
Forslag til endring av paragraf 5 i Frikirkens forfatning, fra synodestyret 

 

Opprinnelig tekst, markert med rødt det som skal endres/tas bort. 

§ 5 Medlemskap  
Sist endret av Synoden 2017.  
Alle som er døpt med en kristen dåp, kan opptas som medlemmer i Den Evangelisk 
Lutherske Frikirke. Alle som døpes i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, anses som 
medlemmer i kirken. Menigheten plikter å legge til rette for at disse får opplæring i den 
kristne tro.  
Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøte, kan oppnå dette etter fylte 15 år. De 
må bekjenne troen på den Herre Jesus Kristus, og det må ikke være noe i lære eller liv som 
strider mot den evangelisk-lutherske bekjennelse.  
Dette gir adgang til alle kirkens goder og del i det fulle ansvar for menighet og kirke. 
Eldsterådet fører samtaler med dem som ønsker stemmerett og avgjør om forutsetningene 
er til stede.  
Medlemmene føres i det kirkelige manntall, forstanderen forretter brudevigsel, døper deres 
barn dersom foreldrene gir erklæring om å oppdra dem i den kristne tro, og forretter ved 
gravferd. Dersom det foreligger tvingende grunner for det, kan forstanderen unnslå seg for å 
utføre de kirkelige handlinger.  
Mennesker som ikke er døpt, men som ønsker en kirkerettslig tilhørighet til Den Evangelisk 
Lutherske Frikirke, kan registreres som tilhørige og føres i det kirkelige manntall inntil fylte 18 
år. 
 
 
Innstilling til ny ordlyd, markert med rødt det som er nytt 
 
§ 5 Medlemskap  
Kristen dåp er grunnlag for medlemskap i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Alle som døpes 
i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, anses som medlemmer i kirken. Menigheten plikter å 
legge til rette for at disse får opplæring i den kristne tro.  
Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøte, kan oppnå dette etter fylte 15 år.  
De må bekjenne troen på den Herre Jesus Kristus, gi sin tilslutning til vår kirkes bekjennelse 
og ta aktivt del i menighetens fellesskap der ord og sakramenter forvaltes.  
Dette gir adgang til alle kirkens goder og del i det fulle ansvar for menighet og kirke. En 
eldste fører samtaler med dem som ønsker stemmerett og avgjør om forutsetningene er til 
stede.  
Medlemmene føres i det kirkelige manntallet. 
Mennesker som ikke er døpt, men som ønsker en kirkerettslig tilhørighet til Den Evangelisk 
Lutherske Frikirke, kan registreres som tilhørige og føres i det kirkelige manntall inntil fylte 18 
år. 
 


