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Den Evangelisk
Lutherske Frikirke
Oslo, juli 2008

TIL DE VALGTE REPRESENTANTER TIL
DET 110. ORDINÆRE SYNODEMØTE 2008
Kjære medarbeidere!
Guds nåde og fred
Herved oversendes innkalling til det 110. ordinære synodemøte.
Møtet avholdes på Fredtun i Stavern i tiden 6. - 10. november 2008.
Synoden konstitueres torsdag 6. november kl. 19.00.
De deputerte må være møtt fram til konstitueringen.
Utsendingene velges etter at sakene er behandlet i menighetene. Melding om menighetenes utsendinger sendes
sammen med melding om resultatet av menighetsbehandlingen innen 15. september til:
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Postboks 23 Bekkelagshøgda
1109 Oslo.
Vel møtt til synodemøtet 2008.
Vennlig hilsen
for Synodestyret

Arnfinn Løyning
Synodeformann

Terje Solberg
Synodesekretær
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Sak 5 / 08:
Om synodeformann på heltid, § 15
Fra synodestyret
Saken har imidlertid også prinsipielle
trekk som må avklares ved en endring.
Det viktigste prinsipielle poenget er
prinsippet om at synodeformannen (og
andre tilsynsmenn) også skal være i
tjeneste i en lokal menighet, som
pastor eller eldste, og at formannen (og
andre tilsynsmenn) velges for
avgrensede tidsperioder. Dette kan
skape en del praktiske problemer både
for den aktuelle tilsynsmann, og for
arbeidsgivere som må avse ansattes
arbeidstid til disse vervene. Noe har
vært løst ved ansettelse av ”vikarer”,
men dette kan skape problemer om
aktuell tilsynsmann ikke tar gjenvalg –
eller ikke gjenvelges.

Spørsmålet om synodeformann på
heltid, og formannens funksjon, har i
lang tid vært gjenstand for diskusjon i
vår kirke. Sist spørsmålet gikk til
synoden, var i forbindelse med den
såkalte ”Skaugrapporten”, som
omhandlet hele organisasjonsplanen
for fellesarbeidet, i 1991 og 1993. Den
gang avviste synoden forslaget.
Synodestyret har imidlertid med jevne
mellomrom drøftet saken i senere
perioder, dog på andre premisser. Den
har også vært løftet fram for synoden i
flere meldinger, som en sak det burde
arbeides videre med, uten at det har
ført til noen eksplisitte vedtak.
Saken har vært drøftet på bakgrunn av
konkrete forhold i formannens
arbeidssituasjon, og den belastning det
innebærer å være kirkens øverste
tillitsvalgte i kombinasjon med arbeidet
i en lokal menighet. Dette krysspresset
har vist seg vanskelig for flere som har
hatt dette vervet.

Vedrørende de prinsipielle sider
vedrørende synodeformann som skal
velges blant forstandere foreslås en
justering av Forfatningens § 15, se
vedlegg, som innebærer at formannen
kan velges blant alle kirkens ordinerte,
og der kravet til forstandertjeneste er
tatt ut.

Synodestyret har videre et ønske om å
prioritere tilsynsfunksjonen for kirkens
øverste valgte leder. En formann på
heltid vil også ha en større mulighet til
å prioritere identitetsbyggende tiltak,
besøke menigheter og arrangementer,
og å være synlig både for
medarbeidere, kirkesamfunnet og
samfunnet for øvrig.

Vedrørende synodeformannens virketid
foreslås en tillegg i reglement for
synodemøtet som åpner for en fleksibel
løsning.
Vedrørende finansiering og andre
praktiske forhold henvises delvis til sak
om bruk av offentlige tilskudd. Utover
dette bør det etter synodestyrets
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vurdering gis mandat fra synoden til
synodestyret om praktiske løsninger

som kan tilpasses de aktuelle
situasjoner som måtte oppstå.

Forslag til vedtak:
Endringene i Forfatningens § 15 godkjennes.
Synodeformannen avlønnes på full tid av kirkesamfunnet.
(For forslag om endringer i forfatning og reglement: Se vedlegg)
Nåværende ordlyd
§ 15 SYNODESTYRE, 1.
avsnitt

Endringsforslag
§ 15 SYNODESTYRE, 1.
avsnitt

Ny ordlyd
§ 15 SYNODESTYRE, 1.
avsnitt

Synoden ledes av et styre på
sju medlemmer som velges av
det ordinære synodemøtet.
Formann, nestformann og ett
styremedlem velges blant
forstanderne, de øvrige
styremedlemmene blant de
eldste. Det velges to
varamenn for forstanderne og
tre varamenn for de eldste.
Valgene gjelder for tre år.
.

”Formann, nestformann og
ett styremedlem velges blant
forstanderne, de øvrige
styremedlemmene blant de
eldste.” endres til
”Formannen velges blant
kirkens ordinerte.
Nestformannen og ett
styremedlem velges blant
forstanderne, de øvrige
styremedlemmene blant de
eldste.”

Synoden ledes av et styre på
sju medlemmer som velges av
det ordinære synodemøtet.
Formannen velges blant
kirkens ordinerte.
Nestformannen og ett
styremedlem velges blant
forstanderne, de øvrige
styremedlemmene blant de
eldste. Det velges to
varamenn for forstanderne og
tre varamenn for de eldste.
Valgene gjelder for tre år.
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Sak 6 / 08:
Endringer i tilsynsordningen
er det svært varierende størrelse på
tilsynsområdene, og tilsynsordningen
slik den i dag er organisert innebærer at
kirken har 12 tilsynsmenn, inkludert
synodens formann og nestformann, på
82 menigheter.”

Formål
Formålet med de forslåtte endringer er å
styrke tilsynet i vår kirke ved å:
• Konsentrere ressursene på færre
personer, slik at hver tilsynsmann
gir mer tid til tilsynsoppgaven
• Frigjøre tilsynsorganene for
administrative
forvaltningsoppgaver
• Lette rekrutteringen til
tilsynsoppgavene ved å redusere
antall tilsynsorganer som skal
bemannes

Synoden 2005 hadde ingen merknader
til dette. Synoden ba videre
synodestyret om å opprette et
konfliktråd. Ettersom et viktig spørsmål
i denne sammenhengen er forholdet til
tilsynsordningen, har disse to sakene og
sammenhengen mellom dem vært
drøftet på flere tilsynsmannsmøter.

Bakgrunn
Det har i vår kirke de senere år vært
arbeidet jevnlig med en styrking av
tilsynsordningen. Tilsynsmannsmøtenes
form har blitt endret, og det har vært
lagt vekt på opplæring av de
tilsynsmenn som er i tjenesten. I
enkelte tilsynsområder har også
tilsynsmennenes virketid vært justert.
Også i synodestyret har ordningen vært
drøftet med jevne mellomrom, og i sin
melding til Synoden 2005 skrev
synodestyret følgende:

Begrunnelse
Synodestyret har i denne perioden hatt
jevnlige drøftinger om hvordan
tilsynsordningen kan styrkes ytterligere.
Et hovedspørsmål er hvordan de
samlede ressurser som brukes til
ordningen kan benyttes på en best
mulig måte, og eventuelt økes slik at
det kan gis rom for å være tilsynsmenn
på heltid der dette er ønskelig. Som
beskrivelsen i synodestyrets melding
viser, er disse ressursene (om man ser
bort fra formannen og nestformannen i
synodestyret) i dag fordelt på fem
tilsynsområder og ti tilsynsmenn.
Synodestyret ser det som en svakhet at
ressursene blir for fragmenterte, og at
for mange menneskelige ressurser
benyttes både til tilsyn,
møtevirksomhet og styrearbeid. Det
refunderes samlet ca 1,7 årsverk til

”På bakgrunn av referat fra
tilsynsmannsmøtet høsten 2003 ba
synodestyret om at presbyteriegrenser
og antall presbyterier ble drøftet på
presbyteriemøtene i 2004. Dette ble
fulgt opp i noen av presbyteriene.
Synodestyret mener at dagens
tilsynsordning, blant annet antall
tilsynsområder og antall tilsynsmenn,
bør drøftes på nytt. I dagens situasjon
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kan etter synodestyrets vurdering
kompenseres ved et mer utbygd
regionalt samarbeid der det ligger til
rette for dette.

tilsynsmennene, og fem tilsynsorganer
er i funksjon med sine apparater. 25
ordinerte personer samt 15
vararepresentanter for disse må på
plass for å fylle denne strukturen. De
senere år har vist at det er krevende
nok bare å fylle disse vervene.
Synodestyret ser det positive i at
mange er involvert i ordningen, men
mener likevel at en mer konsentrert
ressursbruk vil styrke ordningen. Det vil
kunne gi den enkelte tilsynsmann mer
tid til konsentrasjon om
tilsynsmannsrollen, og dermed
medføre større og bredere erfaring på
dette feltet. Dette berører både
spørsmålet om antall tilsynsområder og
antall tilsynsmenn i hvert
tilsynsområde. Begge disse
spørsmålene krever synodebehandling
dersom de skal endres, og at
menigheter og presbyterier skal høres.
De gjeldende bestemmelser lyder slik:
•

•

Synodestyrets hovedhensikt med
forslaget er å styrke tilsynsordningen.
Det foreslås derfor også å overlate
forvaltningsoppgaver, som fordeling av
statsmidlene, til andre organer. De
berørte tilsynsområder bes også
vurdere eierformen på leirsteder og
lignende med tanke på å overføre dette
til andre organer.
Forslaget har vært på høring til
presbyteriemøtene, og tendensene er som
følger:
Antall tilsynsområder
De fleste presbyterier er åpne for å
redusere dette, til enten tre eller fire
enheter. Bare Vestre er avvisende til
dette.

Forfatningen, § 12: ”Formannen og
nestformannen i presbyteriet er
tilsynsmenn som skal føre tilsyn
med menighetene ved
regelmessige besøk.”
Forfatningen, § 10: ”Inndelingen i
tilsynsområder reguleres av
synoden etter at de menigheter og
presbyterier det gjelder har uttalt
seg.”

Antall tilsynsmenn/felles tilsynsmenn for
flere tilsynsområder
Felles tilsynsmenn for flere områder
avvises av alle presbyterier.
Presbyteriene er delt i synet på en eller
to tilsynsmenn.
Synodestyret legger derfor fram et
forslag som åpner for begge
muligheter, kombinert med at det i de
organer der det pr. i dag er
representasjon fra tilsynsmennene
gjøres en endring til en tilsynsmann fra
hvert tilsynsområde (synodemøte,
synoderåd). Tilsynsmannsmøtet er
ingen formell instans og fatter heller
ikke vedtak, her bør alle tilsynsmenn
fortsatt kunne møte.

Synodestyret ser at det kan være en
svakhet ved reduksjon av antall
tilsynsmenn i tilsynsområdene at dette
kan medføre manglende kollegial
oppfølging og samtale i vanskelige
saker. Det oppfordres derfor til å
benytte styrene aktivt for å veie opp for
dette.
Enkelte av instanser har pekt på at
nærheten mellom tilsynsorganer og
menigheter kan synes svekket. Dette

Forlaget er ikke til hinder for at de
tilsynsområder som ønsker dette kan
velge tilsynsmann på heltid.

Side 9

Tilsyn i tilsynsmennenes menigheter
Her er det full tilsutning til at slikt tilsyn
utøves av en tilsynsmann fra et annet
tilsynsområde.

På bakgrunn av dette, og den
høringsprosess som har vært i saken,
fremmer synodestyret forslag om
endringer i antall tilsynsmenn, antall
tilsynsområder samt tilsyn i
tilsynsmennenes menigheter.
Vedrørende finansiering vises det til
forslag om endringer i forvaltningen av
offentlige tilskudd i kirken, som også
berører finansiering av presbyterienes
og synodens tilsynsmenn.

Finansiering
Det er delte meninger om dette.
Synodestyret foreslår avlønning fra
synodekontoret i en stillingsandel som
fastsettes av presbyteriet. Dette vil
frigjøre tilsynsorganet for enda en
forvaltningsoppgave.

Sak 6A / 08:
Om antall tilsynsmenn, §§ 11, 12 og 13
Det foreslås å gi presbyteriene mulighet
til å konsentrere tilsynsoppgavene til en
tilsynsmann. Ved siden av aspektet om
konsentrasjon om ressurser kan en slik
løsning også være en praktisk løsning
der det er vanskelig å få kandidater til
tilsynsmannsvervene.

Et slikt vedtak vil også gi konsekvenser
for bestemmelser om representasjon i
organer der tilsynsmennene har
stemmerett, det vil si synodemøte og
synoderåd.
Forslaget medfører følgende endringer
i forfatning og reglement:

Nåværende ordlyd
§ 11
PRESBYTERIEMØTE, 3.
avsnitt

Endringsforslag
§ 11
PRESBYTERIEMØTE, 3.
avsnitt

Ny ordlyd
§ 11
PRESBYTERIEMØTE, 3.
avsnitt

Presbyteriemøtet kaller
tilsynsmenn til å utøve tilsyn
med menighetene innen
tilsynsområdet.

”en eller to” tilføyes foran
tilsynsmenn.

Presbyteriemøtet kaller en
eller to tilsynsmenn til å utøve
tilsyn med menighetene innen
tilsynsområdet.
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§ 12
PRESBYTERIESTYRE, 3.
avsnitt

§ 12
PRESBYTERIESTYRE, 3.
avsnitt

Formannen og nestformannen ”eventuelt” tilføyes foran
i presbyteriet er tilsynsmenn nestformannen.
som skal føre tilsyn med
menighetene ved
regelmessige tilsynsbesøk.

§ 12
PRESBYTERIESTYRE, 3.
avsnitt
Formannen og eventuelt
nestformannen i presbyteriet
er tilsynsmenn som skal føre
tilsyn med menighetene ved
regelmessige tilsynsbesøk.

§ 13 SYNODE, 2. avsnitt

§ 13 SYNODE, 2. avsnitt

Samtlige menigheter som er
tilsluttet Den Evangelisk
Lutherske Frikirke,
representeres i synoden av
sine forstandere, eldste og
øvrige medlemmer i fullt
medlemskap etter
menighetens medlemstall og i
henhold til reglement.
Menigheter med mer enn én
utsending representeres med
minst ett medlem av
menighetens eldsteråd. Til
synoden hører også med
kirkens tilsynsmenn.
Representantene velges etter
innstilling fra eldsteråd og
menighetsråd i henhold til
reglement for tre år og er
forpliktet på kirkens basis slik
den er uttrykt i §§ 1–3.

Samtlige menigheter som er
tilsluttet Den Evangelisk
Lutherske Frikirke,
representeres i synoden av
sine forstandere, eldste og
øvrige medlemmer i fullt
medlemskap etter
menighetens medlemstall og i
henhold til reglement.
Menigheter med mer enn én
utsending representeres med
minst ett medlem av
menighetens eldsteråd. Til
synoden hører også med
”kirkens tilsynsmenn” endres synodens tilsynsmenn og en
til ”synodens tilsynsmenn og tilsynsmann fra hvert
en tilsynsmann fra hvert
tilsynsområde.
tilsynsområde”
Representantene velges etter
innstilling fra eldsteråd og
menighetsråd i henhold til
reglement for tre år og er
forpliktet på kirkens basis slik
den er uttrykt i §§ 1–3.

§ 13 SYNODE, 2. avsnitt

REGLEMENT FOR
REGLEMENT FOR
REGLEMENT FOR
SYNODEN, representasjon, SYNODEN, representasjon, SYNODEN, representasjon,
3. og 4. avsnitt
3. og 4. avsnitt
3. og 4. avsnitt
Til synoden hører også med
kirkens tilsynsmenn.
Synodestyremedlemmer som
ikke er medlemmer av
synoden, møter med tale- og
forslagsrett.

”kirkens tilsynsmenn” endres
til ”synodens tilsynsmenn og
en tilsynsmann fra hvert
tilsynsområde”
”og tilsynsmenn” tilføyes
foran ”som ikke er
medlemmer av synoden”.
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Til synoden hører også med
synodens tilsynsmenn og en
tilsynsmann fra hvert
tilsynsområde.
Synodestyremedlemmer og
tilsynsmenn som ikke er
medlemmer av synoden,
møter med tale- og
forslagsrett.

REGLEMENT FOR
SYNODEN, representasjon
til synoderådet, 1. avsnitt

REGLEMENT FOR
SYNODEN, representasjon
til synoderådet, 1. avsnitt

Synoderådet består av
synodestyret, tilsynsmenne og ”tilsynsmennene” endres til
medlemmer av eldsterådene
”en tilsynsmann fra hvert
fra hvert tilsynsområde valgt i tilsynsområde”
forhold til medlemstallet:

REGLEMENT FOR
SYNODEN, representasjon
til synoderådet, 1. avsnitt
Synoderådet består av
synodestyret, en tilsynsmann
fra hvert tilsynsområde og
medlemmer av eldsterådene
fra hvert tilsynsområde valgt i
forhold til medlemstallet:

Sak 6B / 08:
Tilsynsområdene, antall og inndeling
Fra synodestyret
Forslag til vedtak:
Den Evangelisk Lutherske Frikirkes menigheter deles fra 2010 i tre tilsynsområder som følger:
Nordvestre tilsynsområde, som omfatter menigheter i Finnmark, Troms, Nordland. NordTrøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane (p.t. ingen).
Sørvestre tilsynsområde, som omfatter menighetene i Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og
Aust-Agder.
Østre tilsynsområde, som omfatter menighetene i Telemark, Vestfold, Oslo, Akershus,
Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland.

Sak 6C / 08:
Tilsyn i tilsynsmennenes menigheter
En ordning med en tilsynsmann i et
tilsynsområde krever en bestemmelse
om tilsyn i dennes menighet. I tillegg
har erfaringer fra de senere år
tydeliggjort problemet med for tette
bånd mellom tilsynsmennene i
forbindelse med mulige

konfliktsituasjoner i den ene
tilsynsmannens menighet.
Synodestyret foreslår på bakgrunn av
dette følgende forslag til tillegg i
reglement for presbyteriet, som nytt siste
avsnitt under punktet ”Tilsynsbesøk”:

Tilsyn i tilsynsmannens menighet utføres av en tilsynsmann fra et annet tilsynsområde.

Side 12

Sak 7 / 08:
Om medlemskap, §§ 5, 7, 8 og 9
Fra Fredrikstad menighet
Vi ønsker å endre følgende setning i
dagens ordlyd: "Det må ikke være noe i
lære eller liv som strider mot den
evangelisk-lutherske bekjennelse."

personlige avgjørelser på enkelte
punkter, til hvordan man forholder seg
til menighetens lære. Formuleringen vil
gi mer rom for skjønn i de enkelte
tilfeller. Et skjønn som både vi og flere
andre menigheter allerede praktiserer,
men da ved å strekke dagens
formulering svært langt. Etter vår
mening er det da bedre å ha en
formulering som samsvarer med
praksis.

Vi ønsker at dette endres til følgende
formulering: "Det forutsettes at
medlemmer i fullt medlemskap er
lojale mot menighetens evangelisklutherske bekjennelse."
Vektleggingen vil da forskyves fra den
enkeltes meninger og eventuelle

Nåværende ordlyd
Endringsforslag
Ny ordlyd
§ 5 MEDLEMSKAP, ”Fullt § 5 MEDLEMSKAP, ”Fullt § 5 MEDLEMSKAP, ”Fullt
medlemskap”, 2. avsnitt
medlemskap”, 2. avsnitt
medlemskap”, 2. avsnitt
Den som skal tre inn i fullt
medlemskap, må være døpt
med kristen dåp, ha forsvarlig
kristendomskunnskap og
bekjenne troen på den Herre
Jesus Kristus. Det må ikke
være noe i lære eller liv som
strider mot den evangelisklutherske bekjennelse.
Eldsterådet fører samtaler
med dem som ønsker fullt
medlemskap og avgjør om
forutsetningene er til stede.

Den som skal tre inn i fullt
medlemskap, må være døpt
med kristen dåp, ha forsvarlig
kristendomskunnskap og
bekjenne troen på den Herre
Setningen ”Det må ikke være Jesus Kristus. Det forutsettes
noe i lære eller liv som strider at medlemmer i fullt
mot den evangelisk-lutherske medlemskap er lojale mot
bekjennelse.” endres til ”Det menighetens evangeliskforutsettes at medlemmer i
lutherske bekjennelse.
fullt medlemskap er lojale mot Eldsterådet fører samtaler
menighetens evangeliskmed dem som ønsker fullt
lutherske bekjennelse.”
medlemskap og avgjør om
forutsetningene er til stede.
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Fra Toten menighet

ENDRING AV BETEGNELSEN ”BEGRENSET MEDLEMSKAP”
Ord skaper holdninger. Et så negativt
fokusert uttrykk som det vi har i dag vil
lett påvirke oss til å tenke i retning bmedlemskap, og kan gi utslag i ubevisst
nedlatende holdninger.

Bakgrunn
Uttrykket ”begrenset medlemskap” ble
i sin tid innført for å erstatte det langt
mer ekskluderende ”ikke
nattverdberettiget”, - og det enda eldre
og uforståelige ”katekumener”.

For de det gjelder, kan dagens
betegnelse kommunisere det samme,
og skape følelser av mindre verdi og av
at begrensing er det som møter dem
også i kirken, som om man ikke møtte
nok av det ellers i livet!

Vi mener at også dagens betegnelse har
betydelige svakheter, og er modent for
endring.
Det er ulike grunner til at en stor del av
vår medlemsmasse står oppført i denne
kategorien. Felles for de fleste er likevel
at de er døpt inn i Frikirken, og har
allerede fra første leveår fått en
tilhørighet i våre fellesskap. De fleste
har frivillig valgt en slik tilknytning,
mens noen har blitt overført fra fullt
medlemskap etter initiativ fra
eldsteråd.

Toten menighet vil foreslå å bytte ut
ordet begrenset medlemskap med
tilhørig. Ordet er allerede tatt i bruk
som et kirkerettslig begrep i Norge i og
med at Frelsesarméen og en del
pinsemenigheter har innført det. Vi
mener det innebærer en oppjustering
av vår omtanke for alle som står i
denne kategorien, og det gir
mennesker positive assosiasjoner uten
at vi behøver å tilsløre at det er visse
roller man ikke kan gå inn i.

”Begrenset medlemskap” sier bare at
det er visse privilegier disse
medlemmene ikke har adgang til, og er
i så måte kun negativt ladet. Vi mener
disse menneskene bør få oppleve at vi
tar på alvor at de faktisk er medlemmer
i våre menigheter, og at svært mange
av dem også har følelser for dette
forholdet som stikker dypere enn vi
ofte tenker.

Vi tror en slik betegnelse vil gi mer rom
for prosesser i folks bevegelse mot fullt
medlemskap, samtidig vil det kunne gi
større forståelse for den relativt høye
forpliktelsen som ligger i reglement for
sistnevnte kategori.

Forslag til vedtak:
”Begrenset medlemskap” endres til ” tilhørig”
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Dette medfører følgende endringer i § 5:
Nåværende ordlyd
Endringsforslag
Ny ordlyd
§ 5 MEDLEMSKAP, ”Fullt § 5 MEDLEMSKAP, ”Fullt § 5 MEDLEMSKAP, ”Fullt
medlemskap”, 3. avsnitt
medlemskap”, 3. avsnitt
medlemskap”, 3. avsnitt
Menighetens barn kan opptas
i fullt medlemskap ved
”Personer i begrenset
konfirmasjon. Personer i
medlemskap” endres til
begrenset medlemskap samt
”Tilhørige”.
personer fra annet
kirkesamfunn blir medlemmer
i fullt medlemskap ved
opptagelse. Udøpte voksne
som kommer til tro, opptas i
fullt medlemskap ved dåp.

Menighetens barn kan opptas
i fullt medlemskap ved
konfirmasjon. Tilhørige samt
personer fra annet
kirkesamfunn blir medlemmer
i fullt medlemskap ved
opptagelse. Udøpte voksne
som kommer til tro, opptas i
fullt medlemskap ved dåp.

§ 5 MEDLEMSKAP,
§ 5 MEDLEMSKAP,
§ 5 MEDLEMSKAP,
”Begrenset medlemskap”, 3. ”Begrenset medlemskap”, 3. ”Begrenset medlemskap”, 3.
avsnitt
avsnitt
avsnitt
3. Begrenset medlemskap.
Medlemmer som er
konfirmert, men ikke opptatt i
fullt medlemskap, samt de
som ved kirketukt er
utelukket fra nattverden,
tilhører menigheten i
begrenset medlemskap.

Hele punktet endrer overskrift 3. Tilhørige.
fra ”Begrenset medlemskap” Medlemmer som er
konfirmert, men ikke opptatt i
til ”Tilhørige”.
fullt medlemskap, samt de
som ved kirketukt er
”tilhører menigheten i
utelukket fra nattverden,
begrenset medlemskap.”
tilhører menigheten som
endres til ”tilhører
tilhørige.
menigheten som tilhørige.”

Disse medlemmer 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.

Disse medlemmer 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.
Personer som ikke bekjenner
seg som troende, kan føres
inn i begrenset medlemskap
når spesielle forhold taler for
det.

Dersom det foreligger
tvingende grunner for det, kan
forstanderen unnslå seg for å
utføre de kirkelige handlinger.
Personer som ikke bekjenner
” kan føres inn i begrenset
medlemskap” endres til ” kan seg som troende, kan skrives
inn som tilhørige når spesielle
skrives inn som tilhørige”
forhold taler for det.
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Fra synodestyret
medlemmer. Dagens formuleringer om
forsvarlig kristendomskunnskap og
bekjennelse av troen kan ikke være til
hinder for dette. Det kan ikke være tvil
om at barn må kunne regnes med blant
troens bekjennere. Forsvarlig
kristendomskunnskap må forstås i lys
av normal menneskelig utvikling, og det
kan ikke være teologiske argumenter
mot at barn kan ha forsvarlig
kristendomskunnskap, kanskje snarere
tvert imot.

BAKGRUNN
Saken har sin aktuelle bakgrunn i
vedtak fra Synoden 2005, avgitt i
forbindelse med synodestyrets
melding:
”Synoden ber synodestyret forberede en
sak til Synoden 2008 hvor man
gjennomgår de forskjellige
medlemskategorier og vurderer om den
ordning vi har i dag er formålstjenlig.”

2. Begrepene fullt og begrenset
medlemskap
For Frikirkens, med et grunnleggende
punkt i sin kirkeforståelse om av
styringsretten innehas av troens
bekjennere, er det teologiske
begrunnelser for å skjelne mellom
former for medlemskap som sikrer at
det er denne gruppe av de som tilhører
menigheten som gis denne rett. Dette
også selv om Frikirken fra første stund
har presisert at det ikke er mulig å
operere med såkalte «rene»
menigheter, i det det ikke er
mennesker gitt å skjelne mellom alle
menneskelige motiver for å ville tilhøre
en menighet. Likevel må det utfra vår
vektlegging av anliggendet om
styringsrett være indrekirkelige
rettsbestemmelser som definerer
adgangen til styringsrett, som utøves
gjennom stemmeretten. Etter
synodestyrets oppfatning er dagens
begreper ikke teologisk nødvendige,
samtidig som de
kommunikasjonsmessige er
problematiske. Dette forsterkes ved at
kategorien ”begrenset medlemskap” i
andre bestemmelser kan framstå som
en gruppe for de som ikke er gode nok
til et fullverdig medlemskap. Etter
styrets vurdering kan dette løses bedre
ved å angi kriterier for stemmerett enn
ved å benytte begreper som kan leses

Forslag om endring i
medlemskategorier var også oppe til
behandling i 1997 og 1999, uten at det
ble vedtatt endringer, men med
oppfordringer om å vurdere
begrepsbruken nærmere. Synodestyret
fremmer nå denne saken på ny, på en
mer gjennomgripende måte enn forrige
gang, og med to anliggender:
1. Forsøke å komme fram til begreper
som teologisk og
kommunikasjonsmessig er bedre
enn i dag.
2. Klargjøre teologiske og
kirkerettslige problemstillinger i
forhold til mennesker som ønsker
en tilhørighet uten å fylle
kriteriene for medlemskap.

BEGRUNNELSE
1. Barn
Det er et viktig teologisk anliggende at
opptak i menigheten skjer ved dåp. Den
«gamle» ordning med tre
medlemskategorier kan kommunisere
at døpte barn ikke er fullverdige
medlemmer av menigheten.
Forfatningen bør kunne begrunnes
prinsipielt på dette punkt, og det kan
ikke sees å være gode grunner for ikke
å omtale menighetens døpte barn som
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som en klassifisering av medlemskap i
termer som kan oppfattes som
kvalitative.

prinsipielt grunnlag gi en slik tilhørighet
en annen betegnelse enn medlemskap.
Dette vil for øvrig også kunne fange opp
spørsmålet om udøpte barn som
kirkerettslig tilhører menigheten ut fra
norsk lovgivning. Disse kan teologisk
sett ikke oppfattes som medlemmer,
men tilhører likevel menigheten
dersom begge foreldre tilhører
Frikirken.

3. Medlemmer og tilhørige
Flere av våre menigheter opplever å
møte mennesker som har et ønske om
en kirkerettslig tilhørighet i en
menighet uten at de kan omfattes av
medlemsbegrepet, dersom det
fastholdes at dåp er et nødvendig
kriterium for medlemskap i en luthersk
kirke. Styret mener at det bør gis
åpning for slik tilhørighet, men vil på

Forslag til endring og tillegg til § 5 - medlemskap
med dem som ønsker stemmerett og
avgjør om forutsetningene er til stede.

På denne bakgrunn fremmes
a) forslag om endring i § 5 om
medlemskap og b) forslag om å legge til
en bestemmelse om tilhørighet.
Overskriften i § 5 vil avhenge av om ett
eller begge forslagene vedtas

B: Tillegg i § 5, tilhørighet:
Tilhørighet
Mennesker som ikke er døpt, men som
ønsker kirkerettslig tilhørighet til Den
Evangelisk Lutherske Frikirke, kan
opptas som tilhørige. Udøpte barn kan
opptas som tilhørige dersom minst en
av foreldre tilhører Den Evangelisk
Lutherske Frikirke, eller begge foreldre
ønsker det. Dersom disse ikke fremmer
ønske om medlemskap eller fortsatt
tilhørighet før fylte 18 år anses de ikke
lenger å tilhøre Den Evangelisk
Lutherske Frikirke.

A: Endringer i § 5, medlemskap:
Dagens § 5, medlemskap, endres slik:
§ 5, Medlemskap og tilhørighet
Medlemskap
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.

Disse 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.

Stemmerett
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. Eldsterådet fører samtaler

Dersom det foreligger tvingende
grunner for det, kan forstanderen
unnslå seg for å utføre de kirkelige
handlinger.
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2. Menighetens barn.
De barn som er døpt i menigheten eller
opptatt i menigheten sammen med
sine foreldre, regnes som menighetens
barn inntil de er konfirmert.

Gjeldende ordlyd:
§ 5 Medlemskap
Rev. 2 Vedt. 05
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
skjelner i sin ordning mellom tre former
for medlemskap i menigheten.

Menigheten plikter å påse og sørge for
at disse barn får opplæring i den kristne
tro.

1. Fullt medlemskap.
Dette gir adgang til alle kirkens goder
og del i det fulle ansvar for menighet og
kirke.

3. Begrenset medlemskap.
Medlemmer som er konfirmert, men
ikke opptatt i fullt medlemskap, samt
de som ved kirketukt er utelukket fra
nattverden, tilhører menigheten i
begrenset medlemskap.

Den som skal tre inn i fullt
medlemskap, må være døpt med
kristen dåp, ha forsvarlig
kristendomskunnskap og bekjenne
troen på den Herre Jesus Kristus. Det
må ikke være noe i lære eller liv som
strider mot den evangelisk-lutherske
bekjennelse. Eldsterådet fører samtaler
med dem som ønsker fullt medlemskap
og avgjør om forutsetningene er til
stede.

Disse medlemmer 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.

Menighetens barn kan opptas i fullt
medlemskap ved konfirmasjon.
Personer i begrenset medlemskap samt
personer fra annet kirkesamfunn blir
medlemmer i fullt medlemskap ved
opptagelse. Udøpte voksne som
kommer til tro, opptas i fullt
medlemskap ved dåp.

Personer som ikke bekjenner seg som
troende, kan føres inn i begrenset
medlemskap når spesielle forhold taler
for det.

Dette medfører også følgende andre endringer i forfatning og reglement:
eldste og diakonene i felles møte
(menighetsråd). Valget gjelder for tre år. De
som blir valgt, innsettes i sin tjeneste av
menighetens forstander.

§ 7, Eldste, 1. avsnitt:
Menigheten kaller sine eldste blant
menighetens stemmeberettigede medlemmer
som anses skikket for gjerningen.
Vedkommende bør ha fylt 30 år.

§ 9, Menighetsmøte, to siste avsnitt:
Eldsterådet innkaller til, fremmer saker og
innstiller overfor og leder menighetsmøtene.
Innenfor sitt ansvarsområde kan diakonrådet

§ 8, Diakoner, 2. avsnitt:
En diakon må ha fylt 18 år og være medlem
med stemmerett i menigheten. Diakonene
velges av menigheten etter innstilling fra de
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Vern om lære og liv, ”Ordning for vern om lære og
liv”, avsnitt 4 og utover:

fremme og innstille saker. Ethvert
stemmeberettiget medlem har gjennom
eldsterådet rett til å fremme saker overfor
menighetsmøtet.

Når denne ordning tas i bruk, kan
vedkommende fratas retten til å inneha
tjenester og verv i menighet og kirkesamfunn,
og eventuelt fratas stemmeretten. Dersom ikke
gjentatte formaninger fører til omvendelse, kan
et medlem også utelukkes fra menighetens
nattverdfellesskap.

Menighetsmøter avholdes etter behov, dog
minst 3 – tre – ganger pr. år. I tillegg holdes
hvert år menighetens årsmøte. Alle
stemmeberettigede medlemmer har tale- og
forslagsrett på menighetsmøter.

Vår ordning kan deles i to faser:

Reglement for eldsterådet, avsnittet
”eldsterådets oppgaver”, underpunkt 4:

A. Midlertidig tap av en eller flere av nevnte
rettigheter.
Dette er en forholdsregel som eldsterådet kan
sette i verk mens saken undersøkes og
forberedes.
B. Tap av en eller flere av nevnte rettigheter.
Dette medfører at eldsterådet kan frata
vedkommende lederverv i menigheten, frata
vedkommende stemmerett, og utelukke fra
nattverden. Eldsterådets vedtak meddeles
menigheten. Eldsterådets avgjørelse kan kreves
behandlet av menighetsmøtet. Når slike saker
behandles i menighetsmøte, skal behandlingen
foretas i lukket menighetsmøte.

Samtale med medlemmer som ønsker
stemmerett og avgjøre om forutsetningene for
dette er til stede.
Reglement for menighetsmøte, punktene 2 og 6c:
2. Alle stemmeberettigede medlemmer har
tale- og forslagsrett på menighetsmøtet. Andre
kan være til stede dersom møtet ikke er lukket.
6c. Valg av menighetens representant(er) til
synoden. Representanten(e) velges etter
innstilling fra de eldste og diakonene i samlet
møte (menighetsråd). Det kan innstilles inntil
det dobbelte antall. Eldsterådet innstiller på
minst ett medlem av menighetens eldsteråd.
Innstillingen gjøres kjent for menighetsrådet før
dette fremmer sin innstilling. Det kan innstilles
inntil det dobbelte antall. De representanter
som velges blant alle stemmeberettigede
medlemmer, kan også være forstandere eller
øvrige medlemmer av menighetens eldsteråd.

Vern om lære og liv, ”Retningslinjer”, punkt 6:
Det er eldsterådet som fatter vedtak om et
medlem skal fratas lederverv i menigheten,
fratas stemmerett og/eller utelukkes fra
nattverden. Eldsterådets vedtak meddeles
menigheten. Eldsterådets avgjørelse kan kreves
behandlet av menighetsmøtet. Krav om slik
behandling fremmes innen to måneder etter at
eldsterådet har fattet vedtak i saken og
meddelt dette for den/de det gjelder. Både den
saken gjelder og et eventuelt mindretall i
eldsterådet har rett til å kreve behandling av
menighetsmøtet.

Reglement for presbyteriet og reglement for
synoden.
Representasjon etter antall medlemmer i fullt
medlemskap endres til representasjon etter
antall stemmeberettigede medlemmer

Vern om lære og liv, ”Retningslinjer”, punkt 8:
Reglement for synoden, ”Synodestyrets og
kirkens fellesoppgaver”, punkt 7

Når den som er fratatt stemmeretten angrer og
ber om tilgivelse, anses saken som avsluttet.
Vedkommende er da på nytt stemmeberettiget
medlem. På første tillyste menighetsmøte
gjøres dette kjent og vedkommende rekkes
broderhånd av menighetens forstander og
eldste

Kirkens øverste tilsynsmenn fører læresamtaler
med personer som skal ansettes i stillinger i
kirkens fellesarbeid der det kreves medlemskap
med stemmerett i Den Evangelisk Lutherske
Frikirke.
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Sak 8 / 08:
Reglement for eldsterådet – kall av eldste
Fra Synodestyret
Forslaget er reist på bakgrunn av
innspill fra menigheter og
enkeltpersoner i kirken i etterkant av
vedtaket om ordinasjon av kvinner i
2005. Det har vært problematisk for
enkelte å ivareta sin overbevisning og
dermed blokkere for ordinasjon av
kvinner i menigheter der dette er et
ønske. Kravet om enstemmighet gjelder
Nåværende ordlyd
Eldsterådet foreslår nye
kandidater til eldstevalg etter
nøye overveielse og bønn.
Representanter for rådet fører
samtale med kandidatene om
deres forhold til skrift og
bekjennelse før forslag om
kall legges fram for
menigheten. Bare de
kandidater som det sittende
råd enstemmig kan anbefale,
foreslås. Normalt innstilles
det antall som skal velges.
Menigheten tar stilling til
kallet ved avstemning.

dessuten i dagens reglement bare ved
kall av eldste, ikke av forstandere.
Synodestyret legger derfor fram
følgende endringsforslag i reglement
for eldsterådet, avsnittet ”Kall av
eldste”:

Endringsforslag

Setningen ”Bare de
kandidater som det sittende
råd enstemmig kan anbefale,
foreslås.” tas ut.

Side 20

Ny ordlyd
Eldsterådet foreslår nye
kandidater til eldstevalg etter
nøye overveielse og bønn.
Representanter for rådet fører
samtale med kandidatene om
deres forhold til skrift og
bekjennelse før forslag om
kall legges fram for
menigheten. Normalt
innstilles det antall som skal
velges. Menigheten tar stilling
til kallet ved avstemning.

Sak 9 / 08:
Oppsigelse og avskjed i Frikirken
(Forfatningen §§ 6 og 9 mm.)
Fra Synodestyret / Forfatningsutvalget
Forfatningsutvalget har blant annet i
forbindelse med revisjon av regelverket
”Til stede” gjennomgått
bestemmelsene i forfatning og
reglement om oppsigelse og avskjed.
(Forfatningen § 6 Forstandere og § 9
Menighetsmøte, Reglement for
eldsterådet og Reglement for
menighetsmøtet).

eldsterådet og Reglement for
menighetsmøtet ikke er i
overensstemmelse med
arbeidsmiljølovens bruk av ordene. Det
kan synes som ordet ”oppsigelse”
brukes når en forstander sier opp sin
stilling, mens ”avskjedigelse” brukes
når en menighet sier opp forstanderen.
For å bringe forfatning og reglement i
samsvar med hverandre og med
gjeldende lover og reglementer for
arbeidslivet, foreslås følgende
revisjoner av forfatning og reglement:

Gjennomgangen viser at bruken av
ordene oppsigelse og avskjedigelse i
Forfatningen § 6 Forstandere og § 9
Menighetsmøte og i Reglement for

Nåværende ordlyd
§ 6 Forstandere, siste
avsnitt:
Menigheten kan ikke
avskjedige sin forstander uten
at presbyteriet har avsagt
kjennelse for det. En
forstander kan ikke si opp sin
stilling før presbyteriet har
godkjent oppsigelsen

Endringsforslag

Ny ordlyd
§ 6 Forstandere, siste
avsnitt:
Avsnittet erstattes av:
Før menigheten fatter
Før menigheten fatter
beslutning om avslutning av
beslutning om avslutning av
arbeidsforholdet, skal
arbeidsforholdet, skal
tilsynsorganet kontaktes.
tilsynsorganet kontaktes.
Når en forstander har sagt opp
Når en forstander har sagt
opp sin stilling i en menighet, sin stilling i en menighet, skal
skal presbyteriet underrettes. presbyteriet underrettes..

§ 9 Menighetsmøte, andre
avsnitt:
Følgende saker skal behandles
og avgjøres av
menighetsmøtet: Kall/valg og
”avskjedigelse” endres til
eventuell avskjedigelse av
forstander, eldste osv.
”oppsigelse/avskjed”.
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§ 9 Menighetsmøte, andre
avsnitt:
Følgende saker skal behandles
og avgjøres av
menighetsmøtet: Kall/valg og
eventuell oppsigelse/avskjed
av forstander, eldste osv.

Reglement for eldsterådet,
underpunktet
”Fratredelse”:
Når en forstander har sagt opp
sin stilling i en menighet, skal
forstanderen underrette
presbyteriet om dette så snart
saken har vært behandlet i
eldsteråd og menighet. Vanlig
oppsigelsestid er tre måneder.
Reglement for
menighetsmøtet, punkt 6:
De saker som skal behandles
av menighetsmøtet er:
a)
Kall/valg og eventuell
avskjedigelse av forstander,
eldste og diakoner.

Avsnittet sløyfes i sin helhet
fra reglementet. Deler av
ordlyden flyttes til
Forfatningen § 6 (se over).

”avskjedigelse” endres til
”oppsigelse/avskjed”.
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Reglement for eldsterådet,
underpunktet
”Fratredelse”:
Utgår.

Reglement for
menighetsmøtet, punkt 6:
De saker som skal behandles
av menighetsmøtet er:
a)
Kall/valg og eventuell
oppsigelse/avskjed av
forstander, eldste og diakoner.

Sak 13 / 08:
Avtale med Den norske kirke
Fra synodestyret
DELFs delegasjon ble oppnevnt av
synodestyret på møte 28-29/1 2005
(sak 413/2002-2005). Mellomkirkelig
råd behandlet saken på sitt møte i
Stavanger 26.-27.5.2006 (MKR 20/05 og
MKR 29/05).

Høsten 2006 ble de samtaler som
hadde vært ført med Den norske kirke
av en samtale gruppe avsluttet. Fra
innledningen av denne gruppas rapport
siteres:
”Den Evangelisk Lutherske Frikirke
(DELF) og Den norske kirke (Dnk) har
hatt nær kontakt i mange år, blant
annet gjennom fellesskapet i
Nasjonalkomiteen for Det lutherske
verdensforbund (LVF). DELF ble
assosiert medlem i LVF i 1997 og fullt
medlem i 2005.

Gruppen startet sitt arbeid i 2005, og
har hatt 4 offisielle dialogmøter.
Gruppen bestod av Helge Utaker
(leder), Terje Solberg, Jan Gossner og
Sven Aasmundtveit fra DELF. Fra Dnk
deltok Per-Otto Gullaksen (leder frem
til juni 2006), Olav Fykse Tveit (leder fra
juli 2006), Dag Nordbø, Marit Halvorsen
Hougsnæs og Stephanie Dietrich.

Dnk var med blant grunnleggerne av
LVF i 1947. Også på lokalt plan og når
det gjelder engasjementet i Norges
Kristne Råd (2006: Nye Norges Kristne
Råd) finnes det mange former for
samarbeid.

Terje Solberg og Stephanie Dietrich var
sekretærer.
Gruppen holdt sitt avsluttende møte
27. oktober 2006.”

I disse sammenhengene oppstod det et
ønske om å føre en dialog mellom disse
to kirkesamfunnene, og om mulig
formalisere vårt samarbeid gjennom en
avtale.
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UTOVER SELVE RAPPORTEN BLE OGSÅ FØLGENDE FORSLAG TIL AVTALE LAGT FRAM:

TO KIRKER - ÉN TRO
SAMMEN SOM LUTHERSKE KIRKER I NORGE
Anerkjennelse
På grunnlag av vår grunnleggende enighet i troen, i
samsvar med vår felles lutherske bekjennelse, vil
vi, Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Den norske
kirke, uttrykke vår gjensidige anerkjennelse og
forpliktelse:

Vi
1.

2.

3.
4.

5.

4.

5.

anerkjenner hverandres kirker som tilhørende
Jesu Kristi ene, hellige, allmenne og
apostoliske kirke, og som delaktige i hele Guds
folks oppdrag,
anerkjenner at begge våre kirker står sammen
i bekjennelsen av den apostoliske tro slik den
er gitt oss i Den hellige skrift og uttrykt i de
oldkirkelige bekjennelser, Den augsburgske
bekjennelse og Luthers lille katekisme,
anerkjenner hverandres dåp og forvaltning av
nattverdens sakrament,
anerkjenner den ordinerte
preste/pastortjenesten og tilsynstjenesten
(episkopé), slik de finnes og utøves i våre
kirker,
anerkjenner at alle kirkens lemmer gjennom
dåpen har del i Kristi éne legeme, er en del av
Guds folk på jorden og Guds folks allmenne
prestedømme og er kalt til tjeneste for Gud og
mennesker (1 Pet 2,5). Vi understreker
sammenhengen mellom dåp og tro, og
viktigheten av en kontinuerlig trosopplæring,

6.

7.

8.

9.

Gudstjenestelig feiring
Avtalen bekreftes med felles gudstjenester i
begge kirker. Disse markeringer skal vise at vi

Forpliktelse

-

På grunnlag av vårt felles læregrunnlag og vår
gjensidige anerkjennelse som to lutherske kirker i
Norge, forplikter vi oss til å arbeide for at vår enhet
synliggjøres ved at vi
1.

2.

3.

ordinerte prester/pastorer fra begge kirker
kan gjøre tjeneste sammen, eller hvor
ordinerte prester/pastorer leilighetsvis kan
gjøre tjeneste i hverandres kirke,
åpner for at prester/pastorer, etter invitasjon
og avtale mellom kirkene og i samsvar med de
regler som til enhver tid gjelder, kan utføre
preste-/pastortjeneste i hverandres kirke uten
ny ordinasjon eller vigsling,
inviterer der det er naturlig representanter for
hverandres kirker til å delta i
vigsling/innsettelse til bispe-/tilsynstjeneste og
ordinasjon av prester/pastorer eller vigsling til
annen kirkelig tjeneste, og ved innsettelse til
kirkelig tjeneste på lokalt plan,
arbeider for at det etableres ulike former for
samarbeid der det er naturlig, både på lokalt,
regionalt og nasjonalt plan,
inviterer hverandre til hverandres
Kirkemøte/Synode og avholder jevnlige
kontaktmøter mellom våre kirkesamfunn,
fortsetter med samtaler og felles studium av
viktige spørsmål for tro og liv, når og på de
måter det måtte være naturlig, for eksempel
innenfor rammen av Norges Kristne Råd,
arbeider for at denne avtalen gjøres kjent i
våre kirker.

-

står sammen om å utføre kirkens oppdrag og
tjeneste i vårt land, og ber for og med
hverandre,
hilser medlemmer fra hverandres kirker
velkommen som våre egne medlemmer til å
delta i menighetens gudstjenestefellesskap,
motta sakramentene og andre pastorale
tjenester,
feirer gudstjeneste og nattverd sammen, hvor

anerkjenner hverandre som kirker,
forplikter oss til å stå sammen om kirkens
tro slik den er formulert i Skriften og i våre
felles bekjennelsesskrifter,
forplikter oss på den felles tjeneste for
Guds rike i vårt land og i verden for øvrig i
fellesskap med andre kirker i den
lutherske kirkefamilien.

Gudstjenestene skal inneholde en
undertegning av denne avtalen som
bekreftelse av vårt fellesskap, forkynnelse av
Guds ord, gjensidig forbønn, utveksling av
fredshilsen og felles nattverdfeiring.
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Avtale med Den norske kirke
– Oppsummering fra presbyterier og synoderåd
utover det menigheten selv velger, og
oppfordrer til videre arbeid med for
kategoriske utsagn i teksten.

Etter at rapporten forelå har det i begge
kirker vært en høringsrunde. I vår kirke har
dette vært presbyteriemøtene og
synoderådene. Hovedtrekkene i denne
høringen kan oppsummeres slik

Synoderåd
11 av 14 delegater ønsket en avtale,
men med flere forbehold enn i det
foreliggende avtaleutkast.

Nordre
Kan ikke anbefale forslaget til avtale,
særlig på bakgrunn av den teologiske
situasjon i Den norske kirke, og at den
kan virke tildekkende på teologisk
uenighet mellom kirkene.

Videre saksgang
På bakgrunn av dette, Den norske
kirkes høringsprosess – som gir helt
entydige anbefalinger om tilslutning,
samt kirkemøtet i november 2007, har
det vært videre samtaler om saken, der
vi fra Frikirkens side har lagt fram de
punkter som har vært problematiske
for oss. Et utkast ble behandlet i
synodestyret i januar 2008, og dannet
utgangspunkt for en tekst som har fått
tilslutning både fra syndestyret og
Mellomkirkelig Råd i Dnk. Det har vært
lagt særlig vekt på at
anerkjennelsesbiten ikke er så eksplisitt
på å anerkjenne hverandres aktuelle
teologi, men å heller peke på vår felles
basis. Anerkjennelsen er derfor nå bare
helt eksplisitt på fire punkter som anses
som vesentlige fra begge kirker: Dåp,
nattverd, ordinasjon og tilsyn. Det er
også lagt inn flere ”kan”-ledd i
forpliktelsesbiten. Dette innebærer at
det fra begge kirker har vært lagt vekt
på at avtalen ikke skal benyttes for å
presse fram lokalt samarbeid der dette
ikke er naturlig eller er vanskelig på
grunn av ulike posisjoner i teologiske
spørsmål. Leddet om gudstjenestelig
feiring er tatt ut av avtalen, og kan
heller legges til et separat vedtak i
etterkant av en avtalegodkjennelse.

Sørvestre
I utgangspunktet positive til avtalen,
men ser behovet for en justering av
avtaleteksten der denne kan tolkes som
en anerkjennelse av all teologi i de to
kirker og et ubetinget samarbeid på
tross av dette.
Sørøstre
Støtter intensjonen, men opplever
avtalen som for omfattende. Særlig den
teologiske situasjon i Den norske kirke
gjør avtalen vanskelig.
Vestre
Der det hensiktsmessig med en avtale
som regulerer visse områder mellom
kirkesamfunnene, men ser
betenkelighetene med at avtalen er
utformet slik at uenighet tilsløres.
Østre
Ser positivt på arbeidet med avtale
mellom Den norske kirke og Den
Evangelisk Lutherske Frikirke, blant
annet anerkjennelse av ordinasjon og
tilsyn. Understreker at en avtale
forplikter ikke den lokale menighet
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Den reviderte teksten lyder slik:
Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Den norske kirke inngår denne avtale:
TO KIRKER - ÉN TRO
Sammen som lutherske kirker i Norge
å arbeide for at vår enhet synliggjøres, ved
at vi
1. står sammen i kirkens oppdrag og
tjeneste i vårt land, og ber for og med
hverandre,
2. hilser medlemmer fra hverandres
kirker velkommen som våre egne
medlemmer til å delta i menighetens
gudstjenestefellesskap, motta
sakramentene og andre pastorale
tjenester,
3. understreker sammenhengen mellom
dåp og tro, og viktigheten av en
kontinuerlig trosopplæring,
4. feirer gudstjeneste og nattverd
sammen der det er naturlig, hvor
ordinerte prester/pastorer fra begge
kirker gjør tjeneste sammen.
5. åpner for at prester/pastorer, etter
invitasjon og avtale mellom kirkene og
i samsvar med de regler som til enhver
tid gjelder, kan utføre preste/pastortjeneste i hverandres kirke uten
ny ordinasjon eller vigsling,
6. inviterer der det er naturlig
representanter for hverandres kirker
til å delta i vigsling/innsettelse til
bispe-/tilsynstjeneste og ordinasjon av
prester/pastorer eller vigsling til annen
kirkelig tjeneste, og ved innsettelse til
kirkelig tjeneste på lokalt plan,
7. arbeider for at det etableres ulike
former for samarbeid der det er
naturlig, både på lokalt, regionalt og
nasjonalt plan,
8. inviterer hverandre til hverandres
Synode/Kirkemøte og avholder
jevnlige kontaktmøter mellom våre
kirker,
9. fortsetter med samtaler og felles
studium av viktige spørsmål for tro og

Anerkjennelse
Våre kirker har felles læregrunnlag, gitt i
Den hellig skrift, og bevitnet i de
oldkirkelige bekjennelser, Den
augsburgske konfesjon og Luthers lille
katekisme. Med basis i dette, og vårt
eksisterende kirkefellesskap uttrykt
gjennom medlemskap i Det lutherske
verdensforbund, vil vi, Den Evangelisk
Lutherske Frikirke og Den norske kirke,
uttrykke vår gjensidige anerkjennelse.
1. Vi anerkjenner hverandres dåp. Vi
bekrefter at alle kirkens lemmer
gjennom dåpen har del i Kristi éne
legeme, er en del av Guds folk på
jorden og Guds folks allmenne
prestedømme og er kalt til tjeneste for
Gud og mennesker (1 Pet 2,5).
2. Vi anerkjenner hverandres forvaltning
av nattverdens sakrament. Vi bekrefter
våre kirkers felles tro på at i Herrens
måltid er Kristus sant tilstede, og at i
Kristus er menigheten forenet med
troende på alle steder og til alle tider.
3. Vi anerkjenner den ordinerte
preste/pastortjenesten og
tilsynstjenesten (episkopé), slik de
finnes og utøves i våre kirker. Vi
bekrefter den ordinerte tjenestes
betydning for forvaltningen av ord og
sakrament i Jesu Kristi kirke.

Forpliktelse
På grunnlag av vårt felles læregrunnlag og
vår gjensidige anerkjennelse som to
lutherske kirker i Norge, forplikter vi oss til
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liv, når og på de måter det måtte være
naturlig, for eksempel innenfor
rammen av Norges Kristne Råd,

10. arbeider for at denne avtalen gjøres
kjent i våre kirker.

Det foreligger delt innstilling fra synodestyret
Uavhengig av ovennevnte bevegelser eller
standpunkt i viktige teologiske spørsmål
har imidlertid gruppa samtalt seg frem til
eller oppnådd en felles forståelse av eller
anerkjennelse mellom kirkene vedr. dåp,
nattverd, ordinasjon og tilsynstjeneste.
Det er viktig å legge merke til at denne
forståelsen er begrunnet i våre kirkers
felles læregrunnlag og under henvisning til
allerede medlemskap i LVF.
Vi ser da ingen grunn til å vente med en
realitetsbehandling av en avtale som er
forhandlet frem på et prinsipielt grunnlag.
Vi ser det også slik at med denne avtalen
gir vi ikke fra oss ansvaret for å ta vare på
vårt læregrunnlag i vår egen kirke.
Ansvaret for å ta vare på læregrunnlaget i
Frikirken er det bare Frikirken selv som
har. Tilsvarende når vi da gjennom denne
avtalen uttrykker anerkjennelse for en
annen luthersk kirke blir vi ikke samtidig
ansvarlige for den kirkens teologiske
ståsted.
Slik sett er avtalen uttrykk for en
økumenisk holdning der vi ikke blander
oss inn i andre kirkers indre anliggender
enn si ønsker at andre blander seg inn hos
oss.
Sagt med andre ord opplever vi at den
foreslåtte avtalen er uttrykk for god takt
og tone på det økumeniske plan. Vi hilser
avtalen velkommen og anbefaler overfor
vår kirke at den vedtas under
synodemøtet i nov.-08

A. Tre av synodestyrets medlemmer,
Hans Christian Andersen, Ragnar Moe
og Leif Gunnar Sandvand, anser at
denne teksten har tatt tilstrekkelig
hensyn til de innvendinger som har
kommet fram i vår høringsprosess, og
anbefaler derfor at avtalen godkjennes.
Begrunnelsen for dette er:
I rapporten fra samtalen mellom de to
kirkene ser vi at spørsmålet omkring kirke
– stat har fått bred plass. Det vurderes
også som ”den mest vesentlige forskjellen
mellom våre to kirkesamfunn”. I etterkant
av denne samtalen har det skjedd en
vesentlig bevegelse i dette spørsmålet
som vi i Frikirken vurderer svært positivt.
Vi tenker her på stat – kirke forliket i
Stortinget våren 2008.
Spørsmål omkring dåp og medlemskap har
vært et annet sentralt tema i samtalen.
Også på dette punkt skjer det en
bevegelse i etterkant av samtalen. Vi viser
her til forslaget som Synodestyret
fremmer til årets synodemøte vedr.
medlemskategorier. Det er grunn til å anta
at DNK vurderer denne mulige utviklingen
i vår kirke på en positiv måte.
I etterkant av rapporten fra samtalen er
der derimot i DNK fattet vedtak omkring
samlivsetiske spørsmål som vi i Frikirken
er svært lite glade for.

I tillegg til godkjennelse av avtalen foreslås følgende:
Avtalen bekreftes med felles gudstjeneste i Kristiansand Frikirke med påfølgende kirkekaffe i
Kristiansand domkirke.
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Begrunnelsen for valg av sted er dels at
arbeidet med avtalen blant annet
sprang ut fra et initiativ fra
Kristiansand, dels at dette er et område
der Frikirken står sterkt, og dels at
dette er et sted der medvirkning fra
Den norske kirkes biskop vil være
mindre problematisk enn på andre
steder i landet.

Saken realitetsbehandles ikke av
synoden 2008. Den norske kirkes
vedtak i den såkalte homofilisaken, har
vanskeliggjort det økumeniske
samarbeidet på mange områder, ikke
minst lokalt. Synoden ønsker i den
nåværende situasjon ikke å inngå en
avtale Den norske kirke. Frikirken
forplikter seg samtidig til å fortsette
samtalene med Den norske kirke, og
synoden ber synodestyret vurdere
inngåelse av en avtale på et senere
tidspunkt

B. Tre av synodestyrets medlemmer,
Bjørn Angell, Arnfinn Løyning og Arnt
Sigurd Sollie, foreslår følgende:
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Gamle Kirken
i Ankang

”40 dager” i Kristiansand

Dåp i Mali

Unge japanere

SoulChildren festival 2008

Visjon-07

......
......

...

Palestinske barn

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Hold deg orientert om
hva som skjer i Frikirken
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