Saker til synoden fra Treungen Frikyrkje
Innleiing: At medlemskap også stod på dagsorden på synodemøtet i 2017, meiner vi ikkje
diskvalifiserer fremming av saka vår. I 2017 var det i hovudsak kategorien, «Tilhørige», som
vart handsama og vedtatt tatt inn i § 5 i Forfatninga. Temaet vi tar opp denne gongen, var
ikkje i fokus. I dag ser vi at det kan vere naturleg å sjå desse sakene i samanheng. «Tilhørige»
består i stor grad av barn til medlemmer med eit anna dåpssyn enn vårt. (Sjå grunngjeving for
framlegget til endring, under)
Vi er kjende med at temaet, «Vern om lære og liv», er tatt opp på brei basis i kyrkjesamfunnet
vårt. Vårt forslag må gjerne bli del av ei eventuell meir omfattande sak med dette temaet.
§ 5 Medlemskap. Sist endret av Synoden 2017. (Tekst som vi ynskjer å
endre/endringsforslaget, er skrive i raudt.)
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.
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.
§ 5 Medlemskap. Nytt forslag til Synodemøtet 2021:
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.
Alle som ønsker å bli medlem med stemmerett i våre fellesskap, må, gjennom samtaler med
menighetens eldsteråd, bli kjent med kirkesamfunnets lære. Menigheten bør legge til rette for
åpne samtaler rundt ulike teologiske synspunkt, men i undervisning må medlemmer forholde
seg lojale mot den gjeldende lære. Gjennom medlemssamtalene klargjøres forventninger,
retter og plikter, slik at tillit blir den bærende faktoren for medlemskap.
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.
Grunngjeving:
1) Sjølv om kyrkjelydsmøtet er kyrkjelydens øvste organ, meiner vi det kan stillast større krav
til læresyn for ordinerte- enn uordinerte medlemer.
2) Det må vere samsvar mellom forfatninga og gjeldande praksis i kyrkjelydane på dette
området. I dag har fleire kyrkjelydar tatt opp personar til kategorien, Medlemer med
stemmerett, som t. d. har eit anna syn på dåpen enn vår lære tilseier. Dette er gjort i forståing
med leiing på sentralt hald.

