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Frimisjonen
Frimisjonens visjon er «Med Jesus i sentrum». Vi ønske at Jesus skal være sentrum i våre liv,
i menigheten og vi ønsker å være med Jesus i sentrum av byen. Vi ønsker at kirken skal ha
fokus OPP, INN og UT.
Fokus OPP handler om å ha et levende og nært forhold til Gud vår skaper, Jesus vår frelser
og Den hellige ånd vår livgiver. Fokus INN handler om å ha et fokus på hverandre og den
enkeltes plass i fellesskapet. Fokus UT handler om å ta Jesu oppdrag på alvor og gjøre Jesu
nådesbudskap kjent og tilgjengelig for byen vår.
De enkelte aktiviteters årsmelding er derfor prøvd sortert som OPP, INN eller UT aktiviteter.

Styrets årsberetning
– Øyvind Karstad, styreleder

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, Tor Gunnar Bakke og Steinar
Thorvaldsen. Helle Nørby, Line Moldestad og Eivind Borvik har vært vararepresentanter til
styret. Førstnevnte hadde permisjon fra styret fra september og ut perioden. I tillegg har også
pastorene, Allan Neset og Ellisiv Yttervik, deltatt på mange av styremøtene. Arbeidsutvalget
(AU) har bestått av leder, nestleder og hovedpastor.
Det har i virkeåret 2016 vært avholdt 13 ordinære styremøter, og en styrehelg (fredag kveld
og lørdag). Ut over dette gjøres noe arbeid over e-post både i styret og AU.
Menighetens årsmøte ble avholdt 13. 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
2016, én helg i januar og én i oktober.

Ansatte
Allan Neset har fortsatt sitt virke som hovedpastor; fram til sommeren i 50 % stilling, og fra
august ble dette økt til 70 %. Han har gjennom året hatt en pendlerordning, der han er i
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Tromsø cirka to uker hver måned, og der han jobber fullt mens han er her. Den økte
stillingsprosenten har muliggjort at en del forberedelser og administrasjon kan
gjøres mens han er sørpå.
Ellisiv Yttervik har også i 2016 vært ansatt i 40 % stilling, først som menighetsutvikler og fra
høsten som pastor. Fram til sommeren vikarierte Ann Kristin Karstad for Guro Nordhassel
som menighetsarbeider i 50 % stilling med hovedfokus på ungdomsarbeidet, og fra august ble
hun ansatt som ungdomsarbeider i 25 % stilling. I tillegg hadde Nora Moldestad et
engasjement som barnearbeider i 20 % stilling fra september og ut desember.
Styret opplever at vi i 2016 har hatt et flott team av ansatte, som bidrar med en bredde av
ulike gaver og fokusområder, og hver enkelt gjør en god og viktig jobb for Guds rike i
Tromsø.

Visjon og satsningsområder
Inspirert av Agenda1 har styret jobbet med noen særskilte fokusområder for Frimisjonen i
form av kulturer vi ønsker å bygge i menigheten, og kulturene som har fått hovedfokus er
inkludering, innhøstning og disippelgjøring. Vi ønsker at mennesker skal oppleve å bli
inkludert i fellesskapet, og at stadig nye skal "høstes inn" for Guds rike ved å ta bevisste
standpunkt om å følge Jesus. Vi ønsker også å være en menighet der vi gjennom gode
relasjoner kan lære av hverandre og sammen vokse videre som Jesu disipler. Fokuset på disse
kulturene har kommet til uttrykk på en rekke plan, blant annet gjennom forkynnelsen, et
fornyet fokus på åpne smågrupper, daglig bønn for ikke-kristne ("bønn for 3"), styrking av
medvandrertjenesten og nye tjenesteområder som møteverter på søndager.
Vi ser de misjonale målsetningene vi jobber med gjennom Agenda1 også er i tråd med
Misjonskirken Norges visjon Vekst 2020, som Frimisjonen også er en del av.
Vi benytter oss fortsatt av Naturlig Menighetsutvikling (NaMu), som er et nyttig redskap for å
se "hvor skoen trykker" i menigheten. Med utgangspunkt i menighetsprofilen (NaMu-testen)
fra november 2015 har vi jobbet videre med behovsorientert evangelisering, noe som
sammenfaller med nevnte innhøstingskultur. Vi har også sett at engasjert trosliv er et område
som med fordel kan styrkes i menigheten, og at det er et behov for å fornye vårt fokus på
Bibel og bønn. Ommund Rolfsen har vært NaMu-veileder for Frimisjonen i 2016.
Frimisjonen har videreført fokuset på godhet, som var et satsningsområde for 2015, blant
annet ved igjen å være en pådrivermenighet for Godhetsaksjonen og ved å arrangere
Godhetstur til Narvik (se nedenfor).
Arbeidet med innvandrere og utlendinger i Tromsø har vært fokusert rundt Norsk-kafeen som
arrangeres annenhver søndag, samt ved å tilby tolking til engelsk under gudstjenestene.
Ungdommene har lenge vært et uttalt satsningsområde for Frimisjonen, med ungdomsklubben
Frik og konfirmantarbeidet som sentrale virkegrener. Nytt for året er ungdomsmøter kalt
Powerstation, knyttet til Frik.
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Fra høsten 2016 har vi også ønsket å sette et fornyet fokus på arbeidet for barn, ved
jevnlig å løfte fram dette viktige tjenesteområdet, og ved å ansette en barnearbeider.
Vi ser fortsatt behov for å styrke denne tjenesten i tida som kommer.
Vi har i 2016 videreført satsningen på å gi bort flertallet av gudstjenestekollektene til formål
utenfor menigheten, primært til lokale formål og til misjon. I 2016 ble det samlet inn totalt 26
kollekter til slike eksterne formål, noe som er en økning fra året før.
Vi ønsker at menighetens visjon, Med Jesus i sentrum, skal utgjøre et grunnlag for alt dette,
ved at Jesus får være i sentrum for alt som skjer i menigheten, samt at mennesker i Tromsø
sentrum skal få et møte med Jesus gjennom oss.

Arrangementer og samarbeid
Uke 6 var bønn- og fasteuke i Frimisjonen, der vi oppfordret menigheten til å frigjøre tid og
fokus i hverdagen, og til å søke Gud i bønn, både hver for oss og sammen.
I tråd med NaMu-arbeidet beskrevet over, gjennomførte vi 4.-5. mars et menighetskurs om
hverdagsevangelisering, i regi av NaMu. Kurset hadde 26 deltagere.
15.-17. april arrangerte vi Godhetstur til Narvik Misjonskirke, der vi deltok i renovering av
kirkebygget deres. På forhånd hadde Frimisjonen samlet inn nærmere 40 000 kroner gjennom
fire kollekter for å muliggjøre oppussingen. 17 voksne og 10 ungdommer tok turen, og vi fikk
gjort enda mer enn vi på forhånd hadde regnet med. Dette var til stor velsignelse for vår
søstermenighet i Narvik, og for alle som deltok.
Frimisjonen var med som arrangør for Liv og vekst i nord på Soltun Folkehøgskole 17.-20.
juni, der det også ble arrangert Stagedive i nord for ungdommer.
Som i 2015 dro vi i gang høsten med Startpunkt, som besto i åpne middager fire tirsdager på
rad, med formål å inkludere nye mennesker i menigheten. Oppslutningen var stor,
tilbakemeldingene var gode og for flere ble dette en inngangsport til smågruppe- og
gudstjenestefellesskapet. Vi ser i etterkant at forholdsvis mange studenter og unge voksne har
blitt en del av menigheten i løpet av høsten, og der har Startpunkt vært en medvirkende faktor.
7.-10. september deltok vi sammen med flere andre menigheter på Godhetsaksjonen, basert på
konseptet fra IMI-kirken i Stavanger. Vi tilbød praktisk hjelp til eldre, aleneforsørgere og
innvandrere.
Frimisjonen fylte 160 år i 2016, og dette ble behørig
feiret 26.-27. november med gratis kafé, levende "real
size" julekrybbe med fotografering, "barnebursdag",
historietime, Bjarne G's filmminner fra gamle Tromsø,
julekonsert og jubileumsgudstjeneste. Jubileumsboka
Frimisjonen 160 år - En raus og livskraftig menighet i
sentrum av Eirin Bjørnstad ble også lansert.
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Det ble arrangert to kafégudstjenester i 2016. Hensikten 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 ønsker å slutte opp om de tverrkirkelige arrangementene til Sammen i lovsang og
bønn for Tromsø samt ledersamlinger i regi av Kristent Lederforum Tromsø.
Palmesøndag og 1. påskedag hadde Frimisjonen fellesgudstjenester med Norkirken, Frikirken,
Baptistkirken og Pinsekirken Filadelfia. 28. august deltok vi på fellesgudstjeneste for Godhet
sammen med Apostolisk tro, Frikirken, Kristent fellesskap og Norkirken.
Menigheten hadde i 2016 følgende gjestetalere: Friedrike Bach, Hanne Eliassen, Kay Morten
Aarskog, Kai Hansen og Øyvind Haraldseid. Fra menigheten har Anne-Grete Melbye,
Kristian Masvie, Eddie Turpeinen og Jon Børge Frafjord bidratt med forkynnelse på
gudstjenestene, i tillegg til de ansatte.

Oppussing og økonomi
Renoveringen av kirkebygget har kommet et langt steg videre i 2016, med totalrenovering av
kaffesalen (som nå, etter navnekonkurranse, har fått navnet Fristedet), etablering av nytt
kjøkken og kontorplass/resepsjon i første etasje, samt et lagerrom vegg i vegg med kirkesalen.
Med huskomiteen i spissen ble det lagt ned store mengder dugnadsarbeid, i tillegg til at to
innleide håndverkere gjorde en fabelaktig jobb. Den nye salen og kjøkkenet har allerede blitt
til stor glede for menigheten og lokalene gir helt andre muligheter enn vi hadde tidligere.
Fullføringen av prosjektet og den formidable frivillige innsatsen ble markert med en
innvielsesfest 4. september.
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 og kollekter, samt sporadiske kommentarer om økonomien generelt. Etter en
trå start tidlig på året, fikk givertjenesten et solid oppsving, som gjør at vi til slutt endte over
det budsjetterte målet for tiende/fast givertjeneste.

Statistikk
I år 2016 ble det foretatt 2 barnevelsignelser, 2 ble døpt og 7 ble konfirmert.
8 personer meldte seg inn i menigheten i løpet av året. Ved årsskiftet var det 147 medlemmer
i menigheten.
Antall gudstjenestebesøkende dette året har vært 78 i snitt, av disse var 14 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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Hovedpastors årsmelding
– Allan Neset

De gode opplevelsene jeg hadde gjennom mitt
første år som pastor i Frimisjonen har i aller
høyeste grad fulgt meg også gjennom det året
som nå ligger bak.
Jeg har hatt et fantastisk år i Tromsø, og jeg har
vært så heldig at jeg har opplevd meg som ”rett
mann på rett plass”. Siden det er en på alle måter
subjektiv opplevelse, kan jeg bare håpe på at
flere i menigheten opplever det på samme måte.
Fra høsten av økte jeg stillingen til 70% som jeg
opplevde var nødvendig dersom jeg skulle fortsette som pastor med pendlerordning. Det har
betydd mye for min totale situasjon og har gitt ro til å kunne jobbe med Frimisjonen, også når
jeg er på Sørlandet.

Forkynnelse
Også dette året har jeg hatt mye fokus på forkynnelsen. Som menighet har vi forsøkt å være
tydelige på hvilke satsingsområder vi ønsker å prioritere. Gjennom strategiarbeid og
menighetsutviklende tiltak har vi samlet oss om inkludering, disippelgjøring og innhøsting, og
det har også preget forkynnelsen. Jeg har også i år poengtert viktigheten av å kunne være
uten å gjøre. Vi er en svært aktiv menighet, og da er det viktig at vi ikke har vår kristne
identitet i det vi gjør, men i det vi er. Vi er syndere frelst av bare nåde, og ved den samme
nåden får vi ha forskjellige type tjenester i Hans menighet.
Nytt i fjoråret var at vi forsøkte oss med noen onsdagsmøter. Det har kommet innspill på at
det kanskje hadde vært bra å ha et fora i tillegg til gudstjenesten, hvor man kunne komme
sammen med fokus på forskjellige tema knyttet til det å være kristen. Det har vært noen fine
samlinger, men med liten oppslutning. Siden vi som menighet også vektlegger viktigheten av
å være med i en smågruppe, er det mulig vi heller skal bruke tid på det. Styret og pastorene vil
vurdere om vi skal fortsette med onsdagsmøter

Andre oppgaver
Fra i høst av overtok jeg ansvaret for konfirmantarbeidet. For meg personlig har det vært både
godt og nyttig å jobbe med formidling til denne unge aldersgruppen, og jeg opplevde at de
unge tok det greit å få inn en ”gammel mann” som konfirmantlærer. Jeg har videre vært med
i, eller hatt møte med, gudstjenesteutvalget, Mens BibleStudy, LIFT-lederteamet, lederskapet
for smågruppene, samlivs-gruppa, medvandrertjenesten, Frivillighetstorsdager, NaMu
lederteamet og menighetens hovedstyre og Arbeidsutvalg. Har også som hovedpastor og
registrert forstander en del administrative oppgaver og forpliktelser. Særlig
trossamfunnsprotokollen har vært gjenstand for revidering. Jeg har også hatt økonomiansvar
for, og vært med i arrangementskomiteen for Liv og Vekst i Nord.
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Vi hadde fasteuke med åpen kirke og samlinger for interesserte hver kveld. Jeg
hadde utarbeidet et fastehefte som menigheten kunne bruke hjemme i daglig andakt,
og de var også utgangspunktet for fellessamlingene.
På forsommeren var vi med og arrangerte et felleskristent stormøte med Will Graham i
Ishavskatedralen.

OPP
Gudstjenesterledergruppa
– Ellisiv Yttervik

I 2016 var gjennomført 42 gudstjenester i Frimisjonens lokaler. Av disse var det 7
Allesammen-gudstjenester og 2 kafé-gudstjenester.
I gudstjenestelederguppa møter de som har takket ja til å lede en eller flere gudstjenester i
løpet av året. Pr i dag møter Bente Ødegård, Børge Gullbekkhei, Ellisiv Yttervik, Iselin
Hamnes Abe og Siv Start. I tillegg møter pastor Allan Neset. Utover disse er to gudstjenester
blitt ledet av henholdsvis Line og Nora Moldestad, Astrid Turpeinen og Henning Bjørnstad.
Disse er på det nåværende tidspunktet ikke gått inn i fast tjeneste som gudstjenesteleder.
Gudstjenestens mål er å være et feirende fellesskap som inkluderer alle som kommer til
gudstjenesten. Også her er visjonen «Med Jesus i sentrum» sentral og vi ønsker at alle skal bli
møtte på en eller annen måte i løpet av gudstjenesten, det kan være gjennom lovsang og
musikk, forkynnelsen, vitnesbyrd, nattverd eller bønn. På samme måte som mennesker er ulik
i forhold til interesser, erfaringer og personlighet, har de forskjellige behov, trosspråk og
lengsler når det gjelder gudstjenesten. Gudstjenestelederne jobber med å kunne legge best
mulig til rette for at alle skal bli møtt uten at det skal gå på akkord med budskapet.
Etter vedtak i styret har vi fortsatt med «dagens presis». Vi hører at det er barn som motivers
til å komme tidlig og det gir et lite fokus på at barn har en plass og hører til også i
gudstjenesten. Vi ønsker at barn skal være synlig og «gitt noe» før de går ned til
Jubelgjengen, men vi har ikke klart å få det til alle gudstjenester. Dette er noe vi vil jobbe mer
med i 2017.
Delestaffeten startet vi opp med tidlig vår 2016. Dette opplever vi har vært en suksess. Det er
oppmuntrende å se så mange forskjellige mennesker deler enten bibel vers, vitnesbyrd eller
andre ting som ligger på hjerte. Vi gleder oss til fortsettelsen.
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Høsten 2016 begynte vi med kirkeverter som står nede og ønsker velkommen til
gudstjenesten. Vi tror og opplever at folk synes det er hyggelig og det skaper et godt
utgangspunkt for gudstjenesten. Tusen takk til våre flotte kirkeverter.

Bønnearbeidet
– Berit Leiknes

Bønnesamlingenes formål er å tilbe Gud, be for menighetens arbeid, pastor, styre og
medlemmer, for byen og for andre bønneemner som kommer inn. Vi får bønneoppdrag fra
styret. I år har vi vært 6 faste kommer på møtene. I tillegg har det vært noen fra styret som har
vært med av og til.
Gruppa møtes den 3, tirsdagen hver måned. I 2016 har vi hatt vi 10 samlinger på Frimisjonen.
Anne-Grete Melbye er nestleder i gruppa. Det gir mer kontinuitet i møtene og gjør at
bønnearbeidet er oftere representert på gudstjenesteledermøter og menighetsmøter.
Bønne og fasteuka 2016. Bønnegruppa hadde ansvar for én av samlingene i løpet av uka.
Forbønnstjenesten under gudstjenesten har Anne Grete hovedansvar for.
Det er flott å møtes og vi kommer med forventning om hvordan Gud skal lede bønnen vår!
Mange i menigheten ber og ønsker å møtes for å be. Vi vil bare oppfordre og oppmuntre
menigheten til å møtes for å be og ta initiativ til bønnemøter ulik størrelse og format. Gud
elsker bønn. 

LIFT – Lovsangsteamene
– Bjørn Stark

2016 har vært et spennende og interessant år!
Vi har deltatt på gudstjenester ca hver 3. søndag hvor vi er med på å lede menigheten i sang,
lovsang og tilbedelse under gudstjenesten.
Vi ønsker å øve en gang i uken, men dette året har det vært vanskelig å få til. Den søndagen vi
har hatt ansvar for lovsang har vi møtt kl 0830. Vi har da hatt god tid til å få plukket ut sanger,
bønn og egen lovsang og tilbedelse før gudstjenesten begynner kl 11. Dette har fungert
brukbart.
Dessverre har flere sluttet og noen har kommet og gått igjen dette året. I skrivende stund er
det bare Bjørn og Monica som utgjør LIFT 1. Ester har fått innvilget permisjon på ubestemt
tid. Vi ønsker å fortsette å lede menigheten i lovsang også i 2017, men ser gjerne at vi får flere
medlemmer i gruppa. Har dere ønsker til sanger eller andre innspill så er det bare å ta kontakt
med Bjørn.
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– Ann Kristin Karstad

Hensikten med lovsangsteamet er å lede menigheten inn i takk og tilbedelse av Gud. Vi
ønsker å inspirere, utfordre og betjene i gudstjenesten.
Våren 2016 bestod teamet vårt av: Rannveig Rivedal Nilsen – sang, Espen Andre Jensen –
gitar, sang, Øyvind Karstad –saxofon, sang, Ann Kristin Karstad –piano, sang. Høsten 2016
begynte Morten Henning Nygård i teamet. Han tok over som leder da Ann Kristin gikk ut i
svangerskapspermisjon i desember.

– Ester Feidal

Ved oppstart av Frik Lovsangsteam så jeg for meg at vi kanskje klarte å være en gjeng på 3
eller 4 stykker, og hadde heller ikke så høye forventninger med tanke på det musikalske. Det
viste seg at det var mange som var interesserte, og svært dyktige musikere.
I prosessen har noe av det viktigste for oss vært å ha et fellesskap og ikke bare spille musikk
sammen, men dele livene våre med hverandre - dele ambisjoner, opplevelser og vitnesbyrd,
og stadig be for hverandre. Medlemmene er Jon Olav Fagertun, Milla Turpeinen, Henning
Bjørnstad, Chris Feidal, Solveig-Marie Oma, Eline Hestad og Maria Larsen (hun trapper ned i
vår-perioden).
Vi har så godt som øvd annenhver onsdag mellom 1600-1830 (som regel), og før
PowerStationer kl. 1730. Alle medlemmene har vært utrolig flinke til å forplikte seg til
øvelser og annen oppmøte, og det å si ifra i god tid om det viser seg til å ikke være mulig å
møte opp. Noen få uheldige situasjoner, men det må man bare regne med :) I tillegg til
øvelser har vi møttes bare for å sosialisere og bli kjent.

– Tore Ødegård

Lift under ledelse av Tore Ødegård har i 2016 ledet sang og musikk på 12 gudstjenester.
Vi har dette året bestått av følgende
besetning: Tove og Carl Sverre Hjembo, Bård
Forsdahl, Vegard Pedersen, Kristina Nygård
Walsnes, Ann-Louise Borvik og Tore
Ødegård. Vi har i hovedsak hatt øvelse lørdag
før gudstjenesten. Vårt mål er å lede
forsamlingen i sang, lovsang og tilbedelse.
Vårt ønske har vært å gjøre dette – med en
musikalsk bredde – og at vi sammen kan feire
gudstjeneste med sang og musikk, jubel,
takknemlighet, glede, fred og tilbedelse.
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INN
Frivillighetsdag
– Merete Forsdahl

Frivillighetsdagen ble gjennomført på torsdager i 2016.
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. Dette i tillegg til at
ulike arbeidsmøter kan avlaste og utfylle styrets arbeid.
I 2016 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 Helle Nørby og pastor
Allan Neset. Devotion hadde i 2016 svært lav oppslutning og ble avsluttet/pauset ved
årsskiftet. 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. Arbeidsmøter Iselin Hamnes Abe (styremedlem), Merete
Forsdahl (styremedlem) og Helle Nørby (vara i styret) har i 2016 jobbet med ulike saker på
oppdrag fra menighetens styre. Ellisiv Yttervik og Ann Kristin Karstad har vært med på
mange av møtene og pastor Allan Neset har deltatt de ukene han har vært i Tromsø. Fire
torsdager høsten 2016 ble det arrangert babysang. Kathrine Nyborg Johansen ledet disse
samlingene på et eminent vis og samlet en flott gjeng av mødre, fedre og babyer/mindre barn.
Treffene ble en suksess og vi håper på en oppfølger i 2017.
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) låner lokalene våre annen hver torsdag og det er
fint at denne «utleien» er samtidig med Frivillighetsdagen.

Smågrupper
– Helle Nørby

Hensikten med smågruppene er å gi mennesker mulighet for å oppleve det nære og
omsorgsfulle fellesskap hvor vi kan dele livet og troen med hverandre. Smågruppen gir
anledning til samtale, bønnefellesskap, bibel/bokstudier og legger en ramme rundt for å
modnes som kristen. Forhåpentlig vil dette gjøre oss i stand til å ta imot nye mennesker som
er nysgjerrige på hva kristendom handler om.
Vi hadde 11 smågrupper i Frimisjonen i 2016, 2 ble lagt ned og det ble startet 1 igjen ved
årsskiftet, i dag har vi 10 smågrupper. Gjennomsnittlig deltok ca. 72 personer i en smågruppe.
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Våren 2016 hadde vi en smågruppeledersamling hvor menighetsbygger fra
Norkirken Live Fossen Gundersen underviste. Allan Neset, Børge Gullbekkhei og
Helle Nørby utgjør smågruppelederteamet.
På smågruppeledersamlingen onsdag 8.februar 2017 på Frimisjonen var tema bla
smågruppenes plass i Frimisjonens visjon og strategi. Agenda 1 (kursing av styret) bruker
boka Simple church av Thom Rainer & Eric Geiger . Den viser til at menigheter vokser når
mennesker deltar gudstjenestefellesskapet, i smågruppene samt finner sin tjeneste for Gud.
Smågruppene har en viktig plass som et redskap i Frimisjonens handlingsplan om å nå ut til
nye mennesker med det gode budskap vi er betrodd.

Mens bible study
– Bård Forsdahl

Vi er en trofast gjeng med 7 Menn som møtes lørdag morgen. Innimellom er det noen flere
som er innom. De som kommer hver lørdag morgen opplever at fellesskapet er vel verd å få
med seg.
Vi har samlinger stort sett alle lørdager, men har pause i ferier og på helligdager. Vi deler
frokost før vi systematisk går gjennom en bibeltekst. I det siste året er det Tor Gunnar, Allan
og Bård som har innledet og forberedt tekstavsnittet som deles.
I løpet av 2016 har vi frem til begynnelsen av april gått gjennom de fire første kapitlene av
Johannes Åpenbaring. Deretter har vi konsentrert oss om Markus evangeliet frem til
juleavslutningen hadde vi kommet til kapitel 3.

Konfirmanter
– Allan Neset

Det var i 2016 et flott konfirmantkull
bestående av 6 jenter og en gutt. De hadde
også denne gang undervisning knyttet opp til
opplegget Tentro, og det var Ann-Kristin
Karstad som hadde hovedansvaret.
Den etterhvert så tradisjonelle turen til London
ble en flott opplevelse, og det gjorde også
selve konfirmasjonsdagene som var lagt til
lørdag og søndag i pinsen.

Medvandring
– Årsmelding ikke mottatt.

12

Huskomiteen
– Bård Forsdahl

Huskomitèen på Frimisjonen har bestått av mange medlemmer, og enda flere som har deltatt
på de mange dugnadene vi har hatt i løpet av året.
Medlemmene har vært: Kristian Masvie, Eivind Borvik, Carl Sverre Hjembo, Rune Yttervik,
Trond Bjørnstad, Raymond Walsnes, Tore Ødegård, Iselin Hamnes Abe,
Det har vært ett svært aktivt år for huskomitèen i 2016. Gjennom 2015 var det en grundig
forberedelse på hva 1 etg skulle inneholde og hva som skulle gjøres. I januar 2016 tok det løs.
Vi hadde ansatt to snekkere/altmuligmenn fra Litauen som tok hoveddelen av oppussingen.
Men før de begynte, rev vi det meste av inventaret i Ungdomssalen, Blåsalen og Magasinet.
Vi har revet det gamle kjøkkenet og isolert det samt bygd det om til kontor og
informasjonsdisk.
Hele den nye kaffesalen er isolert, det er anlagt nytt gulv i den gamle Ungdomssalen, det
gamle utstikket er revet og bygd opp på nytt. Det er lagt nytt gulvbelegg i hele kaffesalen.
Hele det gamle varmesystemet med varmekanaler fra da kirka ble bygd er nå revet, og endene
er tettet igjen. Vi har i flere år hatt en utfordring med matlukt som har kommet fra gamle
Stiftelsen. Det skyldes at beboere der koblet nye kjøkkenviften inn på det gamle
varmesystemet og dermed ledet matlukt inn på Frimisjonen. Det problemet er nå løst.
Det er anlagt nytt kjøkken over det gamle dåpsbassenget, og da har vi fått realisert en gammel
drøm som kvinnemisjonen hadde i mange år og som det ble samlet inn penger til like lenge.
Det er lagt lydhimlingsplater i hele kaffesalen som har medført en drastisk reduksjon i støy
når vi samles i denne salen.
Det er montert ventilasjon i alle tre etasjer, men den er bare tatt i bruk i kirkesalen foreløpig.
Vi avventer styring av ventilasjonen før de settes i drift i kjeller og kaffesal. Forøvrig var
ventilasjonen svært kjærkommen på konfirmasjonsgudstjenestene våren 2016.
Det er montert varmeovner i taket både i kaffesal og kirkesal. Dette er IR-varme som skal
kunne gi en innsparing på strømutgiftene ved at vi kan ha kortere oppvarmingstid av lokalene
før det er aktivitet der. Uansett var varmeovnene klare for utskifting. Det er etablert, men ikke
ferdig montert styring av all varme, likeledes styring av lys. Når styringen av lys og varme er
etablert så vil det være mulig å programmere inn varme og lys i forhold til på forhånd kjente
aktiviteter. I tillegg så vil bevegelsessensoren gjøre at anlegget slår seg på både mtp varme og
lys når det kommer noen inn i rommet.
Det er etablert nytt låse-system på Frimisjonen der vi har byttet ut vanlige system-nøkler (som
det nå var mange vi ikke lengre kunne gjøre rede for) med kodebrikker. Dette er kodebrikker
som er personlige, som også kan deaktiveres dersom det skulle være behov for.
Alarmsystemet er skiftet ut med ny hovedsentral.
Branndøren/Rømmingsdøren i kjelleren var skadet på baksiden etter flere innbruddsforsøk.
Den er nå reparert. Lignende skade finnes på rømmingsdør i kirkesalen.
Skyvedørene vi fikk fra Ansgarskolen ble forkortet og hengt opp, og tenk de passet akkurat!
Ventilasjonsanlegget vi fikk fra Ansgarskolen ble satt i drift, det fikk også akkurat plass.
Det er begynt å etablere lager over Mezaninen, må sluttføres i 2017. Det var planlagt at en nye
rømningsveier ut av kirkesalen på Frimisjonen skulle være via det nye lageret, det står
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montert klar en dør, og når det ble klart med eierne av Stiftelsen/Bispegata
apartments skulle vi se hvor trappa ned fra denne rømningsveier skulle gå, enten i
bakgården til stiftelsen, evt via gårdsrommet til Grønnegata 103. Vi kunne da ha blindet den
rømningsveien som nå går via stiftelsen, det ser ikke ut til at dette er en aktuell
problemstilling da utviklerne bak gamle stiftelsen synes å ha andre planer.
I forbindelse med 160 års jubileet ble det hengt opp en lysrigg.
Bakveggen i kirkesalen ble dekket med lydplater, samt at det ble hengt opp en TV for blant
annet å kunne gi tekst til lovsangerne. I den forbindelse ble også gelenderet til øvresalen
skiftet ut og det ble anlagt ett nytt brett over muren.
Vinduene i sørveggen 2`dre etasje ble skiftet ut, vi leide snekker til denne oppgaven.
Hoved-strøminntaket til Frimisjonen er endelig skiftet ut. Det er også begynt å etablere ett
ekstra sikringsskap i kirkesalen fordi med de nye IR-ovnene og lysriggen så krever det veldig
mye mere strøm.
Utbygging av Platting foran i kirkesalen.

AV/Teknisk
– 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. Einar
Stark har vært med som teknisk støtte ved flere anledninger, og vi håper han fortsatt vi være
med oss. 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.
Det har blitt utført noen tekniske utbedringer siden siste årsmøte.
 Lysriggen over fremre del av salen, der det har blitt montert styrbare lyskastere, og der vi
også har mulighet for montering av scenetepper, samt plassering kabler og annet utstyr.
 Fastmontert projektor i lysrigg og motoriserte lerret på vegg. Projektoren vi har brukt er
dessverre noe lyssvak når den skal vise et så stort bilde, så denne må byttes ut.
 Vi har lånt et større miksebord fra Gospelcompagniet, noe som gir oss større spillerom
med tanke på spesielle arrangementer, effekter og lydkontroll.
 Det har blitt kjøpt inn en ny multikabel, for tilkobling av mikrofoner i forkant av rommet,
da den gamle var ustabil og utslitt.
Planer for 2017:
 Installere én, kanskje to projektorer med høyere lysstyrke og bildekvalitet. Disse er
forholdsvis kostbare, men vil gi en bedre bildeopplevelse.
 Rydde opp i kabelrot i forbindelse med teknikerhjørnet, signalføring til projektor og
høyttalere og annet.
 Rekruttere flere teknikere. Vi vil gjerne holde teknikerkurs for interesserte.
 Gjennomføre ombygging av teknikerhjørnet.
 Opprettholde det gode samarbeidet med lovsangsteamene og møtelederne.
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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 2016.

UT
Jubelgjengen
– Helle Nørby

Hensikten er å gi barna det beste. Hva er det? Å bli kjent med Jesus Kristus som Guds Sønn
og vår frelser. Søndagsskolen skal formidle barnetro til barna: Jesus til barna og barna til
Jesus. Søndagsskolen formidler gjennom bibelfortellinger, lek, sang og musikk, samtaler og
godt samvær.
I 2016 har vi hatt følgende ledere i søndagsskolen: Tove Tøllefssen, Tove Hjembo, Hannah
Krogsen, Beate Sandør, Cathrine Labori, Hanne Sandør, Ole Grønli , Guro Nordhassel, Karin
Mathilde. Utejubel: Gunnar Moldestad, Tor Jonny Karlsen, Berit og Kjell Ole Leiknes.
Supersøndag : Thor Pedersen
Våren var Ann Kristin Karstad ansatt i en deltidsstilling hvor hun bla. var leder i
søndagsskolen og Solveig Forsdahl og Milla Turpeinen var medledere. Gry Navas har vært
vikar en gang i høst. Nora Moldestad overtok Ann Kristins stilling fra høsten fram til jul
2016.
Mia Ødegård og Lena Tesaker var ledere våren 2016.
Vi bruker SØNDAGSSKOLEN NORGES opplegg Sprell levende. Opplegget er både online
og vi får tilsendt fysisk materiale; bok og dvd/cder mm. Vi abonnerer på barnebladet
BARNAS som ungene får et nytt eksemplar av to søndager i måneden.
Høsten 2016 var det gjennomsnittlig totalt 10 barn på søndagsskolen. Lederne setter pris god
støtte fra medfølgende foreldre. Opplegget fungerer flott med ulike typer av formidling.
Dramatisering/skuespill er populært, men også historiefortelling vha tegneplansjer som
fortelles med innlevelse er vellykket.
Ledersituasjonen pr. i dag er som følger: Sara Ødegård er ansatt fra januar 2017 som barneog ungdomsarbeider i deltidsstilling. Beate Sandør, Cathrine Labori og Hanne Sandør utgjør
et team for de yngste barna. Helga Skodvin og Guro Nordhassel utgjør et team for de eldste
barna. Sara Ødegård og Iselin Sandvoll utgjør et team for de yngste barna. Utejubel: Tor
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Jonny Karlsen, Gunnar Moldestad, Berit og Kjell Ole Leiknes. Supersøndag 26/2
2017 Thor Pedersen Teknisk hjelp: Einar Stark og Snorre Yttervik samt Nora
Moldestad kan spørres om å hjelpe.
Ole Grønli har etter lang og tro tjeneste sluttet i søndagsskolen. 29.01.17 var siste gang. Vi
takker hjertelig for din innsats for barna. Må Gud velsigne deg tilbake.
Vi er SUPERGLADE og takknemlige for våre nye ledere OG vi treng flere ledere. Er du glad
i mennesker kan søndagsskolen være stedet for deg å tjene Gud. Ta kontakt med undertegnede
og bli med og se hva det går ut på. Å få barnetro har evig betydning og du kan være med noen
få ganger eller oftere om du vil og gjøre en viktig innsats for ungene.
I 2017 skal vi ha en navnekonkurranse hvor vi finner et nytt navn på søndagsskolen vår. Takk
for DINE bønner for barnearbeidet!
Hovedleder for Søndagsskolen Helle Nørby

B-Tweens
– Vilde Skarshaug

Hensikten med B-Tweens er at barna skal
ha en plass der de får nye venner,
kommer i kontakt med Gud, og en trygg
plass å være. 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, hvor alle er velkommen. I 2016 var
det gjennomsnittlig oppmøte på 3 stk.
I året som gikk har vi fortsatt å ha vanskeligheter med å trekke inn barn til klubben. Vi har
prøvd ulike PR-metoder og prøvd å tenke nye ideer uten særlig hell. Det har vært enda et tøft
år, hvor vi flere ganger har stilt opp uten at det har kommet noen. Vi har måtte bruke dette
året på å jobbe med dette, og prøve å finne ut hvorfor nesten ingen benytter tilbudet. Til tross
for dårlig oppmøte har vi kjørt temadager, og prøvd å finne på morsomme aktiviteter.
Økonomien til B-Tweens & Frik er delt, og er i overskudd ved årsskiftet 2016/2017. De
tingene som kjøpes inn brukes av begge klubbene, og B-Tweens bruker samme kiosk som
Frik. Vilde Skarshaug har fortsatt som hovedleder, og Ann Kristin Karstad og Nora
Moldestad har vært en del av lederteamet som Barne- og ungdomsarbeider. Hannah Krokvik
Krogsen har fortsatt som leder. Marius Forsdahl har blitt leder, mens Mia Ødegård, Solveig
Forsdahl & Rebecca Hamnes Johansen ikke er ledere per dags dato. Målet vårt for veien
videre vil fortsatt være å tenke ut nye metoder for å trekke inn nye barn, og prøve å skape et
attraktivt og trygt tilbud sånn at de ønsker å komme tilbake.
Vi ønsker å bygge relasjoner mellom barna, men også mellom barna og lederne.
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Frik
– Vilde Skarhaug

Frik skal være en trygg og inkluderende ungdomsklubb på fredagskvelder. Hovedfokuset skal
være å jobbe utfra vår nye visjon «Vi vil utruste ungdommer til å følge Jesus gjennom et trygt
og inkluderende felleskap». I tillegg har Frik «lavterskel», som vil si at ungdommene skal få
lov til å være seg, uten å føle seg utenfor eller dømt. I 2016 har det gjennomsnittlig oppmøte
vært 15 stk.
I løpet av året har det vært store endringer hos Frik. Den største endringen er at vi har lagd et
nytt type tilbud; PowerStation. PowerStation er i hovedsak et ungdomsmøte som inneholder
lovsang, lek, tale og god stemning. Vi lagde PowerStation fordi vi så at ungdommene trengte
«mer påfyll», men også som et tilbud for studenter.
Vi har beholdt de vanlig frik-kveldene også. Vi vet at vi også har ungdommer som liker disse
kveldene godt. På disse kveldene er det også lettere for ungdommene å kunne komme om
man f.eks. ikke er kristen. Vi har også bevart temakveldene & bilgjemsel, da dette er noe som
faller godt i smak hos både ungdommene og lederne.
Frik har også, for første gang, vært med på Agenda1. Noe som vi fant stort utbytte i, og det
var også der PowerStation-ideen kom til liv. Vi ønsker det beste tilbudet for våre ungdommer,
og ønsker å utvikle Frik. Frik har også arrangert lederskole, hvor Ann Kristin har hatt
hovedansvaret.
Økonomi: Økonomien til Frik er i overskudd ved årsskiftet 2016/2017. Inntektene dette året
kommer fra 17. mai-kafeen, forskjellige fond, overskudd i kiosken samt medlemskontingent.
Når det kommer til utgifter har vi brukt penger på
lederskolen, arrangementer, brettspill og annet
utstyr og reisestøtte til de av ungdommene som
ønsket å reise på Impuls i Trondheim.
Ledersituasjonen: Vilde Skarshaug er fortsatt
hovedleder. Karen Johansen har trukket seg litt ut
av sin rolle som hovedleder. Ann Kristin Karstad
er barne- og ungdomsarbeider. Resten av
lederteamet består av Ester Feidal, Henning
Bjørnstad, Kristian Masvie, Rebecca Hamnes
Johansen & Ådne Skarshaug. Vi har også prøvd å hente noen av ungdommene inn som
hjelpeledere. De får prøve å stå i kiosken og være med på handling osv.
Solveig Forsdahl & Isak Hamnes Johansen er ikke med som ledere lenger.
I 2017 er målet til Frik å jobbe videre utfra visjonen. Vi ønsker å innføre PowerStation
annenhver fredag, samt samarbeide med de andre kristne ungdomsklubbene i byen. Vi har
også som mål å få sendt alle lederne på Agenda1 (helst samlet!). Vi ønsker å jobbe aktivt for å
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få inn nye ungdommer, og få opp besøkstallene også på de vanlige Frik-kveldene.
Et annet mål er å styrke lederteamet, både i arbeidet med Frik, men også
«personlig».

Småbarnstrall
– Kathrine Johansen

Småbarnstrall har vært et fantastisk arrangement på Frimisjonen høsten 2016. Vi har vært
rundt 5-6 småbarn med mamma eller pappa hver samling. Vi har spist lunsj sammen, sunget
sammen og snakket mye om tro, tvil, småbarnstilværelsen og alt mulig annet.
Tilbakemeldingene har vært strålende, og hver (bortsett fra den aller første) samling har det
vært minst én og gjerne flere mødre som sjeldent eller aldri går i kirka. Disse sier selv at
småbarnstrallen var en positiv opplevelse. Takk til alle som har vært med for å gjøre
samlingene gode, de som har stått for kaffe, god mat, prat og tente telys!

Norsk-kafe
– Solveig Wallann

Vi er 6 faste ledere på Norsk-kafeen med Steinar Thorvaldsen som hovedleder. Ved behov har
vi spurt om hjelp, og da har flere i menigheten vært villig til å stille på dagen. Tusen takk for
at dere er så lette å spørre 
Vi hadde vårt første ledermøte like før sommeren 2016, og bestemte oss for å dele oss i 2
grupper slik at ikke alle trengte å være med hver gang. Det har fungert godt. De aller fleste
har vært med nesten hver gang likevel.
Vi møtes annenhver søndag kl.13.00-14.00 i FRIK sine lokaler i kjelleren. Som regel deler vi
oss i to grupper. En for helt nybegynnere og en for litt viderekommende. Det fungerer spesielt
godt nå som skyvedøra er kommet i kjelleren.
Våren 2016 hadde vi 12 møter, og på høsten møttes vi 9 ganger.
Vi startet høsten med nydelig middag hos våre kinesiske venner Jinghua og Chang.
I 2016 har det vært besøkende fra Vietnam, Kina, Nigeria, England, USA, Nepal, Wales,
Eritrea, Libanon, Syria, Brasil, Estland, Thailand, Bangladesh, Surma, Gana, Kamerun,
Østerrike, Tyskland, Nederland, Filipinene, Albania, Bulgaria + Norge.
Til sammen har 52 personer og 24 nasjoner vært innom Norsk-kafeen i 2016.
For Norsk-kafeen
Solveig Wallann
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Startpunkt
– Merete Forsdahl

Nytt av fjorårevar satsningen «Startpunkt», og også i år ble Startpunkt
arrangert. Startpunkt består i at Frimisjonen inviterer til middager og
informasjon om menigheten fire tirsdager på rad. Dette skjer i
forbindelse med oppstart på høsten, med tanke på å invitere og
inkludere nye i menigheten. I forkant at Startpunkt var Frimsjonen
representert på DebutUka på Universitetet og mange av de som kom
hadde fått informasjon nettopp her. Mellom 30 og 40 personer deltok
på hver av tirsdagene. I år har mange av de som kom på Startpunkt
fortsatt å gå på Frimisjonen noe vi er svært takknemlig til Gud for!

Godhet
– Ellisiv Yttervik

For andre gang var Frimisjonen med å arrangere Godhetsaksjon
i Tromsø. Dette er et økumenisk samarbeid der Frikirken,
Norkirken, Kristent Felleskap, Apostolisk Tro og Frimisjonen
sammen arrangerte Godhetsaksjonen 7. – 10. september. I løpet
av disse dagene deltok 40 stk fra de forskjellige menighetene og
34 oppdrag ble utført. Oppdragene var alt fra kjøring av søppel,
husvask og malingsoppdrag til bollebaking og Stand på Tromsø
kommunes frivillighetsdag.
I forkant av aksjonen ble det arrangert en fellesgudstjeneste i Frikirkens lokaler på
Stakkevollan. Pastorene fra Frimisjonen hadde ansvaret for ledelsen av gudstjenesten og talen,
Kristent fellesskap bidro med lovsangen. I tillegg deltok de andre menighetene på forskjellige
måter i gudstjenesten. I ettertid ser komiteen at selv om selve gudstjenesten var en suksess ble
det for arbeidskrevende å arrangere den like før selve godhetsaksjonen skulle gjennomføres.
Frimisjonen har vedtatt å delta i godhetsaksjonen også i 2017 som i år arrangeres 14. – 17.
juni.

Julemarked
– Merete Forsdahl

I 2016 ble julemarkedet på Frimisjoen arrangert 10.-12
november, torsdag til og med lørdag. Hovedansvarlig for
gjennomføringen var konfirmantforeldrene med svært god
hjelp av Ellisiv Yttervik.
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Det var nydelig å kunne arrangere Julemarked i nye lokaler. Så enkelt og
«lettdrevet»! Hovedmålet er å skape et marked hvor byens befolkning kommer inn
på Frimsjonen for å kjøpe flotte ting, at de drikker kaffe i de nye kafélokalene og at de
inviteres til hyggelig prat rundt bordene. Overskuddet går til
menigheten og bla. til å dekke konfirmasjonsturen til
London.
Vi vil rette en stor takk til alle som var med å bidra med tid,
bidrag til kafe og salgsbodene. Fantastisk å være en
menighet hvor så mange stiller opp for Julemarkedet. Tusen
takk!

Koret vårres
– Eirin Bjørnstad

Koret Vårres har denne våren toårs jubileum. Vi er et kor som har til formål at voksne
sangglade mennesker skal komme sammen for å synge og ha det hyggelig. I året som har gått
har koret stort sett hatt samme besetning, men har også hatt et gledelig tilsig av nye
medlemmer. Nå har vi blant annet to pianister. Våren 2016 hadde vi øvelseshelg på
Sommarøya. Vi bodde og spiste på hotellet og øvde i Baptistkirka, hvor vi også deltok på
Gudstjenesten søndag. Vi har i 2016 også samarbeidet med Tromsdalskoret og hadde
julekonsert med fullsatt Ishavskatedral i desember. Dette samarbeidet var så positivt at vi i
2017 planlegger ytterligere samarbeid med dem.
Koret sang på to Gudstjenester i 2016, det var i Frimisjonen og i Pinsekirka. Ledersituasjonen
er stabil. Unni Hustad Johansen er fortsatt korets dirigent, og styre og notegruppe er blitt
valgt. Vi har egen konto hvor det betales inn kontingent, og hvor også et overskudd på 8000,etter julekonserten er satt inn. Vi har fortsatt som mål å få til en spaniatur, og vi ser fram til å
samarbeide med Tromsdalskoret også i 2017. Vi ønsker også å synge mer i møter og på
tilstelninger.

Jubileumsfeiring
– Allan Neset

Frimisjonen, som i alle fall vi mener er Norges eldste
frikirke, markerte i november at det var 160 år siden
oppstarten. Denne gang hadde vi valgt et litt annet
fokus enn ved andre jubileer. Vi ønsket å vise oss frem
for byens befolkning som en sentrumsmenighet og lage
en utadrettet markering. Vi hadde et meget rikholdig
program og det var mange som lærte mye om
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Frimisjonen denne helga, både historisk og hvilke fantastiske ressurser vi har her i
dag. Barna hadde egen bursdagsfest med masse farger og lyd, og selvsagt pølser,
brus og godteri. Eirin Bjørnstad hadde laget en fin jubileumsbok som ble presentert. Det var
både foredrag og film som gav et verdifullt innblikk i menighetens dramatiske oppstart og
tidligere år. Det var en forrykende bra konsert med aktører knyttet til Frimisjonen, og utenfor
kirka var det hele lørdag formiddag en svært naturtro stall og krybbe med levende aktører. Og
da ikke bare som Josef, Maria, vismenn og hyrder, men selv Jesubarnet ble ”spilt” av noen av
menighetens nyfødte. I tillegg var det en levende ponni som gresset utenfor. Dette var et så
fantastisk oppsett at selveste statsministeren la turen innom på sitt korte Tromsøbesøk. Det
var selvsagt også markering av jubileet i gudstjenesten denne helga, hvor generalsekretær
Øyvind Haraldseid talte og hilste på vegne av Misjonskirken-Norge.
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