HVA ER FRIMODIG KIRKE?

I

Den norske kirke møter vi mange som kjenner seg fremmedgjort
av en forkynnelse der menneskers erfaringer blir en viktigere autoritet enn Bibelen. Vi skammer oss ikke over evangeliet. Det er en
Guds kraft til frelse for hver den som tror. Vi ber om og arbeider for
fornyede fellesskap rundt Jesus Kristus og flere frimodige disipler
som følger ham.

D

en 20. mars 2017 ble nettverket Frimodig kirke stiftet. Nettverket har vokst fram i en tid der mange savner åndelig lederskap
og veiledning i Den norske kirke, vårt åndelige hjem. Vi vil sette
mennesker fri til å være modige i en tid der en klassisk kristen bekjennelse utfordres fra mange kanter i samfunnet.

V

i ønsker å ta menneskers store livsspørsmål på alvor, og hjelpe
hverandre til sammen å holde fast på Bibelen og vår evangelisk-lutherske bekjennelse.

U

tslagsgivende for dannelsen av Frimodig kirke var de vedtak
som
ble gjort på Kirkemøtene i 2016 og 2017 om en ny ekteskapslære.
Nettverket vil gi støtte, veiledning og frimodighet til ansatte og frivillige medarbeidere som vil stå fast på kirkens klassiske tro.

Med mål om å utruste disipler til å holde alt Jesus har
befalt oss, vil Frimodig kirke:
• Støtte hverandre i vårt kristne oppdrag, gjennom
bygging av regionale nettverk.
• Være en tydelig stemme innad i Den norske kirke.
• Gi hverandre råd og veiledning når vi står i utfordrende
situasjoner.

STRUKTUR OG ARBEIDSFORM

F

rimodig kirke er et landsdekkende nettverk bestående av
enkeltmedlemmer. I de fleste bispedømmer er det opprettet
regionale nettverksgrupper.

Frimodig kirke som landsdekkende nettverk arbeider
med følgende:
• Etablering av en ressursgruppe for å ivareta medlemmers
behov for veiledning, støtte og supplerende tilsyn.
• Etablering av et teologisk utvalg for å bygge en faglig
beredskap i møte med aktuelle spørsmål som utfordrer bekjennelsen.
• Bidra på en frimodig og konstruktiv måte i den offentlige samtalen, blant annet gjennom sosiale medier.
• Tilby retreater, kurs og seminarer som inspirerer og bygger en
frimodig kirke.

N

ettverket er i stadig utvikling, og det blir satt i gang arbeid på
flere felt. Vi trenger flere medlemmer, hvis vi skal nå våre mål.

Les mer på våre nettsider www.frimodigkirke.no, og meld deg
inn i dag! Der finner du også mer informasjon om kontingent og
medlemsskap.

STYRET I FRIMODIG KIRKE
LEDER

Svein Granerud /// svein@frimodigkirke.no
Teolog. Arbeider i Normisjon med ansvarsområder
som forkynnelse, undervisning, veiledning og teologi.

NESTLEDER

Vidar Mæland Bakke /// vidar@frimodigkirke.no
Prest, Stavanger. Sokneprest og daglig leder i
Bymenigheten - Sandnes,
(valgmenighet i Dnk).

SEKRETÆR

Sofie Braut ///
Lek, Stavanger. Lektor Tryggheim videregående skole
og medlem i Kirkemøtet.

STYREMEDLEMMER

Andreas Danbolt /// andreas@sogndal.kyrkja.no
Prest, Bjørgvin. Ungdoms- og studentprest i Sogn
prosti.

Øivind Refvik ///
Prest, Borg. Retreatprest/Daglig leder i Peterstiftelsen.

VARAMEDLEMMER

Anette Fredly ///
Lek, Møre. Student, menighetspedagog i Grefsen og
medlem i Kirkemøtet.
Liv Bergh ///
Diakon, Oslo. Diakon i Østre Aker med base i Fossum
kirke mtp integrering.

BESØK VÅR HJEMMESIDE
www.frimodigkirke.no

LIK OSS PÅ FACEBOOK

www.facebook.com/frimodigkirke

