Folkehøgskole 20.-22. juni, der det
også ble arrangert Stagedive i nord for ungdommer.
Frimisjonen var arrangør av Alphas regionale
konferanse for Nord-Norge i oktober/november.
Konferansen hadde 24 deltakere, og ble gjennomført i
samarbeid med Alpha Norge og Norkirken Tromsø.
6 personer fra menigheten dro på GLS (Global
Leadership Summit) i november. Det er en
lederkonferanse som ble arrangert i Oslo, og hadde
som hovedtema Lev der du er.
I året som gikk ble det foretatt 2 barnevelsignelser, 1 ble døpt og 11 ble konfirmert. Ett medlem, Leif
Nilsen, gikk bort.
Det var 1 som meldte seg ut av menigheten i løpet av året, og 11 personer meldte seg inn. Ved
årsskiftet var det 127 medlemmer i menigheten.
Antall gudstjenestebesøkende dette året har vært 70 i snitt, av disse var 13 barn.
Styret vil takke alle ledere, medarbeidere, medlemmer og alle andre som har vært med og bidratt i
menigheten i året som ligger bak oss. Vi ønsker dere alle Guds rike velsignelse!

For styret, Øyvind J. Karstad
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Forkynnerteamet
av Ellisiv Yttervik
Å forkynne på gudstjenesten har alltid vært en av hovedoppgavene til pastoren. Det var med
spenning vi startet 2014 med tanke på om det ville være mulig å ha taler på alle gudstjenestene. Det
er derfor med glede vi kan se tilbake på 2014 og konstaterer at vi har hatt forkynnere på de fleste
gudstjenestene. Det har vært noen delegudstjenester der vi ikke har hatt taler, men disse har
allikevel vært gode og verdifulle gudstjenester.
Forkynnerteamet har hatt følgende medlemmer: Bård Forsdahl, May Linn Bakken, Børge Gullbekkhei,
Øyvind Karstad og Ellisiv Yttervik. Hovedfunksjonen til forkynnerteamet er sammen med styret å be
og lytte til hva Ånden sier til vår menighet. Styret sammen med forkynnerteamet har satt en retning
for forkynnelsen. De som ble spurt om å tale på gudstjenestene ble orientert om ønsket retning
på forkynnelsen, men har i stor grad selv satt tema for talen ut fra dette.
I løpet av 2014 har det vært 18 gjestetalere. I tillegg har forkynnerteamet talt på til sammen 20
gudstjenester. Gud har virkelig velsignet menigheten med sitt ord gjennom alle som har vært villig til
å stå i denne tjenesten. Selv om det er ansatt hovedpastor og menighetsutvikler som vil tale på de
fleste gudstjenester, vil det fortsatt være behov for å hente inn fra talekrefter fra Frimisjonen og
andre menigheter. Vi ser frem til hva Gud ønsker å dele med oss i 2015.
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Gudstjenesteledergruppa
av Siv Stark
Det ble i 2014 feiret 41 gudstjenester på Frimisjonen (inkl. årsmøtesøndagen). Av disse var det 6
«Alle-sammen»-gudstjenester og 2 kafégudstjenester. Sistnevnte ble avholdt på ettermiddagstid, og
hovedhensikten er å forsøke å nå ut til mennesker som ellers ikke går så ofte i kirken. Fire av «Allesammen»-gudstjenestene ble avholdt i desember måned, hvor temaet var «Stjernedryss».
I tillegg var Frimisjonen med i planleggingen og gjennomføringen av 3 gudstjenester felles med andre
kirker i Tromsø. Det var gudstjenesten i Filadelfia på palmesøndag, utegudstjeneste sammen med
Sandnessund menighet i juni, og økumenisk gudstjeneste i Domkirka i forbindelse med TV-aksjonen
19. oktober 2014.
De som var med i gudstjenesteledergruppa i 2014 var Ellisiv Yttervik, Børge Gullbekkhei, Iselin
Hamnes Abe og Siv Kathrine Stark. I løpet av året avholdt vi 5 møter i gruppa, hvorav to møter var
felles med lovsangslederne og lydteknikerne.
Vi har et ønske om at gudstjenestene skal være med å legge til rette for et engasjerende trosliv for
menneskene som kommer til Frimisjonen. Derfor vil vi gjerne at menigheten i gudstjenestene skal få
høre personlige vitnesbyrd om hvordan Jesus er med oss i hverdagen. Dette har vi ikke klart å få til
hver søndag, men vi ønsker å ha med slike vitnesbyrd så ofte som mulig. Derfor er de såkalte
delegudstjenestene viktige, ikke bare fordi man mangler en taler.
I 2013 innførte vi «Dagens presis» for å oppmuntre til å komme i tide til kirken, noe som bidrar til
mer ro i gudstjenestene. Dagens presis ble gjennomført i hele 2014 fordi vi så at det virket i tråd med
hensiktene.
Som ledd i det å være utadrettet har vi også dette året gitt kollekten videre til andre
organisasjoner/prosjekter, i stedet for at de innsamlede midler går til menighetens eget arbeid. Det
ble gitt gaver til Norsk Gideon, Troens bevis, Kirkens nødhjelp, misjonsprosjektet Jakobs Hus,
Frelsesarmeen m.fl. Det er velsignelse i det å dele med andre.
Bønnedelen i gudstjenesten er noe vi på ulike måter forsøker å videreutvikle. Vi har
bønnekalenderen, og vi har hatt bønnekrukka (Det planlegges innkjøp av ny bønnekrukke). «Fader
Vår» er alltid med. Det er ønskelig å finne fram til flere som kan være med å lede menigheten i bønn
under gudstjenesten. I 2014 begynte
gudstjenesteledergruppa forsiktig å kartlegge
hvem som kan bidra på dette området. Vi
ønsker at menneskene som kommer til
gudstjenestene skal få kjenne omsorg gjennom
bønnene som løftes opp til den allmektige
Gud, som vi tror på. Derfor håper vi å ha et
fortsatt fokus på bønnedelen i gudstjenestene
i 2015, hvor vi ber for egen menighet, byen
vår, landet vårt og det som skjer i verden.
Et mål for gudstjenesteledergruppa i 2015 er å
planlegge flere gudstjenester sammen, for på
den måten å hjelpe og inspirere hverandre i
forberedelsene til hver enkelt gudstjeneste.
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TEAM AV
av Rune Yttervik
AV-teknisk team har ansvaret for tekniske tjenester på Frimisjonen. Teamet sørger for at alle får det
de trenger av lyd og/eller bilde i sin tjeneste. Våre arbeidsoppgaver er blant annet klargjøring i
forkant av møtene, oppsett av lyd og bilde, klargjøring av tolkeutstyr, opptak av taler,
etterbehandling av opptak og opprydding i etterkant.
Oppgavene har i 2014 i hovedsak blitt utført av Karsten Orlin og Rune Yttervik.
Vi som er teknikere ønsker å ha teknikken på søndagene som vår tjeneste. Dette er en viktig tjeneste
for en menighet som bruker lyd og bilde i så stor grad som Frimisjonen gjør.
Planer for 2015:






Rekruttere flere teknikere. Vi vil gjerne holde teknikerkurs for interesserte.
Oppussing av teknikerhjørnet for lettere å holde orden i AV-utstyr og lage plass til tolken.
Dette vil bli påbegynt så snart vi har planen klar.
Opprettholde det gode samarbeidet med lovsangsteamene og møtelederne.
Ha to teknikere på plass ved ekstra krevende arrangementer.
Få på plass et bedre tolkeanlegg.

AV-teknisk team ønsker for fremtiden:



et oversiktlig, brukervennlig og ryddig AV-anlegg, samt oppgraderinger der det trengs.
å rekruttere ungdommer og voksne, som har interesse for feltet.

Vi takker for et godt samarbeid i 2014
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Lift
av Ann Kristin Karstad, Tore Ødegård, Bjørn Stark
Det er tre lovsangsteam som bytter for å ha ansvaret for musikk
og lovsangen på gudstjenestene.

Lift - ledet av Ann Kristin Karstad
Hensikten med lovsangsteamet er å lede menigheten inn i takk
og tilbedelse av Gud. Vi ønsker å inspirere, utfordre og betjene
menigheten i gudstjenesten.
Høsten 2013 fikk vi med noen ungdommer i teamet, som i løpet
av 2014 har blitt faste medlemmer.
Teamet består i dag av: Ester Feidal (gitar og sang), Jon Olav Fagertun (elgitar), Miriam Winje (sang),
Øyvind J. Karstad (saxofon), Ann Kristin Karstad (piano og sang)
Vi øver og spiser middag sammen på fredagen før vi skal spille på gudstjenesten.
Framtidsplaner: Vi ønsker å utvikle og trene nye lovsangsledere. Få med flere unge musikere i bandet

Lift - ledet av Tore Ødegård
Lift under ledelse av Tore Ødegård har i 2014 ledet sang og musikk på 15 gudstjenester. Vi har dette
året bestått av følgende besetning: Tove og Carl Sverre Hjembo, Bård Forsdahl, Vegard Pedersen,
Kristina Nygård Walsnes, Elisabeth Fagertun og Tore Ødegård.
Vi har i hovedsak hatt øvelse lørdag før gudstjenesten. Formålet med gruppen er å lede forsamlingen
i allsang, lovsang og tilbedelse. Vårt mål er å gjøre dette – med mangfoldet av ord, toner og
musikalske uttrykk – slik at vi som deltar på gudstjeneste kan synge og juble av fri hals, med hele
kroppen og med himmelvendte hjerter.

Lift - ledet av Bjørn Stark
LIFT 1 har i 2014 bestått av; Bjørn Stark (leder), Monica Jensen og Ester Feidal.
Vi har i løpet av året deltatt på en rekke gudstjenester.
Våren 2014 prøvde vi å ha samling/øvelse ca en gang i uka. Dette fungerte ganske bra, bortsett fra
enkelte uker hvor Bjørns turnus medførte at han jobbet på de aktuelle samlingsdatoer.
Høsten 2014 har vært ekstra utfordrende med hektiske liv og turnus som har medført at det ikke har
vært samlinger i uka på det jevne. Vi har derfor valgt å møtes den søndagen vi har vært oppsatt til å
spille kl 0830. Vi synes det har vært en brukbar løsning for lovsangstjenesten den aktuelle søndagen,
men har likevel savnet ganske tydelig det å ikke ha muligheten til å treffes fast en dag i uka slik vi
klarte store deler av våren 2014.
Samlingene har bestått av sang og musikk, samt samtaler over tema som vedrører lovsangstjenesten
og livet forøvrig. En kopp te eller to har det også blitt tid til.
For våren 2015 satser vi på å samles en dag i uka i tillegg de søndager vi er satt opp. Vi ønsker oss
flere musikere og sangere i LIFT 1!! Ta kontakt med Bjørn hvis du kunne tenke deg å være med!
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Jubelgjengen
av Helle Nørby
Hensikten med søndagsskolen er å ha samlinger for barn som handler om
bibelen, lek og fellesskap.
Søndagsskolen Jubelgjengen skal støtte foreldrene i å lære barna å elske Gud
og sin neste som seg selv.
Jubelgjengen består av microjubel som er barnepass på et lekerom for de aller
minste 0-3 år. (3-åringer kan ifølge med voksne være med i søndagsskolen) 2-3
ungdommer, Solveig Forsdahl, Regine Bjørnstad og Rebekka H. Johansen og
div. foreldre delte på passinga av barna.
For øvrig er barna delt i to grupper fra 4-9 år (gul/orange) og fra 10-14 år (svart). De yngste følger
opplegget Sprell levende fra SØNDAGSSKOLEN NORGE. De eldste har eget opplegg.
Fra 2014 har vi hatt 3 team som har delt ansvaret for gruppen 4-9 år. Teamene besto av team 1:
Beate Sandør, Cathrine Labori og Hanne Sandør. Team 2: Mona Hamnes og Thor Pedersen og på
våren Nora Moldestad og Miriam Labori. På våren 2014 hadde vi også et team som ga tilbud om
kreativ jubel med bl.a Line Moldestad, Bente Ødegård, Vivian Ramsvik og 2-3 ungdommer. Her fikk
ungene prøve ulike formingstilbud. De eldste barna har hatt 3-4 ledere som bytter på ansvaret. Våren
2014 har Ole Grønli og Jon Fagertun i hovedsak delt på lederansvaret. Fra høsten 2014 fikk vi ansatt
Guro Nordhassel som også har gått inn som leder for de eldste barna. Guro har fått Mia Ødegård
som medleder. De eldste har også hatt tilbud om Utejubel på Charlottenlund sammen med Gunnar
Moldestad og Tor Jonny Karlsen og noen foreldre. Utendørsaktivitetene dreier seg om aking, skøyter,
ski og grilling av pølse over bål samt legge opp til den gode samtalen. På grunn av oppussinga av
kjelleren hadde de eldste barna meget trange kår i ”magasinet” våren 2014.
Forsommeren 2014 ble endelig kjelleren på Frimisjonen ferdig og Jubelgjengen kunne ta i bruk flotte
rom med prosjektorer til hver gruppe. (Vi mangler fortsatt en dør som kan gjøre at de to gruppene
ikke forstyrrer hverandre.)
Vi har hatt 16 kontingentbetalende barn i 2014. Kontingenten er på 50,- Vi søker støtte fra FRIFOND
Misjonsforbundet UNG. Alt går til å dekke opplegget Sprell Levende.
Fra høsten 2014 dannede vi et ressursteam for Jubelgjengen bestående av
Guro Nordhassel, Mona Hamnes, Tove Tøllefsen og Helle Nørby. Helle er
leder av teamet. Fra høsten fikk vi inn fire nye medarbeidere i Jubelgjengen.
Guro Nordhassel som er ansatt i 60% stilling på Frimisjonen og Mia
Ødegaard som er medleder hos de eldste barna. Tove Tøllefsen og Vera
Basso dannede et team for de yngste barna. Vera måtte dessverre trekke
seg etter jul.
Vi er glade for våre nye medarbeidere og vi tar gjerne imot fler. Lurer du på
om dette er noe for deg? Ta kontakt og du er velkommen til å bli med og se
hva vi gjør på de ulike gruppene.
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Søndagsskolen Norge har visjonen Jesus til barna. Det overordnede målet i søndagsskolen er ”å
styrke barnas tro ved å forkynne Guds ord og sammen med dem bygge et kristent fellesskap.” Denne
visjonen kan også vi i Jubelgjengen stille oss bak.
Vi i barnearbeidet ønsker å bli flinkere til å rekruttere ungdommer som hjelpeledere.

B-Tweens klubb
av Vilde Skarshaug
Hensikten med B-Tweens klubben er at barna skal ha en plass der de får nye venner, kommer i
kontakt med Gud, og en plass å være. Vi har fokus på trygghet, og at alle blir sett og respektert for
den de er. Tanken er å danne et fellesskap, både blant barna men også mellom barna og lederne. Det
er et unikt tilbud for alle sammen mellom 10 og 13 år. Klubben er en plass hvor alle de små B-Tweens
gruppene kan samles, men samtidig ta med seg andre venner de har som vil være med og har det
gøy med hverandre. Dette er altså et åpent tilbud for alle.
I året som gikk har det vært veldig vanskelig å drive klubben. Det har vært veldig dårlig oppmøte, som
fører til at motivasjonen synker. Det har også vært en del spørsmål rundt om dette er et tilbud vi
enda skal yte. Vilde har bestemt det samme i år som i fjor, som er å fortsette arbeidet med BTweens. Vi har prøvd å utføre tema dager og andre aktiviteter for å få litt variasjon, og for å se om
dette er mer attraktivt for å få med flere barn. Dette hadde ikke den effekten vi ønsket. Det har
derfor blitt mest «vanlig B-Tweens» med film, PlayStation, kiosk, brettspill, andakt og lek.
Inntekten til B-Tweens går under FriK. Det har vært tanker rundt å få et eget regnskap for bare BTweens.
I løpet av dette året har Vilde hatt med seg Silje Marie, Solveig, Rebecca og Regine fortsatt som en
del av lederteamet etter sin konfirmanttjeneste for B-Tweens. Guro ble med i teamet etter
sommeren. Det har vært nok ledere i forhold til antall barn og alle har hatt konkrete arbeidsoppgaver
fra gang til gang.
Vi samler alle barna etter en stund og har andakt. Hvem som har andakten, varierer fra gang til gang,
men vi ber sammen etter andakten. I år har vi også prøvd å innføre «åpen bønn» hvor noen av barna
har deltatt og bedt høyt.
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Frik
av Karen L Johansen
Frik er en ungdomsklubb for alderen 13 og oppover. Klubben som er fast hver fredag fra klokken
20.00-23.30, har i fokus å samle Tromsø’s ungdom til en koselig og gøyal kveld. Vi har en 15
minutters lang andakt hver Frikkveld og ønsker både kristne og ikke kristne ungdommer velkommen
til oss. Vi har nå som tidligere, et trygt miljø å by på og en kiosk med snop, litt mat, og vår godt kjente
milkshake. Vi ønsker at flere ungdommer skal ha muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi prøver
vårt beste for å tilfredsstille det.
Frik har et stort lederteam som drifter og ønsker å lage Frik til den beste ungdomsklubben i Tromsø.
Vi er tre hovedledere; Vilde Skarshaug, Guro Nordhassel og Karen Johansen, som har hovedansvaret
for at Frik driftes. Vi har 11 andre driftige ledere som også bidrar med det klubben har å tilby. Det er
Rune Yttervik, Adrian Winje, Anders Forsdahl, Isak Hamnes Johansen, Ådne Skarshaug, Miriam Winje,
Ester Feidal, Solveig Forsdahl, Silje Marie Ramsvik, Silje Bones og Rebecca Hamnes Johansen. Hele
lederteamet er klar til å ta i mot ungdommene som kommer innom med åpne armer og slår seg
gjerne ned for en samtale eller to.
Lokalet vi holder til i sto ferdig oppusset mai 2014, og det har vært godt i bruk etter at det sto ferdig.
Vi har fått et moderne og tilpasset lokalet, som er brukervennlig for både møter, ungdommer, barn
og lek. Vi har arrangert mange arrangement/temakvelder det siste året der vi har gjort litt utenom
det en vanlig Frikkveld har å by på. Siden det vises å være populært å komme disse kveldene, så
fortsetter vi med dette fremover også.
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Konfirmant 2014/2015
av Guro Nordhassel
Våren 2014 var det 11 konfirmanter på frimisjonen. Tor Gunnar Bakke, Ann Kristin Karstad og Målfrid
Hansesætre hadde ansvaret for undervisningen 2013/2014.
Høsten 2014 har vi 2 konfirmanter på frimisjonen. På informasjonsmøte i høst ble det informert at
konfirmasjonsgudstjenesten skal være 10.mai 2015.
Konfirmasjonsundervisningen har Sara Ødegård, Guro Nordhassel, Nora Moldestad (hovedledere),
Regine Bjørnstad og Frida Grønnli (hjelpeledere) hatt ansvaret for. I høst var Sara, Nora og Guro på
tentro kurs i Oslo, dette opplegget har vi brukt i undervisningen. Vi har hatt undervisningen i
frimisjonen annenhver mandager fra kl.19.30-21.30. Vi har hatt to undervisninger som har vært av
Tor Gunnar Bakke og Ann Kristin Karstad. Tor Gunnar hadde om temaet ”merkelapp”. Det handlet
om hvor lett man setter merkelapp på seg selv og på andre, og hvordan dette er med å påvirke oss.
Ann Kristin hadde undervisning om: ”verden trenger at du følger Jesus”. Vi er takknemlig for
inspirerende gjesteundervisning høsten 2014.
På julemessen var konfirmantene aktivt med hele dagen å har bidratt både med salg av lodd og mat
salg.
Senere i vår drar konfirmantene på en felles tur til London. Dette blir en tur med mye innhold.
Ellisiv Yttervik skal bidra med å informere konfirmantene om selve konfirmasjonsgudstjenesten og vil
være ansvarlig for konfirmasjonsgudstjenesten våren 2015.
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Bønnesamlingene
av Berit Leiknes
Formålet med bønnesamlingene er å tilbe Gud, be for menighetens arbeid, pastor, styre og
medlemmer, for byen og for bønnebegjær som kommer inn.
Gruppa møtes den 3, tirsdagen hver måned. I 2014 har vi hatt vi 8 samlinger på Frimisjonen. I tillegg
hadde vi bønnedag fredag 12.12.14 fra kl: 10-14. Vi har vært 3-5 som kommer på møtene.
Nytt i år et at Anne-Grete Melbye har gått inn som nestleder i høst. Det gir mer kontinuitet i møtene
og gjør at bønnearbeidet er representert flere steder: gudstjenesteledermøter og menighetsmøter.
Veldig bra!
Av og til kommer det innom noen med ønske om forbønn. Det være seg personlig forbønn eller for
spesielle situasjoner. Veldig flott å kunne ha god tid til å be for og betjene dem som kommer!
Borgen utrustningssenter har de siste årene ønsker å stå sammen med Frimisjonen i bønn.
Frimisjonen blir invitert til deres bønnedager som de har ca. to lørdager i semestret. Ellers er det
åpen linje til bønnestaben på Borgen dersom vi har ting vi ønsker de skal be for. Ole-Andrè Moldstad
er kontaktperson.
Kontakt med styret: Flere ganger har en fra styret vært med på bønnesamlingene, da gjerne hatt
med spesifikke bønneemner. I tillegg kontakter Berit noen i styret før hvert møte, så vi kan bli
oppdatert på hva styret står i og hva de ønsker forbønn for. Det har vært en glede for oss å bli
kontaktet i forkant av viktige beslutninger eller prosesser i menigheten slik at vi har kunnet vært med
å forberede i bønn.
Det er flere som ber i menigheten enn de som kan komme på samlingene. Det er derfor organisert et
bønnenettverk for dem som gjerne vil være med å be. Når vi får inn bønnebegjær sendes de til hele
nettverket dersom ikke annet er avtalt. Dersom flere ønsker å være med i nettverket kan dere ta
kontakt med Berit eller Anne-Grete.
Avsluttende evaluering
Det er en glede for oss i gruppa å møtes en gang i måneden. Vi kommer med forventning om hva Gud
skal si oss i dag og hvor han leder oss i bønn.
Annonsering av samlingen på gudstjenestene har vært noe til og fra. Kunne ønske at aktiviteter som
er ført på kalenderen mer automatisk kunne bli nevnt under opplysninger på gudstjenestene.
Koplingen til styret er viktig for oss, men vi har mer å gå på der. Det handler om tid fra vår side, men
vi kunne vært flinkere til å videreformidle ord og bilder som kommer fram på møtene til en i styret i
alle fall.
Berit Leiknes fortsetter og Anne-Grete som nestleder
Visjoner!
Tettere kopling til styret og det felleskirkelige bønnearbeidet for byen.
Vi ønsker oss en ordning der det blir opplyst om møtene under gudstjenesten på fast basis.
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Smågrupper
av Helle Nørby
Utviklingen av antall deltakere i smågrupper på Frimisjonen
2010:
2011
2012
50
67
78

2013
Gj.snitt 77

2014
Gj.snitt 93

Hensikten med smågrupper:
Smågrupper er ofte den beste arbeidsmåten for å få folk til å ta ansvar, behandle andre med respekt
og slik oppleve seg som et lem på et legeme.
Hvis vi ønsker en menighet hvor mennesker bygger hverandre opp i kjærlighet, da er smågrupper
den eneste arbeidsmåten som lar oss oppleve hvordan nære relasjoner har en forvandlende kraft.
(Les mer om dette i Efeserbrevet kap.4.)
Beskrivelse av (nest)ledersituasjonen:
Vi har mange flotte smågruppeledere som gjør en god innsats og det er vi glade for. Takk for din
innsats! 
Vi er en del av Misjonsforbundets visjon om dobling av medlemstallet. Alle som kommer på
Frimisjonen skal få tilbud om å være med i en smågruppe. Da kan smågruppene vokse seg så store at
de må dele seg i to nye grupper. Her kommer ønsket om å ha en nestleder inn. Nestlederen er i en
slags opplæring slik at hun/han kan overta som gruppeleder på sikt. Flott om alle grupper får satt inn
nestleder OG delegerer oppgaver til vedkommende så det blir en reel opplæring.

Men's biblestudy
av Bård Forsdahl
Smågruppa men som er tidlig våken på lørdag morgen har nå bestått siden høsten 2011. Vi er en 4-8
voksne menn, av og til en ungdom, som samles hver lørdag kl. 08.15-10.00. Det har gjennom året
vært avholdt lørdags-samlinger alle lørdager utenom feriene.
Vi samles først til en god frokost med hyggelig prat. Hvem som lager frokost går på omgang blant den
faste kjerne av deltagere.
Deretter har vi en gjennomgang av dagens tekst etter fulgt av en diskusjon. Så er vi klare for å dra
hjem å vekke resten av familien, hvis de ikke allerede er oppe.
Vi har holdt oss til Apostlenes gjerninger i 2014, og pr 31/12
er vi kommet til kapitel 16.
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Åpent Hus for jenter
av Ann Kristin Karstad

Hensikten er å skape en møteplass for jenter i alderen 13-18 år, hvor de kan dele liv og tanker
med hverandre. Her kan jentene bli kjent med hverandre på tvers av alder. Dette er ikke en
vanlig smågruppe, men et drop-in-tilbud.
Høsten 2014 bestemte jeg meg for å åpne hjemmet mitt for jenter annenhver mandag. Jeg
sendte ut en personlig invitasjon til jenter i alderen 13-18 år som på en eller annen måte var
tilknyttet Frimisjonen. Hva som skjer når vi møtes, avhenger av hvem som kommer, og hva vi
har lyst til å gjøre. I løpet av høsten har vi bl.a. spilt spill, lagd dramastykker, bakt kaker, lært
bibelvers, drukket te og spist vafler. Det har kommet mellom 2-7 personer hver gang. Til
sammen har 9 personer vært innom i løpet av høsten. Mange av jentene som kommer på
Åpent Hus er også med på andre aktiviteter i menigheten, men for noen er dette deres eneste
møte med Frimisjonen i hverdagen.
Alle jenter mellom 13 og 18 år er velkommen til Mellomveien 85 B på mandager i
oddetallsuker kl. 19-21!
Jeg kommer til å fortsette med Åpent Hus i 2015. Et viktig mål blir å invitere de som
begynner på ungdomsskolen til høsten. Jeg er også åpen for å få med meg en «hjelpeleder»,
dersom noen over 18 år er interessert i å være med.

Medvandrertjeneste for kvinner
av Bente Ødegård
Medvandrertjenesten er et tilbud for kvinner som ønsker noen å samtale med en kort periode av
livet. Vi tilbyr 8 samtaler(1 time, 8 uker) med en annen kvinne hvor du kan dele dine tanker om tro og
tvil og liv.
2014 har vært et rolig år hvor ikke så mange har søkt om medvandrer. Dette henger trolig sammen
med at vi av flere årsaker ikke har informert mye eller ofte om tjenesten. Vi har likevel hatt to
samlinger: en på våren – hvor vi evaluerte og delte erfaringer, og en på høsten hvor vi har drøftet
veien videre. Vi ønsker å være mer aktive I 2015 og medvandrerne er klare til å ta imot deg som har
behov for en medvandrer.
Vi tror fortsatt at det er behov for denne tjenesten I menigheten, både for medlemmene våre, men
også for andre som er I kontakt med oss på en eller annen måte.
7 damer deltar i medvandrertjenesten på Frimisjonen:
Anne Grethe Melbye
Helle Nørby
Lillian Sandring
Merete Forsdahl
Reidun Mikkelsen
Bente Ødegård

Solveig Wallan
I tillegg deltar to damer fra Norkirka.
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Norsk-kafé
av Mona Hamnes
I høst tok Jin Yi initiativ til å starte norsk-kafé på Frimisjonen for asylanter og innvandrere. Hun
ønsket å gi disse gruppene et tilbud om å få snakke norsk med nordmenn om ulike tema for å øke
språkferdighetene. Styret syntes tiltaket var veldig positivt og så også at de norske deltakerne ville få
interessante samtaler, kulturkunnskap, humor, vennskap, glede og nye utfordringer.
Tromsø by har innbyggere fra mer enn hundre land. Dette mangfoldet gjenspeiler seg i alt for liten
grad i Frimisjonen, og derfor er det viktig at vi tenker nytt og satser på å bygge relasjoner til ulike
grupper og enkeltpersoner.
Yi laget et opplegg som gikk ut på å velge et fast tema for hver samling, ha en enkel servering og at
tidspunktet skulle være annen hver søndag kl. 13.00-14.00.
Norsk-kafeen hadde sitt første møte 7. desember. Temaet var å bli kjent med hverandre. Det kom
fem deltakere fra Norge, fire fra Kina, en fra Vietnam og en fra Nigeria.
21. desember ble det snakket om juletradisjoner.
Når det gjelder økonomi støttes arbeidet av menigheten og skal legges inn i neste års budsjett.
Yi er leder, og Steinar Thorvaldsen er nestleder. Når Yi flytter til Trondheim, velges det ny leder.
Norsk-kafeen har seks medledere. Dersom flere av disse ikke kan delta, blir andre spurt om å stille
opp.
Norsk-kafeen vil i 2015 videreføres med samme konsept.

Alpha
av Børge Gullbekkhei
Siden Alpha-satsingen ble avsluttet sommeren 2013 har arbeidet med Alpha vært på vent i
Frimisjonen. Det har vært kontakt mellom Alpha Norge og Frimisjonen i denne tiden, men ingen
konkret satsning videre.
På høsten var vi med Norkirken Tromsø og Alpha Norge og arrangerte en regional Alpha-konferanse
for Nord-Norge på Frimisjonen. Alpha-Konferansen som varte fra fredag 31.10 til lørdag 01.11 hadde
24 deltakere. Alpha Norge har nå 3 hoved-områder. Det er det tradisjonelle Alpha-arbeidet,
samlivskurset og det nye foreldrekurset. Denne inndelingen var også under konferansen. Det var en
meget bra konferanse med mange deltakere fra Frimisjonen på alle de 3 hovedområdene.
Undertegnede var med i den lokale komiteen. Vi takker alle som var med å bidro under konferansen!
Alpha-lederteamet består for tiden av Børge Gullbekkhei. Vi takker alle som har vært med å be for
Alpha-arbeidet!
Vi har en visjon om at Alpha er et redskap for å kunne nå og utruste nye mennesker med evangeliet
om Jesus Kristus og bevisstgjøre kristne på sin tro på sin Herre og Mester.
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Samlivskurset
av Bente Ødegård
Samlivskurset for 2014 ble avlyst. Vi hadde i utgangspunktet planlagt å ha en helg - på samme måte
som i 2013, men det ble utsatt.
Vi i samlivskursgruppa har hatt flere møter i løpet av 2014 for å
forberede og lage et helt nytt konsept. Vi er nå klare for nytt
samlivskurs med nytt opplegg, i mars 2015, og vi gleder oss!
Vi som er med
Jon Børge og Jartrud Frafjord
Bård og Merete Forsdahl
Tore og Bente Ødegård
Rune Yttervik.

Julemesse og bruktmarked
av Ellisiv Yttervik
Det var lenge uvisst om det ville være mulig å få gjennomført
julemesse i 2014. Men til stor glede for menigheten og våre faste
kunder ble "byens triveligste" julemesse gjennomført i november.
Med stor hjelp fra Frik, konfirmantene og menighetens medlemmer
ble julemessa og bruktmarkedet en suksess. Tusen takk til alle som
bidro med bakverk, salgsvarer, lopper og ikke minst arbeidsinnsats.
Arrangementskomiteen: Ellisiv Yttervik, Iselin H Abe, Guro
Nordhassel, Helle Nørby og Merete Forsdahl.
Nytt av året var at vi inviterte alle
asylmottakene til gratis bruktmarked fra
kl 13:00 på lørdagen der beboerne
kunne ta det de trengte av klær og annet utstyr. De ble også invitert
opp i kafeen på kaffe/tea og vafler. Det var mange som benyttet seg av
dette tilbudet og det ble mange hyggelige samtaler.
Julemessa og bruktmarkedet 2014 hadde et samlet overskudd på kr 67
402,50. Overskuddet ble fordelt med 26 961,- (40%) til Frik og
konfirmantarbeidet og 40 441,50 (60%) til julemessekontoen.
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Frivillighetstirsdagene
av Merete Forsdahl
Visjonen for Frivillighetstirsdagen
Vi har et ønske om å være en levende kirke med ulike aktiviteter på
dagtid, hvor mennesker kan være i «frivillighetstjeneste» for Gud. Et
ønske om at kirka skal være åpen, slik at mennesker som er hjemme
på dagtid kan komme innom til ulike tilbud. En dag hvor ulike
arbeidsmøter kan avlaste og utfylle styrets arbeid.
I 2014 har dette vært innholdet i Frivillighetsdagen:
Åpen lunsj fra kl.12.00. til kl.13.00
Vi koker kaffe og te, og de som kommer til lunsj tar med seg det de vil
spise. Oppmøtet har variert.
Devotion fra 13.00. Til 14.00.
Det er Devotion annen hver tirsdag. Bønn, bibellesing og samtale. 2-7 personer har møtt opp på
dette tilbudet.
Arbeidsmøter
Guro Nordhassel (ansatt), Iselin Hamnes Abe (styremedlem), Merete Forsdahl (styremedlem) og
Helle Nørby (vara i styret) har i 2014 jobbet med ulike saker på oppdrag fra menighetens styre. Eirin
Bjørnstad har også jobbet med «Frimisjonenes historie» noen av tirsdagene. Vi hadde også besøk fra
«Perspektive museum» som ønsker å lage et undervisningsopplegg for ungdomsskolene i Tromsø
med bl.a.fokus på Frimisjonen som en av menighetene. Fra oktober 2014 deltok Ellisiv Yttervik på
møtene. Arbeidsmøtene har hatt et særlig fokus på gjennomføring av julemessa, arbeid med søking
etter pastor og «Liv og vekst i Nord» som arrangeres sommeren 2015. I tillegg til dette har også
andre «styresaker» blitt arbeidet med. Noen av tirsdagene ble også brukt til praktisk arbeid, f.eks. i
forkant av «Stjernedryss i adventstid».
Veien videre: Vi er spent på tiden som ligger foran og ber til Gud om at han må gå foran oss. Må det
bli som Han har tenkt! Nyansatt pastor, Allan Neset ,vil delta på frivillighetstirsdager fra og med
februar og det ser vi fram til med forventning. Våren 2015 er tre ansatte og tre «frivillige på dagtid» i
arbeid og mulig å treffe på Frimisjonen hver tirsdag.
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Huskomiteen
av Bård Forsdahl
Medlemmer i Huskommitèen: Raymond Walsnes, Rune
Yttervik, Tor Gunnar Bakke, Tor Jonny Karlsen (fra
høsten 2014), Bård Forsdahl.
Det har vært ett svært aktivt år for huskomiteen
2014.Vi begynte året med å legge klart for
dugnadsarbeid i kjelleren. Det har vært med mange i
planleggingsarbeidet for hvordan kjelleren skulle bli, slik
at vi kunne konsentrere oss om den praktiske gjennomføringen.
Vi stipulerte med 4 arbeidsdager pr. uke, hver av medlemmene i huskomiteen var ansvarlig leder for
hver sin dag. Alle på Frimisjonen kunne da skrive seg opp på hver sin dag, vi ba ikke om mere enn en
dag pr uke i de 8 ukene vi stipulerte dugnaden skulle ta. Dette medførte en fantastisk respons fra alle
på Frimisjonen. Det var nok flere enn bare huskomiteen som har hatt det hyggelig på de mange
dugnadsdagene.
Etter at oppussingen i kjelleren har huskomiteen vært samlet nesten hver mandag og tatt hånd om
småting i kirkebygget.
Oppsummering:
Renovert kjelleren til høvelig lokaler.
Malt inngangspartiet i 1. etg.
Lagt asfalt på fortauet.
Lagt varmekabler i fortauet.
Avdelt Handikap toalett med skyvedører
Støpt skikkelig feste til rampe på utsiden av bygget.
Satt opp hyller på det nye vaskerommet og på lagerrom. Nå er det mange hyller som
skal fylles slik at det skal bli orden.
Videreført brannvarslingsanlegget som ble påbegynt for mange år siden, pr 31/12 er det kun småting
som gjenstår før anlegget kan klargjøres.
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