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SYNODEMØTET 2002
DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE
5. – 10. JULI
Det 108. ordinære synodemøte ble holdt i Arendal, med Arendal menighets som vertskap.
Det konstituerende møte ble holdt fredag 5. juli kl. 18.00. Synodeformann Arnfinn Løyning
ønsket velkommen, og forsamlingen sang nr. 340 i ”Salmer Underveis”.
I sin hilsen til møtet tok synodeformannen utgangspunkt i Ef 3,14-21.
Innkalling ble referert og godkjent.
Det ble foretatt navneopprop. Ingen bemerkninger til utsendingenes habilitet.
Formannen erklærte det 108. ordinære synodemøte for åpnet.
Arne Kristiansen foreslo at prinsipperklæringen om misjon blant Israel og folkene, vedlegg til
synodestyrets melding, ble satt opp med eget saksnummer, sak 1a, og behandlet av 1. komite
sammen med synodestyrets melding.
Minneord over ansatte i kirkens fellesarbeid ble opplest.

UTSENDINGER TIL SYNODEN 2002:
Alta
Angell

Aud

Tryland

Lloyd

Arendal
Andersen

Gunn Reistad

Hermansen

Anders Herman

Mørland

Stian

Bamble
Hestad
Tveten
Bergen
Aglen

Oddvar
Gro Berge
Bjørn Ove

Jenssen

Inger Johanne

Nilsen

Leif Erik

Nordkil

Anne V.

Bodø
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Nordkil
Brunlanes
Gusland

Geir
Ole Johan

Rahm

Ulf Børje

Tanggaard

Jan

Bryne
Larsen

Marith

Søvik

Oddvar

Vedelden

Reidun

Bærum
Landsvik

Borghild

Moe

Ragnar

Stensland

Turid

Drammen
Buarøy
Mørk

Turid Hallan
Arne

Drangedal/Tørdal
Balsnes

Gudmund

Egersund
Egebakken

Karl Ludvig

Pedersen
Flekkefjord
Grøtteland

Per Kristian
Asbjørn

Lunde

Sjur H.

Mortensen

Kjell

Fredrikstad
Bergem

Eivind

Hjelseng

Mona

Thoresen

Kåre

Gjerstad
Gjetmundsen

Liv Dalane

Greåker
Andersen

Per Sten

Nilsen

Einar

Viken

Ingvald

Grimstad
Grelland

ankomst 5/7 kl. 22.30

Hans Herlof

Sandåker

Sigmund

Syvertsen

Trine Hilmer
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Halden
Breda

Else Marie

Iversen

Kjell Arne

Hamar
Sandberg

Geir

Svensen

Berit

Svensen

Sverre A.

Herøy
Bø

Aase Nerem

Frøystad

Svein

Kopperstad

Thea

Hægeland
Lia

Jon

Løvdal

Knut

Løvdal

Maren

Hønefoss
Bergerud

Svein

Scarborough

Haldis Nygaard

Hånes
Hopland

Inge

Kolltveit

Yngve

Klepp
Friestad

Terje

Landro

Runar

Kraftverket
Riska

Karin

Stang

ankomst 5/7 kl. 20.30

Dag W.

Kragerø
Løvdal

Ragnhild

Løvdal

Øystein

Nordahl

Leif

Kristiansand
Aulin

Birger

Gossner

Jan

Gundersen

Jorun

Haugland

Torleif

Hegen

Bente R. Ringøen

Høyer-Jonassen

Aud Irene

Levanger
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Andersen

Yngve

Pettersen

Sigrun Reitan

Lillesand
Bjørnholmen

Signe

Malmgård

Else Jorun B.

Moseid

Oddvar

Lyngdal
Aunevik

Torhild

Fredriksen

Kjetil

Hartviksen

Thorvald

Lørenskog
Jørgensen

Jens-Petter

Westli

Unni

Meløy Nordre
Halsos

Kristin

Halsos

Leif

Meløy Søndre
Engamo

Per Arne

Myrvang

Turid

Angell

Bjørn

Johannessen

Ranveig Flor

Sandvand

Leif Gunnar

Moss

Namsos
Olsen

Unni

Willard

Ketil

Nesna
Bergeng

Ellen Beate

Eivik

Finn Tore

Oslo Storbymenighet
Johnsen

Gunnar

Ramsfjell

Ingjerd

Oslo Søndre
Grønvold
Kraglund
Oslo Vestre
Andersen

Ole-Jacob
Brita
Hans Christian

Løvgren

Jan Torris

Mørland

Karin
Protokollutskrift Synoden 2002, side 7

Nesset
Oslo Østre
Hilde

Torunn
Elisabeth Jølstad

Lund

Per

Løyning

Arnfinn

Mosvoll

Sissel

Porsgrunn
Apesland

Anne

Engebretsen

Gunnar

Lindvig

Jan

Iversen

Dagny

Johnsen

John Gunnar

Rana

Randesund
Helland

Grethe

Sollie

Arnt Sigurd

Tellefsen

Kirsten

Tønnesen

Svein

Riska
Stokka

ankomst 7/7 kl. 22.00

Sveinung

Risør
Johansen

Åsne Austvik

Løvgren

Johan Filip

Aanonsen

Oskar

Rognan
Evensen
Stranda
Rødøy
Johansen

Rikart
Kjetil

ankomst 5/7 kl. 21.00

Geir

Nordvoll

Thor Harry

Arvesen

Yngvar

Fagermoen

Tor

Råde

Sandane
Dalsbø

Atle

Sandnes
Garvik

Heidi

Garvik

Kjetil

Nygård

Jon Arne

ankomst 5/7 kl. 20.00
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Sarpsborg
Knudsen

Marianne

Koppang

Linda

Lillevold

Martin

Tempelen

Anne Marie

Tveit

Øyvind

Skien

Songdalen
Imeland
Løvdal
Songe
Lindland

Ola
John
Lillian S.

Songe

Kittil

Sundsdal

Olav

Sortland
Hanssen
Svenningsen
Stavanger
Møyholm
Rasmussen
Stavern
Kristiansen

Harry
Geir
Ole Johnny
Inger Hellerdal
Arne

Ringsby

Oddlaug Bjørgsvik

Sandstad

Johan

Juliebø

Helge

Skaar

Oddgeir

Tynes

Roar

Sula

Søndeled
Akeland
Hellerdal
Toten
Hansen

Kjell Einar
Karl Normann
Norunn

Johnsen

Ivar

Lollike

Jørgen

Treungen
Andreassen
Tveit

Arne Thoralf
Norunn Gaastjønn

Tromsø
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Tønnesen

Roar

Trondheim
Gladsø

Eva Karin

Helland

Bjørn

Reitan

Hilde

Andås

Asbjørn

Jacobsen

Tormod

Tveit

Tverlandet
Bergquist

Aud

Tønsberg
Barland

Jorun

Bringaker

Liv

Sandvand

John Fredrik

Ullensaker
Jakobsen

Sigbjørn

Vennesla
Granås

Olga Merethe

Laland

Håkon

Lunden

Rolf

Tellefsen

Ellen Rosdal

Volda
Løvlie

Birger

Thorstvedt

Aasa

Vågsbygd
Bergstrøm

Torunn Eikeland

Stærk

Øivind

Østerberg

Arnfinn

Ytterøy
Sandstad

Sigvard

Øksnes/Skjoldehamn
Stavenes

Øyvind

Ørsta
Grøtteland

Jan Ståle

Krøvel-Velle

Elin

Lystad

Jon Ståle

Øvrebø
Hægeland
Rokoengen

Niels Otto
Marit
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Wikstøl

Roar

Ålesund
Gustavsen

Helge

Åsane
Furnes

Øyvind

Hansen

Øyvind

Tilsynsmenn
Augland

Øivind

Berntsen

Erling

Bjerkholt

Thomas

Hammersmark

Alf Petter

Hermansen

Erhard

Jensen

Leif Inge

Nilsen

Jan Ivar

Utaker

Helge

ankomst 5/7 kl. 19.30

ankomst 7/7 kl. 15.00

Komitebehandling av sakene ble enstemmig vedtatt. Sammensetningen av komiteene og
fordeling av sakene ble godkjent.
De sju komiteene og sakene fordelte seg slik:

KOMITEFORDELING:
1. Komite
Komiteformann: Bjørn Angell
Komitesekretær: Ingjerd Ramsfjell
Saker:
1: Synodestyrets melding
Kjell Einar Akeland, Gunn Reistad Andersen, Bjørn Angell, Gudmund Balsnes, Ellen
Beate Bergeng, Thomas Bjerkholt, Karl Ludvig Egebakken, Per Arne Engamo, Rikart
Evensen, Asbjørn Grøtteland, Alf Petter Hammersmark, Aud Irene Høyer-Jonassen,
Dagny Iversen, Tormod Jacobsen, Geir Johansen, Linda Koppang, Jon Ståle Lystad,
Jan Torris Løvgren, Johan Filip Løvgren, Ulf Børje Rahm, Ingjerd Ramsfjell, John
Fredrik Sandvand, Kirsten Tellefsen, Kåre Thoresen, Norunn Gaastjønn Tveit.
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2. Komite
Komiteformann: John Løvdal
Komitesekretær: Ranveig Flor Johannessen
Saker:
3: Økonomi
4: Statistikk
16: Praksis ved nattverdforvaltning
12: Prosedyre ved ankesaker
Asbjørn Andås, Eivind Bergem, Svein Bergerud, Torunn Eikeland Bergstrøm, Erling
Berntsen, Signe Bjørnholmen, Atle Dalsbø, Jan Gossner, Olga Merethe Granås, Ole
Johan Gusland, Anders Herman Hermansen, Niels Otto Hægeland, Ranveig Flor
Johannessen, Marianne Knudsen, Arne Kristiansen, Elin Krøvel-Velle, John Løvdal,
Ragnar Moe, Turid Myrvang, Karin Mørland, Geir Nordkil, Jon Arne Nygård, Kjetil
Stranda, Øyvind Tveit, Gro Berge Tveten, Oskar Aanonsen.
3. Komite
Komiteformann: Sissel Mosvoll
Komitesekretær: Jan Lindvig
Saker
2,1-3: Virkegrensmeldinger
18: Ytremisjonen og Israelsmisjonen
10: Om ordinasjon
Aud Bergquist, Finn Tore Eivik, Kjetil Fredriksen, Svein Frøystad, Heidi Garvik,
Hans Herlof Grelland, Helge Gustavsen, Leif Halsos, Norunn Hansen, Mona Hjelseng,
Åsne Austvik Johansen, Gunnar Johnsen, John Gunnar Johnsen, Yngve Kolltveit,
Håkon Laland, Borghild Landsvik, Jan Lindvig, Knut Løvdal, Kjell Mortensen, Sissel
Mosvoll, Leif Nordahl, Inger Hellerdal Rasmussen, Johan Sandstad, Sigvard Sandstad,
Geir Svenningsen, Oddvar Søvik, Aasa Thorstvedt, Helge Utaker.
4. Komite
Komiteformann: Inger Johanne Jenssen
Komitesekretær: Arnt Sigurd Sollie
Saker
7: Nedleggelse av synoderådet
8: Forholdet mellom synoden, synodestyret og synoderådet i læresaker
15: Protokoll synoderådet
14: Retningslinjer for forfatningsutvalget
Liv Bringaker, Turid Hallan Buarøy, Aase Nerem Bø, Gunnar Engebretsen, Eva Karin
Gladsø, Jorun Gundersen, Øyvind Hansen, Thorvald Hartviksen, Karl Normann
Hellerdal, Kjell Arne Iversen, Sigbjørn Jakobsen, Inger Johanne Jenssen, Lillian S.
Lindland, Sjur H. Lunde, Øystein Løvdal, Oddvar Moseid, Torunn Nesset, Einar
Nilsen, Anne V. Nordkil, Per Kristian Pedersen, Arnt Sigurd Sollie, Dag W. Stang,
Sveinung Stokka, Ellen Rosdal Tellefsen, Lloyd Tryland, Roar Tynes.
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5. Komite
Komiteformann: Sigmund Sandåker
Komitesekretær: Karin Riska
Saker
5: Om endring av Forfatningen
6: Synodestyret, synodens tilsynsmenn og synoden
9: Eldstetjenesten på åremål
Anne Apesland, Jorun Barland, Else Marie Breda, Øyvind Furnes, Ole-Jacob
Grønvold, Kristin Halsos, Torleif Haugland, Bjørn Helland, Erhard Hermansen, Inge
Hopland, Ola Imeland, Helge Juliebø, Runar Landro, Rolf Lunden, Maren Løvdal,
Birger Løvlie, Else Jorun B. Malmgård, Sigrun Reitan Pettersen, Karin Riska, Geir
Sandberg, Sigmund Sandåker, Kittil Songe, Reidun Vedelden, Ingvald Viken, Roar
Wikstøl, Ketil Willard, Arnfinn Østerberg.
6. Komite
Komiteformann: Leif Erik Nilsen
Komitesekretær: Unni Olsen
Saker
2,4-7: Virkegrensmeldinger
17: Om Frikirkens Studiesenter
11: Om fadderordningen
13: Reglement synoden og presbyteriet, ekstraordinære møter
Per Sten Andersen, Yngve Andersen, Arne Thoralf Andreassen, Yngvar Arvesen,
Øivind Augland, Terje Friestad, Liv Dalane Gjetmundsen, Bente R. Ringøen Hegen,
Elisabeth Jølstad Hilde, Ivar Johnsen, Thea Kopperstad, Brita Kraglund, Marith
Larsen, Martin Lillevold, Ragnhild Løvdal, Ole Johnny Møyholm, Leif Erik Nilsen,
Unni Olsen, Hilde Reitan, Marit Rokoengen, Oddgeir Skaar, Olav Sundsdal, Sverre A.
Svensen, Svein Tønnesen, Unni Westli.
7. Komite
Komiteformann: Jan Ståle Grøtteland
Komitesekretær: Trine Hilmer Syvertsen
Saker
19: Valg
Bjørn Ove Aglen, Hans Christian Andersen, Birger Aulin, Torhild Aunevik, Tor
Fagermoen, Kjetil Garvik, Jan Ståle Grøtteland, Harry Hanssen, Grethe Helland,
Oddvar Hestad, Leif Inge Jensen, Jens-Petter Jørgensen, Jon Lia, Jørgen Lollike, Per
Lund, Stian Mørland, Jan Ivar Nilsen, Thor Harry Nordvoll, Oddlaug Bjørgsvik
Ringsby, Øyvind Stavenes, Turid Stensland, Berit Svensen, Trine Hilmer Syvertsen,
Jan Tanggaard, Anne Marie Tempelen, Roar Tønnesen.
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Ikke i komite
Øivind Stærk, møtedirigent
Aud Angell, møtedirigent
Arne Mørk, møtesekretær
Haldis Nygaard Scarborough, møtesekretær
Arnfinn Løyning, synodeformann
Leif Gunnar Sandvand, synodens nestformann
Til møtedirigenter ble enstemmig valgt Aud Angell og Øyvind Stærk.
Til møtesekretærer ble enstemmig valgt Haldis Nygaard Scarborough og Arne Mørk.
Til redaksjonskomité ble enstemmig valgt Solveig Mattland Lund, Jan Tanggard og Inge
Auberg.
Til tellekorps ble enstemmig valgt Jorun M. Olsen, Torild Lia, Bjørn Kolltveit og Ole Angell.
Til å underskrive protokollen ble enstemmig valgt Asbjørn Andås, John Fredrik Sandvand og
Aud Irene Høyer Jonassen.
Det ble vedtatt å sende hilsningstelegram til H. M. Kong Harald V.
H. M. Kong Harald Vog H. M. Dronning Sonja
Det kongelige slott
Drammensveien 1
0015 Oslo
Deres majesteter.
Under mottoet «Midt i livet» er Den Evangelisk Lutherske Frikirke samlet til sitt 108. ordinære
synodemøte, denne gang i Arendal, der kirken også feirer sittt 125-årsjubileum. Møtet sender
sine hjerteligste hilsener til Kongen og Dronningen, idet vi ber om Guds velsignelse for den
store gjerning dere begge står i.
Med vennlig hilsen
Synodemøtet i Den Evangelisk Lutherske Frikirke
v/ synodeformann Arnfinn Løyning
Deretter ble møtet overlatt til dirigentene som hadde en kort gjennomgang av møtets
forretningsorden.
Saksliste: Se først i heftet.

LØRDAG

6. JULI – 02 KL .09.00

09.00: Plenumsmøte
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Turid Myrvang innledet dagen med bønn.
Formannens tale ved Arnfinn Løyning. Tema: ”Midt i livet” - Frikirkens 125 års jubileum.
Etter talen var det tre forberedte innlegg ved Turid Hallan Buarøy, Hans Herlof Grelland og
Leif Inge Jensen.
Deretter ble det åpnet for øvrige innlegg. Følgende hadde ordet: Ingvald Viken, Jan Gossner,
Johan Filip Løvgren, Oddvar Søvik og Gunnar Engebretsen.
Møtet hevet kl. 10.35.
”Menighetens superlørdag” ble arrangert fra 12.00 og ut dagen, hvor delegater og gjester
deltok.

SØNDAG

7. JULI

11.00: Jubileumsgudstjeneste i Trefoldighetskirken.
16.00: Jubileumsfest i Hisøyhallen.

M ANDAG 8. JULI
Kl. 10.15: Forhandlingsmøte
Bente Ringøen Hegen innledet møtet med bønn.
Svartelegram fra Kong Harald og Dronning Sonja ble opplest.
”Vi takker for hyggelig telegram og sender alle deltakere i det 108. ordinære Synodemøte våre
beste hilsener.”
Møtedirigentene gjennomgikk forretningsordenen.
Det ble votert over om blanke stemmer skulle telle ved avstemmingene.
For: 76 stemmer.
Mot: 113 stemmer.

SAK 4/02:

STATISTIKK

Innstilling fra 2. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

Synoden takker for det fremlagte materialet og vil ut fra dette påpeke følgende:
–

Synoden ser ut fra statistikken at det er en beskjeden vekst i løpet av perioden.
Dette er en stor utfordring for oss som kirke.
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–

I tillegg til medlemsstatistikk ønsker synoden tall for gudstjenestebesøk og
nattverddeltakelse.

–

Synoden ber om at det for fremtiden legges ved en kommentar til tallmaterialet.

–

Statistikken tas til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

SAK 5/02:

OM ENDRING AV FORFATNINGEN, § 17, FØRSTE
GANGS BEHANDLING

Innstilling fra 5. komité
Stemmetall i komiteen:

Alternativ A: 15 stemmer
Alternativ B: 8 stemmer
Alternativ C: 2 stemmer.

Endring av avsnittet ”Endringen blir vedtatt dersom forslaget oppnår simpelt flertall på dette
møtet og to tredjedels flertall på neste ordinære synodemøte.”
Alternativ A:
Endringer blir vedtatt dersom forslaget oppnår fire femtedels flertall på første møte
eller
forslaget oppnår minst halvparten av stemmene på første møte og to tredjedels flertall på
neste ordinære synodemøte.
Alternativ B:
Endringer blir vedtatt dersom forslaget oppnår ni tidels flertall på første møte
eller
forslaget oppnår minst halvparten av stemmene på første møte og to tredjedels flertall på neste
ordinære synodemøte.
Alternativ C:
Gjeldende ordlyd beholdes.
Avstemming:

Alternativ C: 64 stemmer
Alternativ A: 103 stemmer og vedtatt.
Alternativ B anses med dette som falt Forslag B: Ikke aktuelt.

Følgende forståelse av dagens ordlyd i § 17 ble lagt fram:
Forfatningen bør tolkes slik: ”Endringen blir vedtatt dersom forslaget oppnår minst halvparten
av stemmene på første møte og to tredjedels flertall på neste ordinære synodemøte.”
Sign.:
Birger Løvli, Terje Solberg, John Løvdal, Øyvind Hansen, Eilif Bentsen, Gunnar Engebretsen,
Leif Erik Nilsen, Helge Utaker, Runar Landro, Arnfinn Løyning, Leif Gunnar Sandvand.
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Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

SAK 2.4/02: MELDING FRA FRIKIRKENS STUDIESENTER
Innstilling fra 6. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

Studiesenterets treårsmelding godkjennes.
Synoden merker seg at Sang- og Musikkrådet nå er organisert som en del av
Studiesenteret og at Studiesenteret nå foretar utnevning av rådet.
Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

SAK 2.5/02: MELDING FRA FREDTUN FOLKEHØYSKOLE
Innstilling fra 6. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

Treårsmeldingen godkjennes.
Forslag fra Jan Gossner:
Komiteens merknader vedlegges protokollen.
Avstemming:

Komiteens forslag med tillegg fra Jan Gossner ble enstemmig vedtatt.

SAK 2.6/02: MELDING FRA FRIKIRKENS INFORMASJONS- OG
MEDIAAVDELING
Innstilling fra 6. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

1.

Synoden vil fremheve Budbæreren som et godt og viktig organ for
kirkesamfunnet. Arbeidet med å få flere abonnenter må prioriteres.

2.

Synoden vil be informasjons- og medieavdelingen om å legge vekt på å gi
oppmuntring og hjelp til frimodig forkynnelse og forvaltning av
givertjenesten.

3.

Treårsmeldingen godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

SAK 2.7/02: MELDING FRA FRIBU
Innstilling fra 6. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

Synoden er glad for den vektlegging FriBU gjør ved å arbeide målbevisst med
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ledertrening. Synoden ber synodestyret samarbeide med FriBU og andre organer i
Frikirken om et helhetlig strategisk arbeid for ledertrening. En strategi for ledertrening
må også rettes mot å få flere voksne rollemodeller på banen i barne- og ungdomsarbeidet.
FriBUs toårsmelding tas til orientering.
Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

SAK 14/02: RETNINGSLINJER FOR FORFATNINGSUTVALGET
Innstilling fra 4. komité
I)
§ 1 Valg og mandat
Forfatningsutvalget velges av Den Evangelisk Lutherske Frikirkes synode.
Forfatningsutvalget skal være et kontroll- og fortolkningsorgan i forfatningssaker.
Dette innebærer at det skal vurdere hvorvidt vedtak fattet av synoden og synodestyret,
presbyteriene og presbyteriestyrene er i samsvar med Frikirkens forfatning. Forfatningsutvalget
gjennomgår møteprotokoller og andre saker som oversendes fra synodestyret og
presbyteriestyrene.
11 stemmer i komiteen.

II)
Samme ordlyd uten de to siste ordene - punktum etter synodestyret.
15 stemmer i komiteen.

Tillegg:
Dersom forfatningsutvalget mener at et vedtak ikke er i samsvar med forfatningen, sendes dette
tilbake til det organet som har fattet vedtaket, for ny behandling.
Med tillegget:

18 stemmer i komiteen.

Uten tillegget:

5 stemmer i komiteen.

Forslag fra Gunnar Johnsen:
Synoderådet må nevnes sammen med Synodestyret og Presbyteriestyrene:
Forslag til tillegg: I 4. komités innstilling, 3. avsnitt:
”Dette innebærer at det skal vurderes hvorvidt vedtak fattet av synoden, synodestyret,
presbyteriene og presbyteriestyret, samt synoderådet, er i samsvar med Frikirkens forfatning.
Forfatningsutvalget gjennomgår møteprotokoller og andre saker som oversenders fra
synodestyret, presbyteriene og synoderådet.”
Avstemming:

Vedtatt tillagt med 99 stemmer.

Forslag fra Thomas Bjerkholt: (s. 78 i 3 årsmelding del II, tillegg etter 3. setning)
«Hvis Forfatningsutvalget bestrider at et vedtak er i samsvar med forfatningen kan ikke dette i
seg selv oppheve vedtaket. Utvalgets vurdering legges fram for det organet som har fattet
vedtaket. Synoden har øverste myndighet til å avgjøre om et vedtak er i samsvar med
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forfatningen.»
Forslag fra Arne Kristiansen:
Synoden slutter seg til synodestyrets forslag. (s. 78 i 3 årsmelding del II)
Det ble votert over følgende:
Forslag fra Gunnar Johnsen:
Avstemming:

vedtatt med 99 stemmer

Korrigert ordlyd i § 1, Valg og mandat:
Forfatningsutvalget velges av Den Evangelisk Lutherske Frikirkes synode.
Forfatningsutvalget skal være et kontroll- og fortolkningsorgan i forfatningssaker.
Dette innebærer at det skal vurdere hvorvidt vedtak fattet av synoden og synodestyret,
presbyteriene og presbyteriestyrene samt synoderådet er i samsvar med Frikirkens forfatning.
Forfatningsutvalget gjennomgår møteprotokoller og andre saker som oversendes fra
synodestyret.
Avstemming:

Forslaget ble vedtatt mot en stemme.

Forslag om å legge til ”.. og presbyteriestyrene” .
Avstemming:

Forslaget falt med stort flertall.

Forslag fra Thomas Bjerkholt, 2 første setninger.
Avstemming:

Forslaget falt mot 89 stemmer (78 stemmer for forslaget)

Forslag fra Thomas Bjerkholt, siste setning.
Avstemming:

Vedtatt med stort flertall. 1 blank stemme.

Forslag fra Arne Kristiansen:
Tilføyelse: Det kan også vurdere forslag til vedtak i synoden og presbyteriene.
Avstemming:

Vedtatt mot 33 stemmer.

Dette resulterer i følgende ordlyd:
Forfatningsutvalget velges av Den Evangelisk Lutherske Frikirkes synode.
Forfatningsutvalget skal være et kontroll- og fortolkningsorgan i forfatningssaker. Dette
innebærer at det skal vurdere hvorvidt vedtak gjort av synoden og synodestyret,
presbyteriene og presbyteriestyrene samt synoderådet er i samsvar med Frikirkens
forfatning. Synoden har øverste myndighet til å avgjøre om et vedtak er i samsvar med
forfatningen. Forfatningsutvalget behandler synodens protokoll og andre saker som
oversendes fra synodestyret og synoderådet. Det kan også vurdere forslag til vedtak i
synoden og presbyteriene.
Dersom forfatningsutvalget mener at et vedtak ikke er i samsvar med forfatningen,
sendes dette tilbake til det organet som har fattet vedtaket, for ny behandling.
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Synoden han øverste myndighet til å avgjøre om et vedtak er i samsvar med forfatningen.
Møtet hevet kl. 13.00
John Fredrik Sandvand, Tønsberg, forlot møtet.
14.30: Forhandlingsmøte

SAK 3/02:

ØKONOMI

Innstilling fra 2. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

–

Synoden utrykker glede over god økonomistyring.

–

Synoden beklager at ikke pkt. 5 sak 3/99 ”legge frem en økonomiplan” er fulgt
opp. Synoden ber synodestyret prioritere arbeidet med en slik plan. Planen bør
være knyttet opp mot strategiske vurderinger for kirkesamfunnet i etterfølgende
periode. Denne behandles som egen sak på fremtidige synodemøter.

–

Synoden tar regnskapene for NLF A/S, FriBU, Nordtun Opptreningssenter og
Pensjonskassa til orientering.

–

De øvrige regnskaper med revisjonsberetninger godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Johan Sandstad, Stavern, ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen istedenfor John
Fredrik Sandvand.

SAK 9/02:

PRINSIPIELLE OG PRAKTISKE SIDER VED
ELDSTETJENESTEN PÅ ÅREMÅL – ENDRING AV
FORFATNINGEN SAMT TILHØRENDE
REGLEMENTSENDRINGER

Innstilling fra 5. komité
1) Utredningskomiteen takkes for sitt arbeid med ”En betenkning om praktiske og
prinsipielle sider ved kall av eldste på åremål”.
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

2) Synoden slutter seg til prinsippet om at eldstetjenesten har en vedvarende karakter.
Samtidig ser synoden med uro på at noen menigheter har problemer med å rekruttere til
eldstetjenesten.
Synoden ønsker derfor å åpne for at de menigheter som ønsker å kalle eldste på åremål, gis
anledning til – i samråd med presbyteriestyret – å gjøre det.
Synoden ber synodestyret legge fram for Synoden 2005 et reglement for et slikt alternativ, samt
nødvendige endringer av forfatningen og ordinasjonsliturgien.
16 stemmer i komiteen
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3-A)
Alternativ 1 i synodestyrets innstilling, med tilhørende forfatnings- og
reglementsendringer, vedtas.
17 stemmer i komiteen

3-B)

Alternativ 3 i synodestyrets innstilling, med tilhørende forfatnings- og
reglementsendringer, vedtas.
Reglementsmessige endringer som følge av endringene i §§ 4 og 9 legges fram
sammen med annen gangs behandling på neste synodemøte.

9 stemmer i komiteen

Forfatningsutvalget uttaler til punkt 2:
Komiteens forslag medfører forfatningsendring og må behandles som det, ikke som
reglementssak.
Forfatningsutvalget foreslår i stedet følgende formulering:
2) Synoden slutter seg til prinsippet om at eldstetjenesten har en vedvarende karakter. Samtidig
ser synoden med uro på at noen menigheter har problemer med å rekruttere til eldstetjenesten.
(= forslaget fra komiteen).
En mulig løsning er at de menigheter som ønsker det, kan gis anledning til – i samråd med
presbyteriestyret – å kalle eldste på åremål. Synoden ber synodestyret legge fram for Synoden
2005 et forslag til nødvendige endringer av forfatningen, reglementet og ordinasjonsliturgien.
Forslag fra Thomas Bjerkholt, alternativt forslag til punkt 2 i komiteinnstillingen:
Synoden ber synodestyret legge frem en ny betenkning om eldste på åremål. Saken legges
frem for synoden 2005 med eventuelle forslag til endring av forfatning og reglement.
Arne Kristiansen la fram Forfatningsrådets uttalelse som forslag. Dette ble avvist, fordi strek
var satt under tidligere taler.
Avstemming:
Punkt 1:
Punkt 2, første avsnitt:
Punkt 2, annet avsnitt, komiteens innstilling:
Punkt 3, annet avsnitt, forslag fra Bjerkholt:
Punkt 3A:
Punkt 3B:

Enstemmig vedtatt
Vedtatt. 1 blank stemme.
Falt mot 164 stemmer
Vedtatt med 129 stemmer
Vedtatt med 124 stemmer. 6 blanke.
Forslaget falt (58 stemmer av 188)

SAK 6/02:

OM SYNODESTYRET, SYNODENS TILSYNSMENN OG
SYNODEN

1.

ENDRING AV FORFATNINGENS § 13, FØRSTE GANGS
BEHANDLING

Innstilling fra 5. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

Setningen "Til synoden hører også med tilsynsmennene i hvert tilsynsområde" endres til
"Til synoden hører også kirkens tilsynsmenn."
Protokollutskrift Synoden 2002, side 21

Forslag fra Geir Nordkil:
Setningen "Til synoden hører også med tilsynsmennene i hvert tilsynsområde" endres til "Til
synoden hører også med synodestyret og kirkens tilsynsmenn."
Forslag fra Jan Torris Løvgren:
Setningen "Til synoden hører også med tilsynsmennene i hvert tilsynsområde" strykes.
Avstemming:
Geir Nordkils forslag fikk 28 stemmer og falt
Komiteinnstillingen ble deretter satt opp mot forslaget fra Jan Torris Løvgren.
Forslaget fra Jan Torris Løvgren fikk 61 stemmer og falt.
Komiteinnstillingen fikk 127 stemmer og ble vedtatt.

2.

ENDRING AV REGLEMENT FOR SYNODEN, PUNKT 3.8

Innstilling fra 5. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

Det gjøres følgende tilføyelse til slutt i avsnittet "Representasjon": "Synodestyret møter i
synoden med tale- og forslagsrett."
Forslag fra Harry Hansen, Sortland:
De av synodestyretsmedlemmer som eventuelt ikke er medlemmer av synoden møter med
tale- og forslagsrett.
Forslag fra Jan Torris Løvgren:
Reglementsendringer (punkt 3.8 Reglement for synoden) Setningen ”Til synoden hører også
med tilsynsmennene i hvert tilsynsområde” erstattes med: ”Kirkens tilsynsmenn og
synodestyret møter i synoden med tale- og forslagsrett.
Avstemming:
Jan Torris Løvgrens forslag anses som falt med bakgrunn i votering om forfatningsteksten.
Komiteinnstillingen vedtatt mot 2 stemmer.
Harry Hansens forslag ble ansett som en redaksjonell presisering og ble enstemmig vedtatt.

SAK 13/02:

REGLEMENT FOR SYNODEN OG PRESBYTERIET,
EKSTRAORDINÆRE MØTER

Innstilling fra 6. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

A. Reglement for presbyteriet:
Tilføyelse i avsnitt om representasjon:
Dersom noen av menighetens representanter i presbyteriet i løpet av perioden slutter i sin
tjeneste som forstander eller eldste i menigheten, velger menigheten nye representanter
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for disse.
B. Reglement for synoden:
Tilføyelse i avsnitt om representasjon:
Dersom noen av menighetens representanter i synoden i løpet av perioden slutter i sin
eldstetjeneste i menigheten eller går ut av menigheten, velger menigheten nye
representanter for disse.
Avstemming:
Punkt A, reglement for presbyteriet, ble enstemmig vedtatt
Punkt B, reglement for synoden, ble enstemmig vedtatt.

SAK 16/02:

OM PRAKSIS VED NATTVERDFORVALTNING

Innstilling fra 2. komité
1. Nåværende retningslinjer beholdes.
Vedtatt mot 1 stemme i komiteen.

2. Synoden slutter seg til avsnittene ”Grunnleggende forståelse” og ”Aktuelle situasjoner
– konklusjoner” i pkt. 5 i lærerrådets uttalelse s. 91 og 92 som vedlegges protokollen.

VEDLEGG TIL SAK 16:
Avsnittene ”Grunnleggende forståelse” og ”Aktuelle situasjoner –
konklusjoner” i pkt. 5 i lærerrådets uttalelse
5. HVOR NATTVERDEN KAN FEIRES
GRUNNLEGGENDE FORSTÅELSE
Gjennom nattverden kommer Gudsfolkets fellesskap til uttrykk på en sakramental måte.
Nattverden er derfor en sentral handling i menighetens gudstjeneste og bør feires ofte, slik vi
argumenterer for lengre nede. Men vi vil understreke at de troendes mystiske forening i
nattverdfellesskapet hører hjemme i menighetens offentlige virke og ikke i det lukkede rom.
Med offentlig virke mener vi at handlingen skal skje for åpne dører og at alle har adgang til
stedet der handlingen skjer. Videre er selve nattverdfellesskapet åpent for alle som er døpt med
kristen dåp og bekjenner den kristne tro.
I den kristne kirkes første tid ble nattverden feiret i hjemmene (Apg 2,46). I denne pionertid for
den kristne kirke var - i stor grad - den lokale menighet å forstå som husmenighet. Men det
faktum at mange ble lagt til menigheten, vitner om at menighetens liv skjedde i full
offentlighet. Alle var velkomne til å være med i menighetens liv og virke. Også i vår tid er
kirkens offentlige liv - enkelte steder i verden - begrenset av øvrighetens lover og praksis. I
slike situasjoner oppstår husmenigheten. Her i vårt land oppleves situasjonen annerledes.
Forkynnelsen av Guds ord og forvaltningen av sakramentene kan - og bør - derfor foregå i
menighetens offentlig tillyste samlinger.
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AKTUELLE SITUASJONER - KONKLUSJONER
Når det gjelder aktuelle situasjoner som har oppstått, eller kan oppstå, i forbindelse med
nattverdfeiringen i vår kirke vil vi anføre følgende punkter:
1.

Vi lever i en tid hvor vår kultur på flere områder er truet av en individuell
oppsplitting. I dette perspektivet er det ikke minst i menigheten viktig å bevare
det kollektive perspektivet. Gud har utvalgt seg et folk i verden, og dette folket
manifesterer seg i menighetens felles feiring av nattverden. Primært er
nattverden derfor en menighetshandling som har sin naturlige plass i
gudstjenestelivet. Ingen annen form for nattverdfeiring i menigheten skal kunne
oppfattes som et alternativ eller en erstatning for den felles nattverdfeiring i
gudstjenesten.

2.

To aspekter er viktig med tanke på menighetens nattverdfeiring; det skal være
orden og rikelighet. Begge disse aspekter skal ivaretas på best mulig måte. For at
flest mulig skal kunne nyte sakramentet bør det legges til rette for en relativt
hyppig nattverdfeiring. Det kan synes noe snaut med nattverdgudstjeneste i
måneden, slik tradisjonen har vært i mange av våre menigheter. Det kan
imidlertid tenkes flere måter som nattverdfeiringens hyppighet kan økes i
menigheten og derved plasseres mer sentralt i den enkeltes og menighetens liv.
a) Man kan ha flere nattverdgudstjenester. Det positive ved dette kan være at
sakramentet synliggjøres som grunnleggende i menighetens og den enkeltes liv.
Problemet kan være av rent praktisk art; gudstjenestene blir lengre,
forkynnelsen av ordet kan få mindre plass o.l.
b) Man kan ha faste nattverdsamlinger på kveldstid. Det positive med slike
samlinger er at det blir bedre tid til feiringen enn i en vanlig gudstjeneste, og
fellesskapsaspektet kan gjøres mer synlig ved at det settes av tid til samtale,
vitnesbyrd og forbønn. Det problematiske er også her av praktisk art; ofte viser
det seg at det er en relativt liten del av menighetsflokken som slutter opp om
slike samlinger.

3.

Det kan fra tid til annen være ønskelig og aktuelt å legge nattverdhandlingen til
steder utenom menighetens kirkehus eller annet sted menigheten benytter som
gudstjenestested. I disse tilfeller vil vi understreke følgende: Nattverdhandlingen
må anses og tillyses som del av menighetens samlede nattverdfeiring.

4.

Ønskes nattverden feiret på stevner, leirer, retreater, konferanser o.l., skal dette
skje i forståelse med det tilsynsorgan som det aktuelle arrangementet sorterer
under. Dersom det er praktisk mulig bør nattverdhandlingen legges til en av de
nærliggende menigheter.

5.

For å understreke fellesskapsdimensjonen i nattverden, foreslår vi at nattverd for
syke og andre som er forhindret fra å delta i menighetens gudstjenestefelleskap,
forrettes i etterkant av menighetens nattverdgudstjeneste.

6.

Nattverdfeiring av privat karakter synes å bryte med et av de viktigste aspektene
ved nattverdfeiringen i NT, nemlig at det er et fellesskapsmåltid. Vi mener
derfor at dette ikke bør forekomme innen vår kirke.

Enstemmig vedtatt i komiteen.

3, alternativ 1. Synoden mener at det innenfor dette reglement kan åpnes for at
menigheter som har cellegrupper og husfellesskap som en integrert del av sitt arbeid,
eller som en strategi for et geografisk område, kan ha nattverd i disse gruppene.
Nattverden forrettes da av en eldste eller pastor og må anses og tillyses som en del av
menighetens samlede og offentlige nattverdfeiring.
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14 stemmer i komiteen.

3, alternativ 2. Ved samlinger i menighetens regi der menigheten ønsker at nattverd
feires, og ingen av menighetens ordinerte kan forrette, kan eldsterådet delegere denne
oppgaven til andre medlemmer i fullt medlemskap.
12 stemmer i komiteen.

Protokolltilførsel fra Thomas Bjerkholt
Denne saken skulle ha vært behandlet av synoderådet før behandling i synoden.
Forslag fra Jan Tanggaard:
Punkt 3, alternativ 2, er et tillegg til punkt 3, alternativ 1.
Avstemming:
Punkt 1 vedtatt mot en stemme.
Punkt 2 vedtatt mot 2 stemmer.
Det ble votert over om det skulle være med et tredje punkt.
Det ble vedtatt å ha med et tredje punkt mot 15 stemmer.
Punkt 3, alternativ 1 ble vedtatt med 119 stemmer.
Punkt 3, alternativ 2 ble vedtatt som et tillegg med 116 stemmer.
Møtet hevet kl. 18.30.
Nytt møte satt kl. 21.30
Kjell Einar Akeland og Yngve Kolltveit forlot møtet kl. 18.30.
Asbjørn Andås forlot møtet kl. 21.30.

SAK 17/02:

OM FRIKIRKENS STUDIESENTER

Innstilling fra 6. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

A. Synoden vil vektlegge betydningen av at Frikirken opprettholder et eget praktiskteologisk seminar, med hovedoppgave å ivareta praktisk-teologisk undervisning av
fremtidige og nye arbeidere, samt å gi tilbud om og hjelp til videreutdanning.
B. Synodestyret gis fullmakt til å arbeide videre med et samarbeid med Normisjon om
høgskoleutdanning.
C. Studiesenteret bes om å videreutvikle det samarbeid om bibelskolen som er
etablert med Gå Ut Senteret. I samråd med Ytremisjonen undersøkes det om det
også skal etableres er nærmere samarbeid om misjonærutdannelse på Gå Ut
Senteret. Synodestyret gis fullmakt til å inngå mer langsiktige avtaler om slikt
samarbeid.
D. Det forutsettes at den samlede løsning for bibelskole, høgskole og praktiskteologisk utdanning holdes innenfor dagens rammer når det gjelder økonomiske
overføringer fra menighetene.
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Forslag fra Ole Johnny Møyholm, alternativt punkt B:
Synoden vedtar å legge ned driften av egen høyskole.
Innstilling fra 6. komite, endring av punkt B, med tilslutning fra Ole Johnny Møyholm:
B. Synodestyret gis fullmakt til å arbeide videre med et samarbeid med
Normisjon om høgskoleutdanning, og eventuelt legge ned driften av egen
høyskole.
Avstemming:
Komiteinnstillingen med endret punkt B enstemmig vedtatt.

SAK 2.1/02: MELDING FRA FRIKIRKENS YTREMISJON
Innstilling fra 3. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

1.

Treårsmeldingen godkjennes.

2.

Synoden ønsker en ny offensiv for integrasjon av misjonstenkning og
misjonskunnskap i menighetene. Vi ønsker å tilskynde til en
internasjonalisering av menighetene med kulturkunnskap og kontakt med
misjonærer og samarbeidskirker.

3.

Synoden ber synodestyret legge til rette for at misjonen får større fokus i
ulike fora i Frikirken.

4.

Synoden ber det nye misjonsstyret bearbeide forslaget til strategiplan tidlig
i kommende periode. Synoden ber spesielt om økt innsats for å nå målet fra
Synoden ’99 om et nytt misjonsfelt.

5.

Synoden gleder seg over arbeidet blant døve og freds- og forsoningsarbeidet
i Burundi. Det er gledelig at nye misjonærer snart er klare for utreise til
Etiopia, Japan og Mali.

6.

Menighetene oppfordres til å arbeide aktivt med rekruttering av nye
misjonærer.

Det ble først stemt over hele komiteinnstillingen unntatt siste setning i punkt 4.
Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Det ble deretter stemt separat over siste setning i punkt 4, ”Synoden ber spesielt om økt innsats
for å nå målet fra synoden 99 om et nytt misjonsfelt”
Avstemming:

36 stemte i mot setningen, som dermed blir stående i vedtaket.

Karl N. Hellerdal og Geir Svenningsen forlot møtet kl. 21.30.
Turid H. Buarøy forlot møtet kl. 22.45.

SAK 2.2/02: MELDING FRA FRIKIRKENS LANDSMISJON
Protokollutskrift Synoden 2002, side 26

Innstilling fra 3. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

1.

Treårsmeldingen godkjennes.

2.

Synoden gleder seg over arbeidet med menighetsplanting, naturlig
kirkevekst og Alpha-kurs.

3.

Synoden ber styret legge fram en strategiplan med konkrete målsettinger til
neste synodemøte.

Forslag fra Oddvar Søvik, tillegg til pkt 2.
Synoden gleder seg over arbeidet med menighetsplanting, naturlig kirkevekst og Alpha
kurs. Men med den minimale vekst i Frikirken har opplevd i treårs perioden, vil vi
oppfordre Landsmisjonen til i enda større grad å inspirere menighetene til utadrettet
virksomhet.
Komitéen stilte seg bak dette forslaget.
Avstemming:

Hele innstillingen enstemmig vedtatt.

SAK 2.3/02: MELDING FRA FRIKIRKENS ISRAELSMISJON
Innstilling fra 3. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

1.

Treårsmeldingen godkjennes.

2.

Synoden gleder seg over samarbeidet med Det palestinske bibelselskap.

3.

Synoden oppfordrer menighetene til å be for både jøder og palestinere som
befinner seg i en svært vanskelig situasjon med bakgrunn i konflikten i
området.

Avstemming: Enstemmig vedtatt
Møtet hevet kl. 23.10

T IRSDAG 9. JULI
Kl. 10.00: Forhandlingsmøte
A. Bruno Jacobsen innledet møtet med bønn.
Kjell Einar Akeland ankom møtet kl. 10.00.
Karl Normann Hellerdal ankom møtet kl. 10.00.
Asbjørn Andås ankom møtet kl. 10.00.
Turid H. Buarøy ankom møtet kl. 10.00.
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SAK 1A/02: SYNODESTYRETS MELDING, VEDLEGG:
”PRINSIPPERKLÆRING OM ISRAEL OG FOLKENE”
Innstilling fra 1. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

Synoden takker for prinsipperklæringen om forholdet mellom misjon i Israel og til andre
folkegrupper.
Synoden gir sin tilslutning til denne, og anbefaler den til studium i menighetene.
Avstemming:

SAK 18/02:

Enstemmig vedtatt.

OM FORHOLDET MELLOM FRIKIRKENS YTREMISJON
OG FRIKIRKENS ISRAELSMISJON

Innstilling fra 3. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

Som en prøveordning fram til synodemøtet i 2005 opprettes det et felles styre for alt
Frikirkens ytremisjonsarbeid. Særlige forhold som berører misjon blant jøder, ivaretas
av et eget fagråd for Israelsmisjonen. Fagrådet representeres med ett styremedlem i
Misjonsstyret. Ordningen gjennomføres fra 01.07.2003, og evaluering legges fram for
synodemøtet i 2005.
Alternativt forslag fra Thomas Bjerkholt:
Styrene for Frikirkens Ytremisjon og Frikirkens Israelsmisjon gis mulighet til å etablere et
felles styre fram til synoden 2005. Erfaringer fra et eventuelt fellesstyre legges frem for
synodemøte 2005.
Avstemming: Bjerkholts forslag falt (43 stemmer), og komiteens innstilling er dermed vedtatt.

SAK 15/02:

PROTOKOLL FRA SYNODERÅDET

Innstilling fra 4. komité
Alternativ 1:
Protokollen fra synoderådet tas til etterretning.
Synoden ber menighetene om at det arbeides videre med hyrdebrevet og uttalelser om ekteskap
og samboerskap, skilsmisse og gjengifte.
16 stemmer i komiteen

Alternativ 2:
Protokollen fra synoderådet tas til orientering.
Synoden ber om at hyrdebrevets anliggende blir behandlet videre i menighetene. Synoden
mener imidlertid at problemstillingene omkring Sak 1: ”Ekteskap og samboerskap,
skilsmisse og gjengifte”, fortsatt er uavklarte, og at konklusjonene er snevre. Sak 1 sendes
Protokollutskrift Synoden 2002, side 28

til synoderådet for ny behandling.
10 stemmer i komiteen.

Forslag fra Gunnar Johnsen, Oslo Storbymenighet til første setning i alternativ 1:
Protokollen fra synoderådet tas til orientering.
Avstemming:

Alternativ 1 fikk 20 stemmer og falt. Alternativ 2 er dermed vedtatt. Det ble
avgitt 2 blanke stemmer.
Det ble dermed ikke votert over forslaget fra Gunnar Johnsen.
Geir Svenningsen ankom møtet kl. 11.45.

SAK 7/02:

OM NEDLEGGELSE AV SYNODERÅDET,
FORFATNINGENS §§ 14 OG 16, FØRSTE GANGS
BEHANDLING

Innstilling fra 4. komité
Alternativ 1.
Oslo Østre menighets forslag vedtas.
13 stemmer i komiteen.

Alternativ 2.
Synoden opprettholder synoderådet som synodens læreorgan.
13 stemmer i komiteen.

Forslag fra Marianne Knudsen:
Synoderådet nedlegges i sin nåværende form. Det opprettholdes et mindre utvalg som utreder
læresaker og legger dette fram for synoden.
Forslag fra Harry Hansen, Sortland:
Synodestyret bes utrede muligheten for at tilsynsmannskollegiet kan utgjøre det rådgivende
læreorgan for synoden.
Forslag fra Eivind Bergem:
Det arbeides for å frigjøre synodestyret til å bruke til på å være kirkesamfunnets åndelige
lederskap og arbeide med lærespørsmål. Det vurderes om det skal opprettes et nytt sentralt
organ som hovedsakelig arbeider med administrasjon og økonomi.
Forslagene fra Harry Hansen og Marianne Knudsen ble samordnet til et nytt forslag:
Synoderådet nedlegges i sin nåværende form. Det opprettes et lite fagutvalg som utreder
læresaker og legger dette fram for synoden. Synodestyret bes utrede muligheten for at
tilsynsmannskollegiet kan utgjøre dette organet.
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Avstemming:
Alternativ 1 fikk 93 stemmer
Alternativ 2 fikk 93 stemmer
Alternativ 1 vedtatt med dirigentens dobbeltstemme.
De øvrige forslagene sendes synodestyret og følger saken videre uten realitetsbehandling.
Det var 1 blank stemme ved stemmegivningen.

SAK 8/02:

OM FORHOLDET MELLOM SYNODEN,
SYNODESTYRET OG SYNODERÅDET I LÆRESAKER

1.

REDAKSJONELL ENDRING I FORFATNINGENS § 13 OG
§ 14.

Innstilling fra 4. komité
Synodestyrets forslag støttes.
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak fra Gunnar Johnsen om punkt 1, Redaksjonell endring, §13 og §14:
”Synoden avviser at synodestyrets forslag til endring i §13 og §14 er en redaksjonell endring.
Forslaget fra synodestyret må behandles på to påfølgende synodemøter som vanlig er ved
forfatningsendringer!.
Ved prøvevotering ble det avgitt 54 stemmer for at endringen ikke var redaksjonell.
Synodestyret trakk sitt forslag, som imidlertid ble reist igjen av Hans Christian Andersen.
Avstemming:
73 stemmer for at endringene i § 13 og § 14 ikke er redaksjonelle. 5 blanke stemmer.
Endringen er dermed godkjent som redaksjonell endring.
Endringen vedtatt mot 51 stemmer.

2.

ENDRING AV 3. AVSNITT I FORFATNINGENS § 16,
FØRSTE GANGS BEHANDLING.

Innstilling fra 4. komité
Alternativ 1:
Synoderådet behandler læresaker oversendt av synoden eller synodestyret. (Nåværende
ordlyd.)
13 stemmer i komiteen.

Alternativ 2:
Synoderådet behandler læresaker fremmet av synoden, synodestyret eller andre organer som
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kan sette fram forslag til synoden.
10 stemmer i komiteen.
3 blanke stemmer i komiteen.

Avstemming:
Alternativ 1 vedtatt mot 39 stemmer.

3.

STREKPUNKT 4 I REGLEMENT FOR SYNODEN.

Innstilling fra 4. komité
Synodestyrets forslag med følgende endring: ”er i tvil om” endres til ”mener at”.
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

Alternativt forslag fra Harry Hanssen:
Dersom et flertall i Synoden eller Synodestyret når Synoden ikke er samlet, mener at en sak er
en læresak, sendes saken til Synoderådet som behandler den i henhold til Forfatningens § 16.
Avstemming:
Synodestyrets forslag vedtatt mot 58 stemmer avgitt for forslag fra Harry Hanssen.

4.

FORSLAG FRA OSLO STORBYMENIGHET OM
REGLEMENT FOR SYYNODERÅDET (REGLEMENT
FOR SYNODEN, PUNKT 3.8).

Innstilling fra 4. komité
Forslaget avvises.
22 stemmer i komiteen.

Avstemming:
Oslo Storbymenighets forslag falt mot 62 stemmer.

5 OG 6:

FORSLAG TIL NY § 16 SYNODERÅDET.

Innstilling fra 4. komité
5. Synoderådet er synodens læreorgan.
Kirkens øverste tilsynsmenn innkaller til møter i synoderådet. Synoderådet
består av synodestyret og representanter fra hvert presbyterium valgt i henhold
til reglement. Synodeformannen leder synoderådet og innkaller dette etter
behov, dog minst en gang hver synodeperiode.
Synoderådet utarbeider hyrdebrev og andre uttalelser av læremessig karakter.
Synoderådet behandler læresaker fremmet av synoden, synodestyret eller andre
organer som kan sette fram forslag til synoden, og avgir uttalelser om en sak er en
læresak i tilfeller der et flertall i et synodestyre eller synodemøte mener dette. Om
saken er en læresak, avgir synoderådet uttalelse om hvilke læremessige konsekvenser
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som ligger i saken før saken sendes synoden til avgjørelse.
6. Synodestyret bes utarbeide forslag til nytt reglement for 3.8. Reglement for
synoden: Synodestyret, synoden og synoderådet, i tråd med Oslo
Storbymenighets forslag fremmet til synoden 2002.
Til pkt. 5 og 6:
13 stemmer for i komiteen
13 stemmer mot i komiteen.

Forslag fra Ragnar Moe til punkt. 5, tredje avsnitt:
Setningen ”Synoderådet utarbeider hyrdebrev og andre uttalelser av læremessig karakter”
strykes.
Avstemming:
Punkt 5, første og andre avsnitt: Enstemmig vedtatt.
Punkt 5, tredje avsnitt: Forslag fra Ragnar Moe vedtatt med 102 stemmer. 2 blanke stemmer
Punkt 5, fjerde avsnitt: Første setning fram til ”og synodestyret” vedtatt mot 25 stemmer, som
ble avgitt for å beholde hele setningen.
Hele avsnittet med omformulert første setning vedtatt mot 26 stemmer.
Avsnittet lyder da slik:
Synoderådet behandler læresaker fremmet av synoden og synodestyret, og avgir
uttalelser om en sak er en læresak i tilfeller der et flertall i et synodestyre eller
synodemøte mener dette. Om saken er en læresak, avgir synoderådet uttalelse om hvilke
læremessige konsekvenser som ligger i saken før saken sendes synoden til avgjørelse.
Punkt 6 vedtatt mot 84 stemmer.
Svein Bergerud forlot møte for en kortere tid kl. 16.25.
Eivind Bergem forlot møtet kl. 16.25 – var tilbake til sak 10.
Pause i forhandlingene fra kl. 16.15.
Møtet startet igjen kl. 16.30.

SAK 11/02:

OM FADDERORDNINGEN I DEN EVANGELISK
LUTHERSKE FRIKIRKE

Innstilling fra 6. komité
A. Nåværende ordlyd beholdes.
B. Det utarbeides en brosjyre til bruk for faddere.
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

(Nåværende ordlyd:
Vår kirke holder fast ved at hele menigheten har fadderansvar. I tillegg kan foreldre utpeke
personlige faddere/forbedere for dåpsbarnet.)
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Forslag fra Ranveig Flor Johannessen:
Vår kirke holder fast ved at hele menigheten har fadderansvar.
Forslag fra Thomas Bjerkholt:
Synoden slutter seg til synodestyrets forslag (s. 22, del I). Det utarbeides en brosjyre til bruk
for faddere.
Forslag fra Stian Mørland ble framsatt etter at strek var satt og ble ikke fremmet.
Avstemming:
Første setning: som Ranveig Flor Johannessens forslag – enstemmig vedtatt.
Andre setning: I tillegg kan foreldre utpeke personlige faddere/forbedere for dåpsbarnet.
Vedtatt mot seks stemmer.
Bjerkholts forslag, identisk med resten av synodestyrets forslag (s. 22, del I) fikk 54 stemmer og
falt.
Punkt B i komiteinnstillingen vedtatt mot to stemmer.

SAK 12/02:

PROSEDYRE VED ANKESAKER

Innstilling fra 2. komite
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

Synoden slutter seg til forslaget fra synodestyret.
Forslag fra Geir Nordkil:
To måneders ankefrist i stede for én måned.
Avstemming:
Geir Nordkils forslag om to måneders behandling vedtatt mot 26 stemmer.
Hele forslaget med denne endringen enstemmig vedtatt.
Eivind Bergem kom tilbake kl. 17.20.
Svein Bergerud tilbake kl. 17.25.

SAK 10/02:

OM ORDINASJON

Innstilling fra 3. komité
Alternativ A
1)

Synoden støtter forslaget fra Oslo og Kristiansand menigheter og anser dette som
første gangs behandling.

2)

Synoden ber synodestyret om å sette ned et utvalg som skal utrede saken fram mot
annen gangs behandling.

3)

Utvalget skal utrede spørsmålet om ordinasjon av kvinner i Frikirken og redegjøre for
de problemstillingene dette spørsmålet reiser i forhold til embets- og ordinasjonssyn.
Det skal også skissere mulige kjøreregler for vårt kirkesamfunn gitt en situasjon der
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det er åpnet for ordinasjon av kvinner. Utvalget skal være ferdig med sitt arbeid innen
sommeren 2004. Arbeidet skal publiseres i en form som gjør det lett tilgjengelig for
det vanlige frikirkemedlem, slik at det er egnet som grunnlag for en bred debatt i
kirkesamfunnet om disse spørsmålene, før endelig behandling på synodemøtet i 2005.
Utvalget skal bestå av personer med ulikt ståsted i spørsmålet om ordinasjon, av
ordinerte og ikke-ordinerte og av kvinner og menn.
15 stemmer i komiteen.

Alternativ B
Synoden støtter forslaget fra Fredrikstad menighet.
10 stemmer i komiteen.

Dirigenten ønsket ha avstemming om det skal være realitetsdebatt på saken. Dirigentens forslag
om først innholdsdebatt og deretter prosedyredebatt ble vedtatt mot to stemmer
Møtet avsluttet kl. 18.30
Møtet satt på nytt kl. 22.05.
Synodeformannen foreslo et ekstraordinært synodemøte til å behandle spørsmålet høsten 2003
som førstegangs behandling, slik at saken kan realitetsbehandles i 2005 på ordinært
synodemøte. Han bar synoderådet om ikke å bruke sin mulighet til å blokkere saken.
Kl. 24.05 ble det et 10 minutters ”gruppemøte” for at synodeformannen og medlemmene av
synoderådet kunne snakke sammen. Samtidig samtalte 3. komité og medlemmer fra
Kristiansand, Oslo Vestre og Fredrikstad menigheter om de kunne bli enige om
synodeformannens forslag.
Møtet startet igjen kl. 24.25
De gjenstående 18 på talerlisten trakk seg etter henstilling fra møtedirigenten.
Synodeformannen redegjorde for innholdet i sitt forslag:
En komité utreder saken etter de retningslinjer som er trukket opp av 3. komité. Synoderådet
forplikter seg skriftlig til ikke å blokkere saken.
Det ble deretter avholdt en prøvevotering over komiteinnstillingen.
Alternativ A fikk 98 stemmer for. 88 mot.
Alternativ B ble dermed ikke satt under votering.
Synodeformannens forslag utarbeides skriftlig til møtet kl. 10.00 onsdag 10. juli.
Møtet hevet kl. 24.55.

Protokollutskrift Synoden 2002, side 34

O NSDAG 10. JULI
Kl. 10.07: Forhandlingsmøte
Geir Nordkil innledet møtet med bønn.
Alte Dalsbø forlot møte.

SAK 10/02:

OM ORDINASJON, FORTSATT

Forslag fra Arnfinn Løyning
1.

Synoden ber synodestyret om å sette ned et utvalg som skal utrede saken
fram mot første gangs behandling som skjer på ekstraordinært synodemøte
2003/2004.

2.

Utvalget skal utrede spørsmålet om ordinasjon av kvinner i Frikirken og
redegjøre for de problemstillingene dette spørsmålet reiser i forhold til
embets- og ordinasjonssyn, hodefunksjonen og økumeniske aspekter. Det
skal også skissere mulige kjøreregler for vårt kirkesamfunn gitt en
situasjon der det er åpnet for ordinasjon av kvinner. Utvalget skal være
ferdig med sitt arbeid innen sommeren 2003 for behandling på
menighetsmøter i forkant av det ekstraordinære møtet. Arbeidet skal
publiseres i en form som er egnet som grunnlag for en bred debatt i
kirkesamfunnet om disse spørsmålene.

3.

Utvalget skal bestå av personer med ulikt ståsted i spørsmålet om
ordinasjon, av ordinerte og ikke-ordinerte og av kvinner og menn.

4.

Synoderådet avgir sin uttalelse før menighetsbehandlingen. Synoden
aksepterer synoderådets forpliktelse om at dette ikke skal hindre første
gangs behandling.

5.

Ved et flertall på ekstraordinært møte forutsettes annengangsbehandling på
Synoden 2005.

Avstemming:
Forslaget fra Arnfinn Løyning vedtatt med 183 stemmer. 1 stemme mot, 3 blanke stemmer.

SAK 1/02:

SYNODESTYRETS MELDING

Innstilling fra 1. komité
Stemmetall i komiteen:

Enstemmig vedtatt.

2 og 3: Styret og styrets arbeid
Synoden takker synodestyret for godt og samvittighetsfullt arbeid i tre-årsperioden.
4: Minneord, fratredelser og tiltredelser
Synoden takker de som er fratrådt og ønsker nye arbeidere velkommen. Synoden takker
alle pensjonerte arbeidere som fortsatt bidrar i våre menigheter.
5: Menigheter og kirkebygg
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Synoden gleder seg over etablering av ny menighet i Oslo: Kraftverket. Vi gratulerer
Oslo Søndre, Råde og Trondheim med nye kirkebygg.
8.4: Økonomi og forvaltning
Synoden er glad for bedringen i den økonomiske situasjon og den økte egenkapital som er
opparbeidet.
Det er likevel grunn til å minne om det synodestyret påpeker i sin melding: ”Samtidig
fyller det oss med uro at inntektene til vår Ytremisjon gjennom 90 tallet nesten har stått
på stedet hvil. Samtidig har vi som lønnsmottagere opplevd en lønnsvekst uten sidestykke
i vår historie. Det ble en lønnsvekst, men giverveksten uteble”
8.5: Jubileumsboka ”Midt i livet”
Synoden er glad for at det er laget jubileumsbok, og takker alle bidragsyterne for
arbeidet som er utført.
.5.2: Avvikling av Kveldsro Alders- og Sykehjem i Kåfjord
Synodestyret har fulgt opp forrige synodes bestemmelse om avvikling av alders- og
sykehjemmet i Kåfjord. Dette skjedde i en avtale med Alta kommune om overdragelse av
Kveldsro fra 1/3–2001.To eiendommer i Kåfjord som ikke omfatter driftsavtalen, er nå
solgt, og overskuddet er gitt som gave til Alta Frikirke.
Overdragelsen av Kveldsro til Alta kommune markerer en avslutning på Frikirkens
institusjonsdrift i Finnmark. Synoden retter en stor takk til driftsstyre og stab ved
Kveldsro, og til Ragnar Nordseth som la ned en stor innsats.
8.5.3: Barnehjemmet i Korsfjorden
Avsløring av overgrep er krevende å håndtere til beste for de som er – eller har vært –
utsatt for overgrep. Det er derfor viktig at disse blir tatt på alvor.
Vi vil spesielt takke Arnfinn Løyning og Leif Gunnar Sandvand for viktig og stor innsats
i Korsfjordsaken og oppfølgingen av denne.
Synoden ser positivt på at det ble utbetalt økonomisk støtte til enkeltpersoner, selv om
saken var foreldet.
Synoden vil takke Fagetisk råd i overgrepssaker for deres bistand i saken.
Synoden vil også fremheve redaktør Per Eriksen som fikk Fagpressens Journalistpris for
omtalen av denne saken.
8.5.4: Konflikt i Øvrebø menighet
Synoden er gjort kjent med konflikten i Øvrebø menighet. Sørvestre presbyterium bad
synodestyret om å bistå med hjelp, noe menigheten selv gav sin tilslutning til.
Dette arbeidet har nå pågått i ca et halvt års tid. Saken er ikke avsluttet.
Synoden vil oppfordre til omtanke og forbønn for alle impliserte parter i denne
vanskelige saken.
8.5.6: Startpakka
Synoden vil takke tidligere økonomileder Elisabeth Solvang og studieleder Arne
Kristiansen som i hovedsak har hatt ansvar for utarbeidelsen av ”Startpakke” til hjelp
ved ansettelser.
8.5.7: Salmeboktillegg
Synoden vil takke komiteen som har arbeidet med salmeboktillegget.
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8.5.12: Personalarbeid og personalmedarbeider
Synoden ber synodestyret og presbyteriene om å avsette midler til skolering av
tilsynsmenn særlig innen områdene personalbehandling og konfliktløsning.
Vi er enige i synodestyrets vurdering om å jobbe videre med hvordan personalarbeidet
bør organiseres i kirkesamfunnet og avsette midler til økt satsing på personaloppfølging.
11: Takk
Synoden takker alle ansatte og tillitsvalgte i vår kirkes fellesarbeid for deres viktige
bidrag. Takk til tidligere misjonsleder Randi Nordlie for hennes innsats.
12.: Godkjenning
Synodestyrets handlinger gokjennes.

ANDRE UTFORDRINGER
Synoden takker synodestyret for velvalgt tema for årets synodemøte: ”Midt i Livet”. Vi
vil understreke noen utfordringer som er kommet frem i innledningen og avslutningen
(”fortsatte utfordringer”) i synodestyrets treårsmelding og synodeformannens tale.
A. Midt i livet
Frikirken vil være en utadvent og ikke en selvopptatt kirke. Vi vil møte mennesker med
varme og inkluderende fellesskap og en klar forkynnelse av evangeliet.
B. Midt i skriften
Vi ønsker å være en tydelig luthersk kirke hvor sentrum i forkynnelsen er Ordet om
korset, hvor loven og evangeliet får lyde og hvor Guds ord holdes frem som den eneste
regel og rettesnor for tro, lære og liv.
C. Midt i menigheten
Vi er en gudstjenestefeirende kirke som ønsker å kjennetegnes ved stort fremmøte på
gudstjenester og menighetsmøter. Vi vil arbeide for at våre ledere og andre arbeidere skal
ha gode tjenesteforhold. Vi vil være våkne for ulike samarbeidsløsninger i det urolige
kirkelandskapet.
D. Midt i verden
Vi vil være åpne for utfordringer som vår tid gir på det diakonale plan, gjerne også i
form av et diakoniutvalg. Vi tenker særlig blant annet på de nyfattige, rusmisbrukere,
enslige forsørgere, innvandrere og de ensomme.
Vi ønsker å blankpusse vårt oppdrag som en misjonerende kirke, i Norge og i andre land.
Vi ønsker å brenne for at mennesker skal bli frelst.
Vi trenger en gjennomgripende vekkelse der våre medlemmer i mye større grad setter tid
og midler inn i tjenesten for Herren, og hvor alle ting legges fram for Gud i bønn.

ANDRE KOMMENTARER
Synoden vil henstille til sekretær for synodestyremøtene at referatene utdypes ved å anføre hva
saken handler om, samt vedtak. Dette for å lette komiteens arbeid når saker skal etterprøves.
Synoden foreslår at det til neste synodemøte vedlegges informasjon om komiteens
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rolle/oppgave.
Synoden minner om at taushetsplikt for ikke-ordinerte delegater må være i orden før
synodemøtet.
Dette ble oversendt synodestyret uten realitetsbehandling.
Eivind Bergem forlot møtet kl. 10.50.

Forslag fra Øyvind Hansen til punkt 10.2, Reservasjonsretten til kirkens ordinerte
Synoden mener at synoden mener at synodestyrets vedtak er en urimelig innskjerping av
reservasjonsretten i menigheten dåpshandling. Pastor/tjenestegjørende eldste bør kunne
reservere seg der ingen av foreldrene bekjenner kristen tro. Den samme reservasjonsretten må
gjelde for tilsynsmenn i deres tilsyn med menighetene.
Forslag fra Johan Filip Løvgren til punktet ”Andre utfordringer”
Tillegg til pkt D: ”og hvor alle ting legges fram for Gud i bønn”
Dette forslaget ble tatt inn i komiteens innstilling.
Forslag fra Ketil H.Willard
Synoden oppfordrer presbyteriene og menighetene om en større satsing på barne- og
ungdomsarbeidet på menighets- og presbyterieplan.
Forslag fra Ranveig Flor Johannessen til punkt 10.12, Dåpsteologi og kristendomsopplæring
Synoden ber synodestyret sette i gang et raskt arbeid med å gi menighetene et godt tilbud
for kristendomsundervisning.
Forslag fra Asbjørn Andås til punkt 8.5.12, Personalarbeid og personalmedarbeider
Synoden ber synodestyret og presbyteriestyret avsette midler til økt satsing på
personaloppfølging.
Dette forslaget ble tatt inn i komiteens innstilling.
Forslag fra Stian Mørland, endring av punkt 8.5.3 i komiteinnstillingen
Pkt 8.5.3 endres til: ”…Journalistprise for omtalen av denne saken.”
Dette forslaget ble tatt inn i komiteens innstilling.
Forslag fra Sigbjørn Jakobsen
Synoden ber om at synodestyret legger til rette prosesser i menighetene der innspill til
fremtidige visjoner, mål og strategi kan komme frem, drøftes og eventuelt formidles tilbake til
synodestyret før endelig utforming og behandling.
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Forslag fra Ragnar Moe
Synoden minner om vedtak gjort av synodemøtet i 1999, under behandlingen av sak 1/99, der
det heter at ”synoden ber synodestyret og fagstyrene legger fram handlingsplaner for
kommende periode på neste synodemøte.” Synoden ber synodestyret og fagstyrene følge opp
dette vedtaket fra og med synodemøtet 2005.
Ellen Beate Bergeng forlot møtet kl. 11.35.
Avstemming:
Forslag fra Ketil H. Willard: Enstemmig vedtatt.
Forslag fra Ranveig Flor Johannessen: Vedtatt med 129 stemmer. 5 blanke stemmer.
Forslag fra Øyvind Hansen: Falt mot 20 stemmer.
Komiteens innstilling til melding og andre utfordringer: Enstemmig vedtatt.
Forslagene fra Sigbjørn Jakobsen og Ragnar Moe ble oversendt synodestyret uten
realitetsbehandling.
Rikart Evensen Fratrådte kl. 12.15.
Per Johansen fratrådte kl. 12.15.
Pause i forhandlingene kl. 12.15 – 12.35.

SAK 19/02:

VALG

Innstilling fra 7. komité
Synoden ber synodestyret vurdere tiltak for å sikre en kontinuitet mellom valgkomiteens
innstilling og 7. komités arbeid.
Synodestyret:
Følgende skal velges:
– Formann, nestformann, ett styremedlem og to varamedlemmer blant forstandere.
– Fire styremedlemmer og tre varamedlemmer blant eldste.
Formann:

Arnfinn Løyning, Oslo Østre

Nestformann:

Harry Hanssen, Sortland
Leif Gunnar Sandvand, Moss

Styremedlem forstandere:

Den av nestformannskandidatene som ikke blir valgt
Arne Thoralf Andreassen, Treungen

1. varamedlem forstandere:

Den av kandidatene til styremedlem som ikke blir valgt
Stein-Vegard Antonsen, Randesund

2. varamedlem forstandere:

Den av kandidatene til 1. varamedlem som ikke blir valgt
Lloyd Tryland, Oslo Søndre

Styremedlemmer eldste:

Svein Brennesvik, Meløy Nordre
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Bjørn Helland, Trondheim
Oddgeir Skaar, Sula
Hans Christian Andersen, Oslo Vestre
Varamedlemmer eldste:

Arne Magne Olsen, Bamble
Bjørn Angell, Moss
Bjørn Bakken, Vennesla

Avstemming:
Formann:

Arnfinn Løyning, Oslo Østre, valgt med 182 stemmer
(enstemmig).

Nestformann:

Leif Gunnar Sandvand, Moss, valgt med 149 stemmer.
Harry Hanssen fikk 26 stemmer
Jan Gossner fikk 1 stemme
Lloyd Tryland fikk 1 stemme
Gunnar Engebretsen fikk 1 stemme

Styremedlem forstandere:

Harry Hanssen, Sortland, valgt med 115 stemmer.
Arne Toralf Andreassen fikk 37 stemmer
Lloyd Tryland fikk 24 stemmer
Stein Vegard Antonsen fikk 4 stemmer
Jan Gossner fikk 2 stemmer

Styremedlem eldste:

Svein Brennesvik, Meløy Nordre, valgt med 135 stemmer
Hans Christian Andersen, Oslo Vestre, valgt med 125
stemmer
Bjørn Helland, Trondheim, valgt med 115 stemmer
Bjørn Angell, Moss, valgt med 108 stemmer
65 blanke

Varamedlemmer forstandere:

Arne Toralf Andreassen, Treungen, valgt til 1. varamedlem
med 118 førstestemmer
Lloyd Tryland, Alta, valgt til 2. varamedlem med 111 førsteog andrestemmer

Varamedlemmer for eldste:

Oddgeir Skaar, Sula, valgt til 1. varamedlem med 84
førstestemmer
Arne Magne Olsen, Bamble, valgt til 2. varamedlem med
136 første- og andrestemmer
Bjørn Bakken, Vennesla, valgt til tredje varamedlem med
101 første-, andre- og tredjestemmer

Protokollutskrift Synoden 2002, side 40

Landsmisjonen:
Enstemmig fra komiteen

Formann, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.
Formann:

Leif Erik Nilsen, Bergen

Styremedlemmer:

Arne Brusdal, Bærum
Håvard Haugland, Kristiansand
Hilde Gro Isaksen, Randesund
Siri Myhren, Kraftverket

1. varamedlem:

Trine Vestnes Hanssen, Sortland

2. varamedlem:

Roar Tønnesen, Tromsø

Avstemming: Valgt med akklamasjon.
Frikirkens Israelsmisjon:
Enstemmig fra komiteen

Leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.
Leder:

Karin Riska, Kraftverket

Styremedlem:

Halvard Myhren, Arendal
Elisabeth Solvang, Oslo Storbymenighet
Torbjørn S. Jakobsen, Oslo Søndre
Ingrid Holgersen, Bergen

1. varamedlem:

Martin Lillevold, Sarpsborg

2. varamedlem:

Asbjørn Haaland, Oslo Østre

Avstemming: Valgt med akklamasjon.
Frikirkens Studiesenter:
Enstemmig fra komiteen

Formann, fire styremedlemmer og varamedlemmer.
Formann:

Bernt Ove Bjørgsvik, Flekkefjord

Styremedlem:

Roar Tynes, Sula
Jens-Petter Jørgensen, Lørenskog
Glenn Austegard, Randesund
Mildrid Haugland, Bønes

1. varamedlem: Katrine Bråtane, Kraftverket
2. varamedlem: Eva Eek Olsen, Oslo Østre
Avstemming: Valgt med akklamasjon.
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Ytremisjonen:
Enstemmig fra komiteen

Formann, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.
Formann:

Dagfinn Stærk, Halden

Avstemming: Valgt med akklamasjon.
Styremedlemmer:
Bjørn Ove Aglen, Bergen
Ingar Bø, Sarpsborg
Arnstein Flå, Kristiansand
Bente R. Ringøen Hegen, Kristiansand
Åshild Jensen, Alta/Kristiansand
Per Ludvig Kamperhaug, Sarpsborg
Eva Marit Topland, Grimstad
Avstemming:
Styremedlemmer:

Bjørn Ove Aglen valgt med 143 stemmer
Per Ludvig Kamperhaug valgt med 113 stemmer
Bente R. Ringøen Hegen valgt med 102 stememr
Ingar Bø valgt med 86 stemmer
Arnstein Flå valgt til 1. varamedlem med 82 stemmer
Åshild Jensen valgt til 2. varamedlem med 71 stemmer
53 stemmer avgitt for Eva Marit Topland.

Varamedlemmer:

Forfatningsutvalget:
Valgene skjer for seks år. Varamedlemmene velges for tre år.
Formann, tre medlemmer og to varamedlemmer, hvorav minst to av utvalgets medlemmer samt
ett varamedlem må være ordinert.
Formann:

Arne Kristiansen, Stavern – ikke på valg

Medlemmer:

Thomas Bjerkholt (ordinert), Trondheim
10 st. i komiteen

Per Eriksen (ordinert), Fredrikstad
16 st. i komiteen

Leif Inge Jensen (ordinert), Songe – ikke på valg
Solveig Mattland Lund (ikke ordinert), Oslo Østre
Enstemmig fra komiteen

Varamedlem:

Thorvald Hartviksen (ordinert), Lyngdal
Enstemmig fra komiteen

Trine H. Syvertsen (ikke ordinert), Grimstad
Enstemmig fra komiteen
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Avstemming medlemmer:
Solveig Mattland Lund valgt med 36 stemmer
Per Eriksen valgt med 105 stemmer
89 stemmer avgitt for Thomas Bjerkholt
Varamedlemmer valgt med akklamasjon.
Jan Lindvig ba om å få oversendt følgende til Synodestyret:
Synodestyret bes vurdere på nytt om det er i tråd med vanlig forvaltningspraksis at tilsynsmenn
har sete i forfatningsutvalget.
Synoderådet:
Nordre:

Raymond Lillevik, Nesna
Stig Monsen, Rødøy
Varamedlem:

Vestre:

Per Arne Engamo, Meløy Søndre
Helge Juliebø, Sula

Varamedlem:
Sørvestre:

Leif Erik Nilsen, Bergen
Helge Hollerud, Randesund
Jan Gossner, Kristiansand
Magnus Arne Klepp, Klepp
Runar Landro, Klepp

Varamedlem:
Sørøstre:

Håkon Laland
Øyvind Tveit, Treungen
Gunnar Engebretsen, Porsgrunn

Varamedlem:
Østre:

Gudmund Balsnes, Drangedal/Gjerstad
Lars Jørgensen, Hamar
Jan Torris Løvgren, Oslo Vestre

Varamedlem:

Jens-Petter Jørgensen, Lørenskog

Det ble framsatt forslag på følgende kandidater fra Østre: Gunnar Johnsen, Oslo
Storbymenighet, Per Eriksen, Fredrikstad og Osvald Bakke, Brunlanes.
Avstemming representanter fra Nordre, Vestre, Sørvestre og Sørøstre: Valgt med akklamasjon.
Avstemming representanter fra Østre presbyterium
Jan Torris Løvgren valgt med 39 stemmer
Jens Petter Jørgensen valgt med 111 stemmer
Lars Jørgensen valgt med 109 stemmer
Osvald Bakke valgt til varamedlem med 104 stemmer
101 stemmer avgitt for Gunnar Johnsen
64 stemmer avgitt for Per Eriksen
Øyvind Stavenes fratrådte kl 13.00.
Helge Utaker fratrådte møtet kl 13.55
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Norunn Hansen fratrådte kl 14.00
Anne og Geir Nordkil fratrådte kl 14.02
Thea Kopperstad fratrådte kl 14.45
Dagny Iversen fratrådte kl 14.55
Ingrid Ramsfjell fratrådte kl 15.03
Fredtun folkehøyskole:
7. komité foreslår at synodestyret får fullmakt til – etter innstilling fra valgkomiteen – å
supplere nytt styre etter de som trer ut i 2003.
Enstemmig vedtatt
Styremedlemmer:
Jan Lindvig, Porsgrunn

perioden 1999–2003

Solveig Mattland Lund, Oslo Østre

perioden 2001–2005

Øyvind Ropstad, Grimstad – leder

perioden 2001–2005

Eivind Thøgersen, Skien

perioden 1999–2003

Einar Johansen, Risør

perioden 2001–2005

Lise Bakke, Brunlanes

1. varamedlem perioden 2001–2005

Jan Brusdal, Oslo Vestre

2. varamedlem perioden 1999–2003

Otto Gundersen, Greåker

3. varamedlem perioden 2001–2005

Jan Tanggaard, Brunlanes

4. varamedlem perioden 1999–2003

Brit Løvgren, Randesund

5. varamedlem perioden 2001–2005

Stiftelsen Nordtun Opptreningssenter:
Enstemmig fra komiteen

Formann, tre medlemmer og varamedlemmer.
Formann:

Jostein Gilberg, Rana

Styremedlem:

Berner Larsen, Bodø
Turid Myrvang, Meløy Søndre
Per Emanuelsen, Kristiansand

Varamedlem:

Randi Næss, Meløy Søndre
Hanna Jansvik Grevstad, Bergen

Avstemming: Valgt med akklamasjon.
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Lønnsutvalget:
Enstemmig fra komiteen

Formann, tre medlemmer og ett varamedlem.
Formann:

Kai Flå, Bærum

Medlemmer:

Torgny Strømme, Randesund
Torunn Nesset, Oslo Vestre
Aksel Olsen, Rødøy

Varamedlem:

Tor E. Heitmann, Porsgrunn
Kjersti Setvik, Rødøy

Avstemming: Valgt med akklamasjon.
Styret for Frikirkens Informasjons- og Medieavdeling:
Enstemmig fra komiteen

Formann og fire medlemmer.
Formann:

Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek, Trondheim

Medlemmer:

Knut Ola Topland, Grimstad
Siv Kristin Sællmann, Kristiansand
Sissel Mosvoll, Oslo Østre
Knut Vindenes, Bergen

Avstemming: Valgt med akklamasjon.
Revisorer:
Enstemmig fra komiteen

Fredtun Folkehøyskole
Urdal revisjon A/S v/statsautorisert revisor Odd Christian Urdal – gjenvalg
Stiftelsen Nordtun Opptreningssenter
NorRevisjon A/S v/statsautorisert revisor Reidar Andersen – gjenvalg
–

Felleskassa

–

Kirkefondet

–

Ytremisjonen

–

Landsmisjonen

–

Israelsmisjonen

–

FriBU

–

Frikirkens studiesenter

–

Norsk Luthersk Forlag A/S

–

Pensjonskassa
Stiansen & Co A/S, statsautoriserte revisorer
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Avstemming: Valgt med akklamasjon.
Valgkomite for Synoden 2005
Enstemmig fra komiteen

Det skal velges formann med personlig varamedlem, foruten en representant fra hvert
presbyterium med personlig varamedlem.
Formann:

Inger-Johanne Jenssen, Bergen

Personlig varamedlem:
Sørvestre:

Lars Langmyr, Søndeled
Brit Løvgren, Randesund

Varamedlem:

Tor Torsøy, Stavanger

Sørøstre:

Gunnar Engebretsen, Porsgrunn

Varamedlem:

Anne Marie Tempelen, Skien

Vestre:

Aase Nerem Bø, Herøy
Varamedlem:

Jan Ståle Grøtteland, Ørsta

Nordre:

Ketil Willard, Namsos
Varamedlem:

Tone Hammersmark Olsen, Rødøy

Østre:

Arne Mørk, Drammen
Varamedlem:

Borghild Landsvik, Bærum

Avstemming: Valgt med akklamasjon.

EVENTUELT
Følgende forslag oversendes synodestyret uten realitetsbehandling:
Forslag fra Oddvar Søvik:
Synodestyret representerer synoden når den ikke er samlet. Når synoden nå er åpnet for ikkeordinerte, bør dette avspeiles også i synodestyrets sammensetning. Synodestyret bes om å
fermlegge et forslag til forfatningsendring av §15 til neste synodemøtet 2005 (eventuelt
ekstraordinært synodemøte i 20003/2004.)
Forslag fra Turid Hallan Buarøy:
Nye eller alternative forslag, eller justeringer av nåværende forslag skrives og vises på
overhead fortløpende ettersom de bekjentgjøres, og under avstemningen. Dette vil hjelpe
delegatene til å holde orden på de ulike alternativene
Forslag fra Svein Frøystad:
Siden møte er blitt så stort, og så mange menigheter ikke kan ta i mot møtet, foreslår jeg
følgende: Legg møtet til Fredtun og bruk hotellkapasitet i tillegg til Fredtun. Da kan det være et
naturlig tilbud til barn og unge med blant annet uteaktiviteter. Dessuten får Fredtun inntekt av
møtet.
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Forslag fra Heidi Garvik, Sandnes:
Synoden bes utrede Frikirkens ordinasjonssyn i helhet. Dette kan gjøres sammen med eller
parallelt med utredningen til sak 10/02. Synodestyret bes innføre en kultur der utredninger
avsluttes med et sammendrag, som er vanlig i vitenskaplige artikler. Sammendraget skal ha et
uvitenskaplig språk, for å gjøre sakene tilgjengelig for alle medlemmer i kirka vår, og
oppmuntre til videre lesing.
Forslag fra ErlingBerntsen:
Synoden 2002 fattet vedtak (1.gangs) om behandlingform for forfatningssaker som inntil i dag
har måttet behandles av to forskjellige synoder Synodestyrets begrunnelse for forandring var en
enklere behandlingsmåte for små, nærmest justeringer av formell art. Der her ikke vært noen
utredning om de store konsekvenser dette vedtaket kan få. Vi ber synodestyret utrede hvilke
konsekvenser vedtaket om regler for forandringer av forfatningen kan få for hele vårt
kirkesamfunn.
Forslag fra Geir Sandberg:
Under det ekstra ordinære synodemøtet 2003/4 bør det samtales om de teologiske aspekter i
mindre grupper (3 timer) før saken tas opp til formell behandling i plenum.
Forslag fra Geir Svenningsen:
A.

Synodestyret bes vurdere Frikirkens bruk av ordet anke og klage.

B.

Synodestyret bes legge fram en vurdering av ordningen med blanke stemmer til neste
synodemøtet.

Forslag fra Øyvind Stærk:
A.

Synodestyret bes vurdere synoden og dets organisering og arbeidsoppgaver. Det kan
synes som om synoden bruker for mye tid på endringer av regelmenter med mer. Og
for lite tid på strategiarbeid for å kunne diskutere de store linjer i kirkesamfunnet.
Forfatningen bes spisset og at forfatning og reglement ikke er overlappende, men
supplerende.
En mulighet for eksempel å ha en synodens arbeidsutvalg som sammen med
synodestyret (eller synodestyret alene) får fullmakt til å vedta regelmenter, med mer .
Et utnevnt arbeidsutvalg møtes en gang pr. år.
Generelt bør reglement og forfatning gjennomgås for å få et mer gjennomarbeidet og
helhetlig regelverk

B.

Referatet fra synodemøtet legges også ut på frikirkens internettside.

Forslag fra Aud Irene Høyer Jonassen
Det er absolutt flott med både bibeltimer og møter, men etter opplevelsen av dette
synodemøtet, er det hensiktsmessig innimellom forhandlinger på synodemøte? Kan det ikke
holde med for eksempel i forkant og etterkant - og at det på forhandlings dagene kun settes av
tid til en morgenandakt, eventuelt også en kveldsandakt.
Hjertesukk: Kan vi få et større bord hver så det kan bli lettere å holde orden på alle papirene.
Til ABC for synodedelegater: Håper at vi andre delegerte også kan få et referat . s 22 pkt 8.
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Forslag fra Dag W. Stang
Synoden består av leke og ordinerte representanter/delegater. Når vårt læreorgan selvfølgelig
består av bare ordinerte bør synodestyret gjenspeile forsamlingen den velges av og står
ansvarlig for. Synodestyret bes om å se på muligheten for å endre regelverket for synodestyret
slik at det kan gi åpning for at ikke-ordinerte kan velges inn i synodestyret.
Forslag fra Johan Filip Løvgren
Synodestyret bes til senere synodemøter å sørge for bedre pedagogisk tilrettelagte sakspapirer,
særlig den delen som går til menighetsbehandling.
Synodestyret bes også vurdere hvordan saksbehandlingen i plenum kan bli mer effektiv og
oversiktlig.
Synodestyret bes sørge for at menighetene får tilsendt oversikt over materiell som må være
tilgjengelig på et menighetskontor så som blanketter, brosjyrer, hyrdebrev, erklæringer osv.
Forslag fra Birger Løvlie:
Vi velger leke utsendinger til synoden, dvs for en treårsperiode/tjeneste. Disse bør vi ”sende”
med en forbønnshandling, evt tilsvarende vigsling av diakoner. I samband med dette kan vi
presisere taushetsplikt og læreforpliktelse.
Forslag fra Sjur H. Lunde, Flekkefjord
1.

Synoden ber om at det ved kommende synodemøter legges til rette for at møteleders
forslag om avstemmingsrekkefølge i den enkelte sak vises via storskjerm/overhead før
avstemming. Det forutsettes av synoden kan foreslå å endre avstemmingsrekkefølgen
og forslag før det stemmes.

2.

Frikirken er en bekjennelseskirke. Synoden ber synodestyret å fortsette med å samle
og systematisere uttalelser gitt med hensyn til læren. Dette kan være spesielle
læreuttalelser fra synodestyret og synoderåd, men også teologiske arbeider til tidligere
synodemøter. En skriftlig oppdatert vegviser over hvor den enkelte læreavgjørelse
finnes, sendes den enkelte menighet.

Forslag fra Karl Normann Hellerdal, Sønderled
Jeg anbefaler at det vurderes om synodestyret kan deles i noen flere komitéer med mindre
saksmengde i hver komité.
Begrunnelse: Nåværende synodemøte har flere delegater enn tidligere. Mindre saksmengde gir
grundigere komitébehandling av den enkelte sak.
Forhandlingene ble avsluttet kl. 15.10 da alle måtte forlate konferansesalen.
Møtet satt igjen i Arendal Frikirke kl 16.10.
Formannen i 1. komite, Bjørn Angell, takket synodeformann Arfinn Løyning og nestformann
Leif Gunnar Sandvand for deres innsats, spesielt med blomster for behandlingen av
barnehjemssaken i Kåfjord. Synodesekretær Terje Solberg ble også varmt takket.
Videre ble de som nå har gått ut av synodestyret, Runar Landro, Sigmund Sandåker, Kjell
Mortensen, Inge Engelsvoll, Olav Eiksund, Einar Nilsen og Per Nohre takket.
Bjørn Angell takket også møtedirigentene, møtesekretærene og staben fra synodekontoret for
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deres innsats på møte.
Synodeformann Arnfinn Løyning fikk ordet og takket for tilliten fra synoden for seg selv og
Leif Gunnar Sandvand.
Arendal menighet ble takket for kreativt og godt arbeid med å tilrettelegge for synodemøtet.
Gunnar Skjævestad takket på vegne av Arendal og fortalte at menigheten hadde hatt en god tid
under planleggingen.
Arnfinn Løyning erklærte det 108. ordinære synodemøte for hevet kl. 16.40.

Haldis Nygaard Scarborough

Arne Mørk

Møtesekretær

Møtesekretær

Aud Irene Høyer Jonassen

Asbjørn Andås

Johan Sandstad
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NOEN NØKKELTALL FRA SYNODEN 2002
Årets synodemøte var det første i Frikirkens historie med utsendinger som ikke tilhører
menighetens eldsteråd. Samtidig som dette ble vedtatt i 1999, ble også antall representanter fra
menighetene justert. På bakgrunn av dette ble sammensetningen av Synoden 2002 slik:
Antall delegater:
Antall menigheter:

Presbyterium
Nordre
Sørvestre
Sørøstre
Vestre
Østre

189
75

Delegater Medlemmer % delegater % medlemmer
30
1047
15,9 %
11,1 %
50
3086
26,5 %
32,7 %
33
1680
17,5 %
17,8 %
19
962
10,1 %
10,2 %
57
2673
30,2 %
28,3 %
189
9448
100,0 %
100,0 %

Kategori
Eldsterådsmedlemmer
Av disse pastorer
Av disse eldste
Andre delegater
Av disse menn
Av disse kvinner

Antall
94
52
42
95
30
65
189

% av total
49,7 %
27,5 %
22,2 %
50,3 %
15,9 %
34,4 %
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% av gruppe
55,3 %
44,7 %
31,6 %
68,4 %

FRA SIDELINJA
Glimt fra synodemøtet 2002 i Oddvar Søviks strek
For første gang møtte kvinner på synodemøtene:

Både i debatten om Synoderådet og Forfatningsutvalget ble det lagt vekt på at noen må ha en
kontrollfunksjon:
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Disse debattene bar også til dels preg av mange og vanskelige sammenhenger mellom
forfatning, reglement og andre bestemmelser:
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Det ble også reist spørsmål om synoden skulle være i tvil om eller mene at en sak er en
læresak:

Enkelte har sine metoder for å med seg andre på sine standpunkter:

Protokollutskrift Synoden 2002, side 53

