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HVA VIL FRIMISJONEN?

ÅRSBERETNING FOR FRIMISJONEN 2015
Av Øyvind Karstad

Frimisjonen Tromsø har lagt bak seg nok et løfterikt år!
Styret har bestått av Øyvind Johannes Karstad (leder), Børge
Gullbekkhei (nestleder), Iselin Hamnes Abe, Merete Forsdahl, Kristina
Nygaard Walsnes, Mona Hamnes
og Tor Gunnar Bakke. Helle
Nørby og Karen Martine Langaas
Johansen har vært
vararepresentanter til styret.
Sistnevnte hadde permisjon fra
styret fra september og ut
perioden. I tillegg har også de
ansatte, Allan Neset, Ellisiv
Yttervik og Guro Nordhassel,
deltatt på mange av
styremøtene. Arbeidsutvalget
(AU) har bestått av leder,
nestleder og hovedpastor.
Det har i virkeåret 2015 vært
avholdt 13 ordinære styremøter,
og en "styrehelg" (fredag kveld
og lørdag). Ut over dette gjøres
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en god del arbeid over e-post både i styret og AU.
Menighetens årsmøte ble avholdt 15. mars, og i tillegg er det avholdt
3 menighetsmøter.
Siden høsten 2014 har lederskapet i Frimisjonen deltatt i
læringsfellesskapet Agenda1 Nord, der vi sammen med lederne fra
andre menigheter jobber med å bli mer misjonale menigheter. Styret
og de ansatte deltok på to helgesamlinger med Agenda1 Nord i
Norkirken Tromsø i 2015, en helg i mars og en helg i oktober.
Ansatte
Allan Neset ble ansatt som hovedpastor i 50 % stilling fra og med
februar. Han har gjennom
året hatt en
pendlerordning, der han er
i Tromsø cirka to uker hver
måned, og der han jobber
fullt mens han er her. I
tillegg har Ellisiv Yttervik
fortsatt i 40 % stilling som
menighetsutvikler med
pastorale oppgaver. Guro
Nordhassel har vært
menighetsarbeider med hovedfokus på ungdomsarbeidet i 60 % stilling
fram til sommeren, og i 50 % fra august.
Da Guro skulle ut i fødselspermisjon rundt årsskiftet, ble det arbeidet
med å skaffe en vikar for henne for våren 2016. Vi er glade for at Ann
Kristin Karstad har takket ja til vikariatet.
Som styre opplever vi at vi i 2015 har hatt et flott team av ansatte,
som samarbeider godt og kan utfylle hverandre med sine ulike gaver
og fokusområder.
Visjon og satsningsområder
Styret har i 2015 videreført arbeidet med utspring i menighetens
visjon, Med Jesus i sentrum, særlig knyttet til hva Frimisjonen kan
bety for menneskene rundt oss i Tromsø.
På våren og fram mot september hadde Frimisjonen et særlig fokus på
Godhet - hvordan vi som menighet og enkeltpersoner kan vise Guds
godhet gjennom gode gjerninger, uten å forvente noe tilbake.
Menigheten deltok også på Godhet Tromsø 2015 (se nedenfor).
I regi av Agenda1 har vi jobbet med en rekke ulike fokusområder som
kan gjøre oss som menighet mer misjonale - foruten godhet har vi
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blant annet fokusert på anerkjennelseskultur ("æ ser i dæ"),
disippelgjøring, åpne smågrupper og bønn for ikke-kristne. For å
bruke det sistnevnte som eksempel, ser vi at et viktig ledd i det å nå
nye mennesker for Jesus, er at hver enkelt av oss ber jevnlig for
mennesker som ennå ikke har tatt imot Jesus. Vi erkjenner at dette er
et område der vi ennå har en vei å gå før det er en vane for alle i
menigheten.
Også i 2015 har ungdommer vært et uttalt satsningsområde for
Frimisjonen, der ungdomsklubben Frik, konfirmantarbeidet og
smågrupper for ungdommer er sentrale virkegrener.
Vårt fokus på innvandrere/utlendinger i Tromsø, som vi jobbet med
som et mulig satsningsområde høsten 2014, har primært blitt
videreført i form av Norsk-kafeen som arrangeres annenhver søndag,
samt at vi forsøker å tilby tolking til engelsk under alle gudstjenester.
Vi opplever at dette arbeidet har stort potensial, og at stadig nye
mennesker av ulike nasjonaliteter kommer i kontakt med Frimisjonen.
Vi har i 2015 videreført og styrket satsningen på å gi bort stadig flere
av kollektene fra våre gudstjenester til formål utenfor menigheten,
primært til lokale formål og til misjon. I 2015 ble det samlet inn totalt
22 kollekter til slike eksterne formål, og vi nådde dermed
målsetningen om minst 10 slike kollekter hvert semester.
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. Ommund Rolfsen har vært NaMu-veileder for Frimisjonen i 2015.
Vi gjennomførte en ny menighetsprofil (NaMu-test) i november, og
gikk gjennom denne sammen med Ommund på styremøte 12.
november. Vi registrerer at Frimisjonen igjen har en jevnt over sunn
profil, men at vi scorer noe lavt på engasjert trosliv, og at vi på
Ommunds anbefaling også bør styrke fokuset på behovsorientert
evangelisering.
Misjonsforbundets visjon Vekst 2020 ligger også til grunn for
Frimisjonens strategi.
Arrangementer og samarbeid
Uke 8 var bønn- og fasteuke i Frimisjonen, der vi ønsket å oppfordre
til et redusert fokus på aktiviteter, og til å bruke tid med Gud i bønn,
både hver for oss og sammen.
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13.-15. februar arrangerte Frimisjonen
nådegaveseminaret Som hånd i hanske med Lotta og
Aril Svartdahl, i samarbeid med Norkirken og
Frelsesarmeen. Hele 47 av Frimisjonens medlemmer
deltok på kurset og ble tilbudt oppfølgingssamtaler i
etterkant.
Nytt av året var satsningen Startpunkt, som besto i
åpne middager fire tirsdager på rad i forbindelse
med oppstart på høsten, med tanke på å invitere og inkludere nye i
menigheten. Middagene ble besøkt av til sammen 18 personer som var
nye for Frimisjonen, og tilbakemeldingene var gode.
23.-26. september deltok vi sammen med flere andre menigheter på
Tromsøs første Godhetsaksjon, basert på konseptet fra IMI-kirken i
Stavanger, der vi tilbød praktisk hjelp til eldre,
aleneforsørgere og innvandrere. Dette var en
positiv erfaring, og det ble besluttet både fra
den tverrkirkelige Godhetskomiteen og fra
Frimisjonens styre at vi ønsker å gjenta aksjonen
i 2016.
Det ble arrangert to kafégudstjenester i 2015.
Målet med disse er å legge spesielt til rette for å
invitere mennesker som ikke er del av en
menighet, og at de skal få et møte med
evangeliet.
Frimisjonen var med som arrangør for Liv og vekst i nord på Soltun
Folkehøgskole 22.-25. mai, der det også ble arrangert Stagedive i nord
for ungdommer.
Palmesøndag og 1. påskedag hadde Frimisjonen fellesgudstjenester
med Norkirken, Frikirken, Baptistkirken og Pinsekirken Filadelfia.
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.
Menigheten hadde i 2015 følgende gjestetalere:
Kay Morten Aarskog, Aril Svartdahl, Friederike Bach, Heidi Aarmo
Lund, Layi Adekoya, Live Fossen Gundersen, Kai Hansen og Kai
Johansen.
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Fra menigheten har Bård Forsdahl, Børge Gullbekkhei, May-Linn
Helland Bakke og Øyvind Wallann bidratt med forkynnelse på
gudstjenestene, i tillegg til de ansatte.
Oppussing og økonomi
Etter et svært aktivt 2014, med totalrenovering av kjelleren, har
arbeidet med oppussing av kirkebygget i 2015 foregått hovedsakelig
"på tegnebrettet", med planleggingsarbeid for renovering av første
etasje. Planene inkluderer nytt kjøkken og en større kaffesal, samt
påbygg med nytt lagerrom ved siden av kirkesalen. Byggemelding for
dette ble godkjent i november, og arbeidet går i gang på nyåret 2016.
For å holde menigheten oppdatert rundt Frimisjonens økonomi, har
styreleder annenhver måned sendt ut en e-post til medlemmene der
det orienteres om status for den faste givertjenesten, kollekter og
økonomien generelt.
Statistikk
I året som gikk ble det foretatt 1 barnevelsignelse, 2 ble konfirmert og
ett par ble viet.
Ett medlem, Gunvor Giæver Nilsen, gikk bort.
10 personer meldte seg inn i menigheten i løpet av året. Ved
årsskiftet var det 139 medlemmer i menigheten.
Antall gudstjenestebesøkende dette året har vært 79 i snitt, av disse
var 17 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
Styreleder
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PASTORENS ÅRSMELDING
Av Allan Neset

Her følger min første årsrapport etter at jeg 1. februar 2015 begynte i
50 % stilling som pastor i Frimisjonen.
Det har vært et godt år for meg personlig, hvor jeg fra første stund
opplevde meg velkommen og godt tatt imot, og det er min bønn at
den glede jeg opplever ved å være her må
deles av flere som synes det er godt at jeg er
her.
Det er selvsagt ikke en topp situasjon å være
borte fra menigheten halve tiden, men jeg
synes alt i alt at den ordning jeg sammen
med styret gikk inn på har fungert
tilfredsstillende.
FORKYNNELSEN
Jeg har i mitt arbeid lagt stor vekt på forkynnelsen. Jeg liker å tale,
og jeg opplever det svært meningsfullt å være i den prosess det er å
skulle jobbe med en preken fra det å søke Herren om tema til jeg i
gudstjenesten kan si "Amen", og ved Guds nåde håpe å ha fått bringe
trøst og oppmuntring.
Store deler av året var forkynnelsen preget av Godhets-aksjonen vi var
med å arrangere. Jeg har videre forsøkt å vektlegge dette å kunne
hvile i nåden. Det er viktig for meg å poengtere at Jesus elsker oss
akkurat sånn som vi er, og også at han kan bruke oss akkurat sånn som
vi er.
Når det gjelder Forkynnerteamet så har ikke
det vært virksomt i året som ligger bak. Jeg
har vært litt usikkert på den videre funksjonen
all den tid det ble opprettet i forbindelse med
at Torp sluttet og menigheten skulle være
uten pastor. Vi har snakket både i stab og i gudstjenesteutvalget om
teamets eventuelle funksjon i dagens situasjon.

UTVALG OG GRUPPER
Jeg har gjennom året vært fast med i gudstjenesteutvalget,
lederskapet for smågruppene, men's biblestudy, samlivs-gruppa,
frivillighetstirsdager (og torsdager), samt AU og menighetens
hovedstyre.
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Jeg har besøkt og hatt andakt på Frik og B-tweens, og i noen grad også
vært på hjemmebesøk. I ungdomsarbeiderens permisjonstid var jeg
også gjennom høsten involvert i konfirmantarbeidet.
SPESIELLE ARRANGEMENTER
Gjennom fjoråret var menigheten og dermed også jeg som pastor,
involvert i flere spesielle ting. Vi hadde bønn og fasteuke, med "åpen
kirke" og fellessamlinger hver kveld. Vi hadde nådegavekurset "hånd i
hanske" mede svært god deltagelse, og også personlig oppfølging av
deltagerne, vi hadde nevnte Godhetsaksjon, og i forbindelse med
semesterstart i august hadde vi Startpunkt, et opplegg for å
presentere Frimisjonen for nye i byen. Jeg har også sammen med
menighetens øvrige lederskap vært med på Agenda 1 og arbeid
relatert til Naturlig Menighetsvekst (NaMu). Deltok også med
begeistring på Liv og vekst i nord, og ble i etterkant av stevnet med i
komiteen for planlegging og gjennomføring av kommende stevner.
Benytter anledningen til å takke dere alle for den strålende måten jeg
har blitt tatt imot på her i Frimisjonen. Jeg har blitt veldig glad i både
menigheten og de som går her, og er takknemlig til Gud som åpnet
denne muligheten.
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GUDSTJENESTELEDERGRUPPE
Av Ellisiv Yttervik

Det ble i 2014 feiret gudstjeneste hver søndag untatt i sommerukene,
førstepåskedag da vi feiret gudstjenste sammen med flere menigheter
i byen, 17. mai og 24. mai da menigheten deltok på Liv og vekst i
Nord. Det ble gjennomført 7 «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 «Alle-sammen»-gudstjenestene ble holdt i
adventen, også kalt Stjernedryss gudstjenester. Hoved overskrift for
disse var «På Vandring».
De som var med i gudstjenesteledergruppa i 2015 var Ellisiv Yttervik,
Børge Gullbekkhei, Iselin Hamnes Abe, Bente Ødegård og Siv Kathrine
Stark. I tillegg møtes Allan Neset fast. Gudstjenesteledergruppen
møtes jevnlig.
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. Dagens presis ble også gjennomført i hele 2015 fordi vi så at
det virket i tråd med hensiktene.
Bønnedelen i gudstjenesten er noe vi på ulike måter forsøker å
videreutvikle. Vi er glad og takknemlig for det er opprettet et team av
forbedere som kan tilby forbønnstjeneste etter gudstjenesten.
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AV-TEKNISK TEAM
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 2015 i blitt utført av Karsten Orlin, Eivind Borvik og
Rune Yttervik. Eivind startet sin teknikertjeneste mot slutten av 2015,
og vi er svært takknemlige for å ha ham med på teamet.
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 2016:
 Få på plass fastmontert projektor og lerret.
 Rekruttere flere teknikere. Vi vil gjerne holde teknikerkurs for
interesserte.
 Planlegge oppussing av teknikerhjørnet etter ferdigstilling av
1.etasje.
 Opprettholde det gode samarbeidet med lovsangsteamene og
møtelederne.
 Ha to teknikere på plass ved ekstra krevende arrangementer.
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 2015.
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FORBØNNSTJENESTEN I GUDSTJENESTEN
Av Anne-Grete Melbye

I 2015 har vi forsøkt å systematisere forbønnstjenesten ved å lage en
turnus på forbederne. I utgangspunktet har det vært to forbedere på
hver gudstjeneste, men noen ganger har det bare vært en forbeder.
Forbønnstjenesten har i hovedsak bestått av 7 faste personer, men vi
har på enkeltgudstjenester fått hjelp av andre. Turnusordningen gjør
at forbederne er i tjeneste ca. hver 3.uke, men det har ikke fungert
helt optimalt ennå. Vi erfarer at i kirken vår er det vanskelig å finne
et egnet sted for forbønn, uten at tjenesten enten blir noe "hemmelig
og bortgjemt"(oppe på toppen), eller altfor synlig (bak i
kirkerommet). Derfor har det blitt invitert fram, og det er heller ikke
ideelt, fordi det er så synlig, og det kan være en sårbar ting å søke
forbønn. Det har ikke vært stor søken frem til forbønn, kanskje har
det også å gjøre med hvordan vi har praktisert tjenesten. Her er et
potensial for møteledere og talere til å invitere til forbønn i større
grad enn det som gjøres, slik at tjenesten blir gjort mer kjent.
Drømmer for tjenesten:
Drømmen er at flere skal få øye på og erfare velsignelsen i det å bli
bedt for, og ha mot til å komme til forbønn. Personlig drømmer jeg
om et "aller helligste"-rom i kirken, f.eks. framme til høyre, et
telt/sted med forheng der man kan lage det innbydende og
tilrettelagt for formålet. Der kan folk bli bedt for, salvet, eller bare
kan sitte/være alene med Gud i etterkant av gudstjenesten, og ellers
i uken hvis det trengs. Kanskje kan "Det aller helligste" være betjent
noen timer også ellers i uka, der man kan komme og bli bedt for. Det
skal ikke være et sted for de lange samtalene, men kun til
bønn/forbønn.
Vi har snakket om å få til et dagskurs(inspirasjonsdag) for alle
forbederne i menigheten, og for nye som har lyst til å se hva det er. Vi
fikk det ikke til i 2015, men vil prøve igjen. Vi har plass til flere
forbedere i gudstjenesten, og det hadde vært spennende å få til to
team hver søndag med forskjellig fokus (eks: Velsignelse/lyttebønn,
og bønn for helbredelse).
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LOVSANGSTEAMENE – LIFT
AV

B JØRN S TARK

Vi har deltatt på mindre gudstjenester dette året enn tidligere.
Dette har hatt sine årsaker.
Vi ønsker å lede i lovsang og tilbedelse sammen med menigheten. Vi
møter opp ca kl 0830 hver søndag vi skal delta for å samle oss og øve
til Gudstjenesten samt at vi som regel har en ukentlig øvelse. Dette
varierer noe da noen jobber i turnus.
Vi er fremdeles på jakt etter flere medlemmer til LIFT 1. Vi ønsker
flere som vil synge og svært gjerne flere musikere.
I år har det i vært Monica ( nå ) Orlin og Ester Feidal i tillegg til Bjørn
Stark som har vært trofaste medlemmer av gruppa.
AV

T ORE Ø DEGÅRD

Lift under ledelse av Tore Ødegård har i 2015 ledet sang og musikk på
11 gudstjenester (25.jan, 8.febr, 29.mars, 14.juni, 30.aug, 27.sept,
11.okt, 1.nov, 15.nov, 6.des og 20.des).
Vi har dette året bestått av følgende besetning: Tove og Carl Sverre
Hjembo, Bård Forsdahl, Vegard Pedersen, Kristina Nygård Walsnes og
Tore Ødegård. Vi har i hovedsak hatt øvelse lørdag før gudstjenesten.
Hovedformålet med gruppen er å lede forsamlingen i sang, lovsang og
tilbedelse. Vårt mål er å gjøre dette – med en musikalsk bredde – slik
at vi som feirer gudstjeneste kan synge med hele oss for Gud og
hverandre, og ta del i den fred, glede, sang og musikk som har sitt
opphav hos han.
AV

A NN K RISTIN K ARSTAD

Hensikten med lovsangsteamet er å lede menigheten inn i takk og
tilbedelse av Gud. Vi ønsker å inspirere, utfordre og betjene i
gudstjenesten.
Våren 2015 bestod teamet vårt av Jon Olav Fagertun –elgitar, Ester
Feidal –sang, gitar, Miriam Winje –sang, Øyvind Karstad –saxofon, sang,
Ann Kristin Karstad –piano, sang
Høsten 2015 hadde Øyvind og Ann Kristin permisjon fra tjenesten. I
denne perioden har de andre medlemmene av ulike årsaker slutta i
teamet. I 2016 er vi derfor på utkikk etter musikere og sangere som vil
være med oss og lede lovsang.
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JUBELGJENGEN 2015
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.
Hva har skjedd i året som gikk?
Jubelgjengen består av microjubel som er et tilbud om barnepass på
et lekerom for barn mellom 0-3 år. (3-åringer kan ifølge med voksne
være med i søndagsskolen) 2-3 ungdommer Solveig Forsdahl, Hedda
Hjembo og Rebekka H. Johansen og ulike foreldre har byttet på å
passe barna.
For øvrig er barna delt i to grupper fra 4-9 år og fra 10-14 år. De
yngste har opplegg som heter SPRELL LEVENDE fra SØNDAGSSKOLEN
NORGE. De eldste har varierte opplegg alt etter hvilke ledere de har
fra gang til gang. (filmlaging, Viggos dvd opplegg, spill med mer)
I våren 2015 har vi hatt 3 team for den yngste gruppen:
1. Beate Sandør, Cathrine Labori og Hanne Sandør.
2. Tove Tøllefssen og Tove Hjembo,
3. Mona Hamnes og Thor Pedersen. Høsten 2015 sluttet Mona. Thor ble
med på Beates team. Lena Tesaker og Hannah Krogsen gikk inn på
Toves team.
De eldste barna hadde Jon Fagertun (våren15), Ole Grønli, Guro
Nordhassel og Mia Ødegård som ledere. I tillegg fikk de eldste barna
tilbud om ”Utejubel” på Charlottenlund 4-5 ganger i løpet av 2015.
Gunnar Moldestad og Tor Jonny Karlsen, Berit Leiknes og noen
foreldre tok ansvar for dette tilbudet. På Charlottenlund kan barna
ake, gå på ski, skøyte, spille fotball med mer. De har ofte bål med
grilling av pølser og legger der opp til den gode samtalen.
Vi hadde 13 kontingentbetalende barn i 2015. Kontingenten er på 50,Vi søker støtte fra FRIFOND Misjonsforbundet UNG alt går til å dekke
opplegget SPRELL LEVENDE.
Utfordringer
Manglende dør mellom rommene i kjelleren skaper forstyrrelser
mellom de to søndagsskolegruppene.
Å få det tekniske utstyr til å fungere er også en stående utfordring pga
mange ulike brukere ila en uke. Dersom ikke ledningene står i som de
skal, har de fleste barneledere en utfordring med å få brukt
prosjektoren.
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Vi ønsker enten faste folk som er teknisk ansvarlige eller oversikt over
hvordan div. ledninger skal kobles for søndagsskolens bruk.
Ledersituasjonen
Søndagsskolen er glad for trofaste ledere og for våre nye ledere Og vi
treng nye ledere.
Hvis du vil prøve ut om det å arbeide med barn er noe for deg så er du
hjertelig velkommen til å bli med og se.
Pr i dag mangler vi ledere på et av våre team på alle alderstrinnene.
Visjon: Jesus til barna.
Vi ønsker å styrke barnas tro ved å forkynne Guds ord og sammen med
dem bygge et kristent fellesskap.
I barnearbeidet ønsker vi å rekruttere ennå flere ungdommer som
hjelpeledere.
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B-TWEENS
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 barn 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 vært en del
utskiftninger av lederteamet, og mot slutten av året
står vi med et team av nesten bare nye personer. Vi
har prøvd å utføre temadager og andre aktiviteter 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. I desember bakte vi
pepperkaker, noe som slo an.
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 prøvd å få andre utenfra å holde andakt, og
dette ønsker vi å fortsette med. Det har fungert veldig fint.
Inntekten til B-Tweens går under FriK. Det har vært tanker rundt å få
et eget regnskap for bare B-Tweens, men dette settes på vent inntil
videre. Lite inntekt fra B-Tweens dette året.
Ledersituasjonen
I løpet av dette året har Vilde hatt med seg Silje Marie, Solveig,
Rebecca, Hannah & Guro. Det har vært nok ledere i forhold til antall
barn og alle har hatt arbeidsoppgaver på rullering for å få variasjon.
Mål/ Visjoner for det neste året?
Målet vårt for 2016 er å opprettholde et stabilt tilbud, og et trygt sted
å være. Vi ønsker å prøve ut flere typer aktiviteter, for å se om dette
kan trekke inn flere deltakere. Vi skal prøve å bruke alle ressurser i
lederteamet, og bruke disse i arbeidet med klubben.
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ÅRSMELDING FOR FRIK
Av Karen Johansen

Frik er ungdomsklubben på Frimisjonen for alderen 13 og oppover.
Klubben som arrangeres ca. 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
10-30 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. Vi kan
også tilby lovsang, forbønn og samtale på tomandshånd.
Frik har et stort lederteam bestående av 15 personer som drifter og
ønsker å lage Frik til den beste ungdomsklubben i Tromsø.
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.
Lederteamet består av Vilde Skarshaug, Ann-Kristin Karstad, Karen
Johansen, Kristian Masvie, Ann- Louise Borvik, Ådne Skarshaug, Miriam
Winje, Adrian Winje, Isak Hamnes Johansen, Rebeccca Hamnes
Johansen, Solveig Forsdahl, Ester Sevinch Feidal, Vanja Helene
Ramsvik, Eline Kjørsvik og Guro Nordhassel som er ute i permisjon for
tiden.
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. Populære temakvelder vi arrangerer årlig er tur
til Leos Lekeland, Bilgjemsel, filmkveld, Rød Løper, Pusterom og
utkledningsparty. Frik har også et fantastisk fint og nyoppusset lokalet
som er med på å tilfredsstille det ungdommen måtte ønske å gjøre.
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KONFIRMANTARBEIDET 2015/16
Av Guro Nordhassel

Våren 2014 var det 2
konfirmanter på Frimisjonen.
Guro Nordhassel, Sara
Ødegård og Nora Moldestad
var hovedledere det året med
god hjelp av hjelpelederne
Regine Bjørnstad og Frida
Grønli.
Høsten 2015 har vi 8
konfirmanter på frimisjonen. Guro Nordhassel og Allan Neset har
hovedansvaret denne høsten. Vi er også så heldige å ha med
hjelpelederne Solveig Forsdahl, Frida Grønli og Regine Bjørnstad. På
informasjonsmøte i høst ble det informert at
konfirmasjonsgudstjenesten skal være over to dager, det blir 14. og
15.mai.
Konfirmasjonsundervisningen har Guro Nordhassel, Allan Neset og
Ellisiv Yttervik hatt ansvaret for i høst. Vi har hatt samme opplegget
fra Tentro (frikirkelig opplegg) dette året også. Etter nyåret 2016 har
Ann Kristin Karstad overtatt hovedansvaret for
konfirmantundervisningen når Guro Nordhassel har gått ut i fødsels
permisjon. Vi har hatt undervisningen i frimisjonen annenhver mandag
fra kl.19.30-21.30. Høsten 2015 har vi hatt 8 undervisningskvelder.
På julemessen var konfirmantene aktive hele dagen og bidro både
med salg av lodd og matsalg. Ellisiv Yttervik og Kristin Kjørsvik har
tatt hovedansvaret for å få konfirmantene til å tjene inn penger til
London turen i fellesskap med de andre foreldrene.
Senere i vår drar konfirmantene på en felles tur (sammen med
konfirmanter fra andre menigheter) med Kleppe reise til London.
Dette blir en tur med mye innhold. Ann Kristin Karstad og Øyvind
Karstad blir med som lederen på konfirmant turen.
Allan Neset vil være ansvarlig for konfirmasjonsgudstjenesten våren
2016.
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BØNNESAMLINGENE
Av Berit Leiknes

Vi har i år vært ca 5 som kommer på møtene. Noen har sluttet og
noen kommet til så vi holder oss stabile.
Bønnesamlingenes formål er å tilbe Gud, be for menighetens arbeid,
pastor, styre og medlemmer, for byen og for andre bønneemner som
kommer inn.
Gruppa møtes den 3, tirsdagen hver måned. I 2015 har vi hatt vi 11
samlinger på Frimisjonen. Anne-Grete Melbye fortsatte som nestleder
i gruppa. Det gir mer kontinuitet i møtene og gjør at bønnearbeidet er
oftere representert på gudstjenesteledermøter og menighetsmøter.
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: Noen ganger har styret vært representert på
bønnesamlingene og formidlet takkeemner og utfordringer fra styret. I
tillegg kontakter Berit noen i styret før hvert møte, så vi kan være
oppdatert på hva styret står i og hva de ønsker forbønn for.
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. Siste året har det vært
noe nedgang i forespørsler. Men dersom flere ønsker å være med i
nettverket kan dere ta kontakt med Berit eller Anne-Grete.
Det er flott å møtes og vi kommer med forventning om hvordan Gud
skal lede bønnen vår!
Annonsering av samlingen på gudstjenestene har vært noe til og fra.
Kunne ønske at aktiviteter som er ført på kalenderen automatisk blir
nevnt under opplysninger på gudstjenesten.
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SMÅGRUPPER
Av Helle Nørby

U TV I K L I N G E N
2010
50

A V D E L T AK E RE I SM Å G RU P P E R PÅ

2011
67

2012
78

F RI M I SJO N E N :

2013
Gj.snitt 77

2014
Gj.snitt 93

2015
Gj.snitt 86

I tillegg til storfellesskapet trenger vi også et mindre fellesskap.
Smågruppen er en flott måte å gi mennesker mulighet til å bygge
hverandre opp i kjærlighet.
”Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter,
noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de
hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp,” Ef.4,12
”Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp
til ham som er hodet Kristus….så kroppen vokser og bygges opp i
kjærlighet.” Ef.4,15-16
I 2015 har Frimisjonen 12 smågrupper, 10 av disse tar imot nye
medlemmer.
Vi har 3 grupper for kvinner, 5 grupper for både kvinner og menn, 1
gruppe for studenter, 1 gruppe for vgs.ungdommer og 2 grupper for
menn.
Smågruppene har ulike møtehyppighet: hver 14.dag, hver tredje uke
eller en gang i måneden.
Gruppene følger også ulike opplegg.
Vi har smågruppeledersamling to ganger i året, en om våren og en om
høsten. På samlingene ønsker vi å gi innspill, utfordringer og mulighet
for dele erfaringer samt be for hverandre.
Vi er en del av Misjonsforbundets visjon om en fordobling av
medlemstallet i 2020. 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 deles i to nye grupper. Bl.a derfor ønsker vi at alle
grupper har en nestleder som på sikt kan bli en ny leder. Husk å
delegere ansvar til nestlederen så han/hun får øve seg i lederrollen.
Utfordring
Vi ønsker å starte opp en smågruppe for unge gutter. Noen som kunne
tenke seg å lede en sådan ta kontakt med pastor Allan Neset, Børge
Gullbekkhei eller Helle Nørby.
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SATURDAY MORNING MEN’S BIBLE STUDY
Av Bård Forsdahl

Den harde kjerne av menn som står opp tidlig på lørdagsmorgenen
fortsetter. Vi er stort sett 7 menn som kommer til samlingene, men
innimellom kommer det noen på besøk.
Vi møtes kl 0815 til frokost og hyggelig prat. Deretter går vi raskt over
til ett studium av dagens tekst. I år ble vi ferdig med Apostlenes
Gjerninger, det har tatt sin tid.
Samlingene avsluttes med bønn.
I 2015 ble vi medlem av Kirkelig studieforbund.
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ÅPENT HUS FOR JENTER
Av Ann Kristin Karstad

Hensikten var å skape en møteplass for jenter i alderen 13-18 år, hvor
de kunne dele liv og tanker med hverandre. Her kunne jentene bli
kjent med hverandre på tvers av alder.

Annenhver mandag har det vært Åpent hus for jenter hjemme hos
meg i Mellomvegen 85 B fra kl. 19.00-21.00. I løpet av året har vi spilt
spill, spist vafler, drukket te og prata masse. Jentene har også blitt
utfordra til å lære seg et bibelvers utenat hver gang. Til sammen har
seks personer vært innom.
Høsten 2015 kom det så få på kveldene med Åpent hus at jeg
bestemte meg for å legge ned tilbudet. Alle jentene som har vært
innom har fått spørsmål om å bli med i en vanlig smågruppe i stedet.

MEDVANDRERTJENESTEN
Av Bente Ødegård

Medvandrertjenesten er et tilbud for damer/jenter som ønsker noen å
samtale med en kort periode av livet. Vi tilbyr samtaler med en
voksen dame hvor du kan dele tanker om tro og tvil og levd liv.
Tjenesten har i liten grad vært synlig eller aktiv i 2015, men vi starter
opp 2016 med en samling i februar og vil deretter være klar til å ta
imot flere som ønsker en medvandrer.
Vi tror at det å vandre sammen med et annet menneske for en kortere
eller lengre periode er viktig, både for medlemmene våre, men også
for andre som er I kontakt med oss på en eller annen måte.
Vi har vært 7 damer i medvandrertjenesten på Frimisjonen:
Anne Grethe Melbye, Lillian Sandring, Reidun Mikkelsen, Solveig
Wallan, Helle Nørbye, Merete Forsdahl, Bente Ødegård
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NORSK-KAFEEN
Av Solveig Wallan

Norsk-kafeen ble startet i desember 2014 etter et ønske fra Jin Yi, en
kineser som gikk i Frimisjonen på den tiden. Målet med Norsk-kafeen
er å være en møteplass for utlendinger som bor i Norge og som ønsker
å øve på/lære mer norsk. Det er viktig å være mange norske på disse
møtene slik at vi kan dele oss i flere grupper. På den måten får våre
nye landsmenn snakke mest.
Vi møtes nede i kjelleren på Frimisjonen annenhver søndag kl.13.0014.00. Vi har en egen face book-gruppe, Norsk-kafé, der vi minner på
når neste møte er + at vi sier litt om hva vi snakket om sist.
I 2015 møttes vi 9 ganger på våren og 9 ganger på høsten. I tillegg var
flere av oss på hytta til Signe og Steinar på Ringvassøya en helg i juni.
Der gikk vi turer, lagde mat sammen, spilte yatzy og noen prøvde seg
på en liten rotur 
Temaer vi har tatt opp er: vinter, valget, landet de kommer fra, hva
vi har gjort i ferien, juletradisjoner, nyttårsfeiring, påske, familie,
mat, jobb, studier.
Vi har også prøvd å lese en bok sammen. Vi lyttet på lydbok samtidig
som vi fulgte med i boka. Etter 2-3 sider snakket vi om det vi hadde
lest/hørt. Dette viste seg å være litt for vanskelig for flere av
deltakerne, så det prøvde vi bare et par ganger. Boka var:
”Glassdukkene” og handler om studentmiljøet i Tromsø.
Til sammen har det vært 27 personer innom Norsk-kafeen i 2015. Disse
har vært fra Kina, Vietnam, Nigeria, England, USA, Wales, Eritrea,
Etiopia og Norge. De aller fleste kommer flere ganger, og noen er vi
blitt godt kjent med. Noen har flyttet i løpet av denne periode, mens
andre kommer sporadisk.
Utfordringen vår er at vi er en liten fast gruppe med norske som
kommer hver gang (3 stk). Heldigvis er det stort sett alltid noen andre
som også stiller opp, men vi ønsker at flere vil forplikte seg til å være
med. Det er trivelig, artig, interessant, viktig og det er en stor sjanse
for at du får nye venner 
Kanskje du fikk med deg at det ble skrevet om oss i Misjonsforbundet
sitt blad? Det er vi veldig fornøyd med 
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ALPHA-ARBEIDET
Av Børge Gullbekkhei

Det har vært ei satsing på Alpha-arbeidet i år. Foruten det har det
vært noe kontakt mellom Alpha Norge og Frimisjonen.
På høsten prøvde ei smågruppe, med Berit & Kjell Ole Leiknes og
Merete & Bård Forsdahl sammen med noen engelskspråklige, å bruke
engelskspråklig Alpha. Det fikk en treg start og de bestemte seg for å
prøve dette ved en senere anledning.

I siste handlingsplan som styret utarbeidet etter ei Agenda1 nord-helg,
ble det satset på 3 kulturer som skulle prege Frimisjonen. Den ene av
disse var innhøstingskultur. Et av punktene under innhøstning, er ei
satsning på Alpha-kurs for norsk-kaféen. Styret vil arbeide videre med
denne handlingsplanen og det vil vise seg hvordan Alpha-arbeidet vil
finne sin vei videre på Frimisjonen.
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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JULEMESSA OG BRUKTMARKED
Av Ellisiv Yttervik

2015 julemesse og bruktmarked ble arrangert 20.-21. november.
Hovedansvarlig for gjennomføringen var Kristin Kjørsvik, Tove Hjembo
og Ellisiv Yttervik. I tillegg til uvurderlig hjelp fra konfirmantene,
deres foreldre og menigheten. Hovedansvarlig for gjennomføringen av
bruktmarked var Helle Nørbye og Åse Britt Fjellbakk Nilsen.
Å arrangere julemesse er mye arbeid over mange dager, men det er
verdt det på flere plan. Hovedmål var å få inn nok penger til å dekke
konfirmasjonsturen til London. Men å bli bedre kjent med
konfirmantene og å gjøre noe sammen viktig. I tillegg ser vi at
julemessa med bruktmarked er et arrangement der terskelen for å
komme er lav. Det er en glede å se både «frimisjonerer» og nye
mennesker komme for å drikke kaffe og skravle.
Vi vil rette en stor takk til alle som var med å bidra med tid, bidrag til
kafe og salgsbodene. Uten dere hadde resultatet ikke vært noe å
skryte av. Men det er det, så tusen takk!
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GODHET
Av Ellisiv Yttervik

Sammen med Apostolisk Tro, Kristent fellesskap, Norkirken og Frikirka
var Frimisjon med å arrangeres historiens første Godhetsaksjon i
Tromsø. Aksjonen ble gjennomført dagene 23.-26.9. Det var ca 75
deltakere, som gjorde stor og små oppdrag. (inkl baking, kjøkken osv).
Vi hadde 32 oppdrag vi løste,
ca 19 av disse var innmeldte
oppdrag, dvs hjemme hos noen.
I tillegg kommer alle de
oppdrag for å få det hele til å gå rundt, og stand osv.
Sekretariatet var lokalisert på Frimisjonen. Noe som fungerte svært
godt.
I løpet av godhetsaksjonen deltok 34 personer fra Frimisjonen. Noen
hverdag, andre enkeltdager. Vi tror at å vise godhet, uten baktanke
og med kjærlighet er en konkret og virksom måte å formidle Jesu
kjærlighet til byen. Å utvikle en godhetskultur blant oss tar tid, men i
løpet av året dette har vært et fokusområde ser vi at flere og flere
finner muligheter og har frimodighet til vise godhet. Høsten 2016
gjennomføres årets godhetsaksjon. Sammen med de andre
menighetene vil Frimisjonen jobbe for å øse enda mer Godhet utover
byen. Vi gleder oss allerede.
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KORET VÅRES
Av Eirin Bjørnstad

Hensikten med koret er først og fremst å gi et tilbud til voksne folk
som ønsker å synge, og ha det godt sammen med andre med samme
interesse.
Koret ble startet våren 2015 og da med tanken å ”tromme sammen”
de som en gang sang i FRUKT, senere GospelCompagniet, Ten sing og
andre ungdomskor i byens kirker. Dette ut fra teorien om at selv om
årene går, så forsvinner ikke gleden ved å synge sammen med
likesinnede.
Dette viste seg være en riktig antagelse og koret vokste raskt til at vi
i dag har i underkant av 30 stykker som har dukket opp fra ”alle
steder”.
Det var en forutsetning for oppstart at Unni Hustad Johansen ble med
som dirigent, og at Vegard Pedersen Årnes ble med som pianist.
Heldigvis ble begge disse to kapasitetene med, og dette fungerer
veldig godt. Unni kommer hver gang, og Vegard kommer når han kan,
og når vi skal opptre.
Koret har valgt et styre på tre stykker, og har i tillegg en gruppe som
tar seg av noter, og en gruppe som organiserer kaffekoking på
øvelsene. Dette fungerer godt.
Det er nå tatt initiativ til et band som skal spille for koret under
opptredener, og også dette blir et tilbud til ”tilårskomne” og tidligere
aktive musikere.
Koret har hatt tre opptredener. En i begravelsen til et av våre
medlemmer, og to adventsarrangementer, på Frimisjonen og i Kroken
kirke. Det jobbes nå med Korhelg denne våren, og reise til Spania
neste vår.
Økonomien er av det enkle slaget. Vi har en konto, og tar inn en liten
kontingent som gjør det mulig å kjøpe kaffe og te. Men med tanke på
noter, lettere utstyr til band, korhelg og reise til Spania må vi nok
gjøre grep som går på søknader, dugnad og annet.
Ledersituasjonen er grei, og det er styret som forbereder og hele
koret som tar avgjørelser. Mål og visjoner for 2016 er å beholde det
gode miljøet, få på plass band, ha en eller flere korhelger og jobbe
med Spaniaturen i 2017. Vi er hele tiden åpen for syngeoppdrag og har
en lav terskel for å ta inn nye sangere.
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«FRIVILLIGHETSDAG»
Av Merete Forsdahl

Frivillighetsdagen ble gjennomført på tirsdager våren 2015 og
torsdager høsten 2015.

V ISJONEN

FOR

F RIVILLIGHETSTIRSDAGE N

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 2015 har vi dette vært innholdet i Frivillighetsdagen:
DEVOTION

Fra 13.00. til 14.00. annen hver tirsdag. Bønn, bibellesning og
samtale. 2-5 personer har møtt opp på dette tilbudet. Devotion har
vært ledet av Guro Nordhassel og Helle Nørby.
Åp e n l u ns j fra k l .1 2 .0 0 . ti l k l. 1 3 . 0 0

Vi koker kaffe og te, og de som kommer til lunsj tar med seg det de vil
spise. Oppmøtet har variert.
Ar b ei ds m øt e r

Guro Nordhassel (ansatt), Iselin Hamnes Abe (styremedlem), Merete
Forsdahl (styremedlem) og Helle Nørby (vara i styret) har i 2015
jobbet med ulike saker på oppdrag fra menighetens styre. Ellisiv
Yttervik har vært med på mange av møtene og pastor Allan Neset har
deltatt de ukene han har vært i Tromsø fra og med februar 2015.
Iselin Hamnes Abe (styremedlem)har hatt «permisjon», høsten 2015.
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! BAR (Barn av rusmisbrukere)
kommer til å låne lokalene våre annen hver torsdag i 2016. De vil da
være på Frimisjonen samtidig med frivillighetsdagen.
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ARBEID HUSKOMITÉEN
Av Bård Forsdahl

Medlemmer i huskomiteen er: Rune Yttervik, Raymond Walsnes, Tor
Jonny Karlsen, Bård A. Forsdahl, Tor Gunnar Bakke
Vi har brukt svært mye tid på å orientere oss om byggstrukturen, samt
det gamle varmluftsystemet på Frimisjonen.
Vi har lukket varmluftanlegget mellom stiftelsen og Frimisjonen slik at
lukt problemene som dukket opp ble minimalisert. Grunnen til
luktproblemene er at stiftelsen har koblet kjøkkenventilatorer på
varmluftanlegget som om det var ett ventilasjonsanlegg

Forberedt ombygging av 1 etg.
Har vært i kontakt med Kaisa Halset ang ombygging i 1.etg
Kontakt med Leif Lauknes ang bærende konstruksjoner. Det er nå
vektberegnet hvilke vegger som kan fjernes og hvilke åpninger som
kan lages i bærende konstruksjoner
Sendt inn søknad til kommunen ang ombygginger, sept/okt 2015
utført
Fjernet en av tivoli-lampene i kirkesalen, og reparert ett annet.
Ordnet avlufting fra toalett/vaskerom i kjelleren.
Satt opp nytt lydanlegg.
Lagt varmekabel i takrenne.
Planlagt å sette opp lysrigg

