


STIFTELSESMØTE FOR FRELSENS EVANGELISKE 
MENIGHET 

 Tirs 23. Juni 2020 
 
 
Sak 1: Stiftelse av ny Baptistmenighet 
Det var enighet blant de tilstedeværende om å stifte en egen menighet kalt Frelsens 
Evangeliske Menighet i Norge og Salvation Gospel Church i utlandet. 
 
Søknad om å bli tatt opp som menighet i Det Norske Baptistsamfunn vil sendes til 
hovedstyret ved generalsekretær.  
 
Menigheten er åpen for alle som ønsker å bli medlem som tror på Jesus Kristus som Herre og 
er døpt på sin egen bekjennelse og tro.  
 
Alle som vil bli medlemmer av menigheten må fylle ut et eget innmeldingsskjema (felles 
skjema for familier). Det er viktig å ha navn, personnummer og adresse på alle medlemmer 
(både barn og voksne). Hvis noen tilhører andre menigheter må de meldes ut før de kan 
opptas i den nye menigheten.  
 
Menigheten vil ved oppstart bestå av 24 barn og 20 voksne. Gudstjenestene vil i 
utgangspunktet foregå på tamilsk og deretter på norsk og engelsk. 
 
 
 
Sak 2: Navn på menigheten 
Menighetens navn skal være ” Frelsens Evangeliske Menighet”. 
 
 
Sak 3: Vedtekter for menigheten 
Det ble vedtatt egne vedtekter for menigheten, se vedlegg.  
 
 
Sak 4: Valg av menighetsstyre og ledelse 
Menigheten har valgt 7 personer til menighets styre: 
 
 
Menighets styre: 
 Menighets daglig leder og pastor:  Pavalasingam Jeyanthan  

Styreleder:     Samuel Thavarajah 
Andre medlemmer:    Nishanthini Jeyanthan,  

Stanley De Fonseka,  
Kajamugi Joshua,  
Niroshan Jesunayagam,  
Sinthuja Ananth-Samuel 

 
 



 
 
 
 
Sak 5: Offentlig registrering av menigheten 

a) Frelsens Evangeliske Menighet søker om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. 
Søknaden legges fram for hovedstyrets arbeidsutvalg og menigheten vil etter planen 
bli ønsket velkommen på landsmøte i Ålesund. Minst en representant fra menigheten 
deltar ved landsmøtet. 

b) Frelsens Evangeliske Menighet registreres hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  
c) Frelsens Evangeliske Menighet registreres i Brønnøysundregistrene slik at menigheten 

får eget organisasjonsnummer. 
d) Frelsens Evangeliske Menighet oppretter egen bankkonto i en lokal bank når man har 

fått organisasjonsnummer.  
 
 

Ansatte i Det Norske Baptistsamfunn gis fullmakt til å hjelpe til med videre oppfølging og 
effektuering av disse vedtakene. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent:  
 
Samuel Thavarajah. 
 
Det ble i dag, tirs 23. juni 2020, avholdt stiftelsesmøte ved Åsane Misjonsmenighet og valg av 
styreleder i menighetsstyre og dagligleder for menigheten. 
 
 
Signatur: 
 
 
 
_______________________________ 
Daglig leder  Pavalasingam Jeyanthan  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
________________________ 
Styreleder Samuel Thavarajah 
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Vedtekter for Frelsens Evangeliske Menighet 
 
l medhold av "Forskrifter om trossamfunn, fastsatt av Justisdepartementet i henhold 
til lov om trossamfunn og ymist anna av 13. juni 1969. jfr. kgl. resolusjon av 10 
oktober 1969 pkt. 2" har menigheten følgende vedtekter: 
 
 
§ 1 Menighetens navn og adresse 
 
Menighetens navn i Norge: Frelsens Evangeliske Menighet  
Menighetens navn i utlandet: Salvation Gospel Church 
 
Menigheten søker om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn 
 
 
 
§ 2 Formål 
  
Frelsens Evangeliske Menighet, heretter kalt menigheten, FEM, er en frittstående og 
selvstendig menighet.  
 
Menighetens formål er å opphøye Faderen, sønnen, og den Hellige Ånden, samt forkynne og 
arbeide og for å styrke og utruste den enkelte til å bli en Jesu disippel. 
 
Menigheten skal være et varmt, åpent inkluderende fellesskap, som kaller menneskene til tro. 
 
Menigheten bygger på bibelen, som er Guds ord. Dens oppgave er å forkynne evangeliet, 
spre det gode budskap om Jesus Kristus, til frelse for alle mennesker i hele Norge og resten 
av verden. Matt.28:19-20 - og å skape et åndelig fellesskap for sine medlemmer Ap.gj. 2:42.  
 
 
Målsettingen er å forkynne evangeliet for alle verdensriker, og få mennesker frelst i Jesus 
Kristus samt styrke og bygge den enkelte kristne i troen. 
 
Dette uttrykkes gjennom menighetens visjon og bibelens lære. 
	
Menigheten vil også aktivt utvikle nødhjelps- og utviklingsprosjekter på alle kontinenter med 
mål om å hjelpe fattige og nødlidende.  
 
 
 
§ 3 Grunnleggende trosbekjennelse 
 
Ingen kan i noen enkle punkter favne hele Bibelens lære. Derfor har vi her bare tatt med vår 
lære i de mest sentrale spørsmål. (1.Kor.13,9-10) 
 

A. Bibelen er vår rettesnor for tro, liv og lære  
 

B. Det finnes bare en levende og sann Gud - den tre-enige Gud som åpenbarer seg i tre 
personer - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. (Joh.3,16. 15,26. 6,38. Mt. 28,18. 
2.Kor. 13,14. 1.Pet.1,2) 

 
 C. Vi praktiserer troendes dåp, med full ned dykkelse, når en person er kommet til tro på 
  Jesus og bekjenner Han som Herre i sitt liv. (Mark.16.16 og Rom. 6.3-4) 
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§ 4 Menighetens styre  
 
Menighetens styre ledes av styretsleder, pastor, sammen med 5 styremedlemmer  
 
Styret har ansvar for å utføre visjonen og målsetningen som til en hver tid gjelder for 
menigheten og som grunnleggende er lagt i vedtektene. Styret forholder seg til de 
administrative og økonomiske oppgavene i menigheten og har med alle formelle beslutninger 
å gjøre. 
 
Signatur innehas av pastor og ett styremedlem og menighetens styre kan meddele prokura. 
 

1. Pastoren er åndelig veileder og dagligleder som leder forsamlingen 
2. Regnskapsførere og kasserere er økonomi ansvarlige 
3. Sekretær 
4. Menigheten skal dessuten ha revisor og andre funksjoner som er naturlig til enhver 

tid, ettersom virksomheten øker i omfang og offentlige krav gjør nødvendig 
 
Menighetens styre skal: 

1. Iverksette generalforsamlingens bestemmelser. 
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse.  
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomi i henhold til de til enhver tid 

gjeldende instrukser og bestemmelser. 
4. Menighetens styre velges på generalforsamling og medlemmene velges for 3 år om 

gangen. Valg av medlemmer skjer hvert år slik at det blir et valg av tre medlemmer 
hvert år. 
 

 
 
 
§ 5 Inntekt 
 
Menigheten baserer seg hovedsaklig på inntekt ved at menighetens medlemmer gir en 
tiende, offer gaver og kollekt. Andre inntekter er gaver fra personer og andre menigheter,  
Styret står ansvarlig for at inntektene forvaltes på en fornuftig måte.  
Det er ingen som skal ha personlig fordel av menigheten økonomisk. 
 
Alle inntekter går derfor til drift av menigheten og dens oppgaver, og til støtte for andre 
prosjekter som styret godkjenner. 
 
 
 
 
§ 6 Medlemmer 
 
Alle som bekjenner sin personlige tro på Jesus Kristus som frelser og er døpt 
(troendes dåp ved neddykking) kan bli medlemmer i menigheten 
 
Medlemskap bygger også på troskap og deltagelse i menighetens virksomhet, samt 
at man er villig til å rette seg etter menighetens ledelse og vedtekter.  
 
Det søkes skriftlig om medlemskap. Nye medlemmer taes opp i offentlige møter eller 
på menighetsmøter. Alle innmeldte medlemmer registreres i menighetsprotokollen. 
Protokollen føres i henhold til Lov om Trossamfunn. 
 
 
 
 
§ 7 Medlemsprotokoll og stemmerett  
 
Menigheten fører digital medlemsprotokoll, der alle pliktige opplysninger føres fortløpende.  
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§ 8 Generalforsamling 
 
Generalforsamling innkalles minimum 14 dager i forkant av styret og er den høyeste 
myndighet. Generalforsamling bør utføres innen utgangen av mars mnd. 
Det skal holdes menighetsmøtet hver gang, når styret finner behov for det. 
 
Generalforsamlingen skal behandle følgende:  

- Årsregnskap 
- Budsjett 
- Årsrapport  
- Årsplaner 
- Anskaffelser av tomt eller eiendom 
- Valg  

 
 
Avstemmingen skjer normalt sett ved håndsopprekning eller i noen tilfeller skriftlig. Det skal 
telles både Ja-stemmer og Nei-stemmer og blanke stemmer. 
Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
Barn over 15 år har stemmerett. 
Generalforsamling må ha minimum 50% av stemme berettigede. 
 
 
§ 9 Menighetensledelse 
 
Menighetens pastor er daglig leder som leder forsamlingen.  
 
Menighetens styre skal arbeide for å fremme kandidater til pastorembetet. Ny pastor innsettes 
av menigheten ved 2/3 - to tredjedels - flertall på generalforsamling. Pastor er ansatt i fast 
stilling og i henhold til arbeidsmiljøloven. 
 
Følgende forbehold gjelder: Dersom pastoren misbruker sin stilling, ved å leve i synd, eller på 
annen måte forsømmer sin tjeneste, sykdom skal menighetens medlemmer på 
generalforsamling kunne avgjøre hans videre stilling som menighetens daglig leder i henhold 
til arbeidsmiljølovens bestemmelser.  
 
 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling  
 
Ekstraordinær generalforsamling holdes når det er nødvendig. 
Det innkalles på samme måte som ved ordinær generalforsamling. 
 
 
§ 11 Utelukkelse 
 
Ifølge Matteus 18:15-17, 1. Korinter 5:3-13, Romerne 16:17-18, kan det i spesielle tilfeller 
være aktuelt å utelukke et medlem ut av menigheten. 
 
 
§ 12 Vedtektsendring 
 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på generalforsamling, og det kreves 2/3 flertall av 
de avgitte stemmene. 
 
 
§ 13 Oppløsning  
 
 
Ved fullstendig opphør av virksomhet, skal verdien av bygg og inventar tilfalle 
misjonsprosjekter som menigheten har vært engasjert i eller, tilfaller menighetens aktiva en 
annen liknende menighet eller kristen virksomhet. Alle gjenværende midler skal disponeres 
for menighetens formål ved en eventuell oppløsning. 
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av menigheten.  
Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i 
samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 12. 


