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FORORD
”Bedehuset – heim og misjonsstasjon” er tittelen på et lederhefte fra 1981 for
Indremisjonsforbundet, eller Det Vestlandske Indremisjonsforbund som det het den gangen. Det
uttrykker et vesentlig kjennemerke for vårt indremisjonsarbeid. Bedehuset er ikke bare et hus, men
det gir assosiasjoner til en bevegelse av mennesker som har møtt Jesus som sin Frelser, som gleder seg
over fellesskapet med Herren og troens folk, og som har et overordnet ønske om å få tjene Jesus med
sine gaver og evner. Indremisjonens kall er å bevare hos Jesus, og å vinne nye for Jesus.
”Indremisjonsforbundet – røtter og fornyelse” er tittelen for en innstilling som ble lagt på
Forbundsstyrets bord i januar 2003. En organisasjonskomite la fram føringer og forslag til hvordan en
kan kjenne røttene for bevegelsen og samtidig være fokusert på fornyelse. Skal en makte det, må en
være trygg både på sine røtter og sin åndelige basis, og samtidig være frimodig i det å stake ut veien
framover og aktualisere idealene i den tiden en lever i. En må vite hva som skal være uforanderlig, og hva som kan og bør forandres!
Denne håndboken er ment å gi det lokale bedehuset og indremisjonsarbeidet hjelp og inspirasjon til
bedre å finne denne veien framover. Håndboken kan aldri gjøre arbeidet. Det er det mennesker med
kall fra Gud og satt til tjeneste som skal gjøre.. Håndboken kan være en ressurs og hjelp til hvordan
det kan gjøres.
Styret i Indremisjonsforbundet er overbevist om at det nettopp er det lokale indremisjonsarbeidet
som er det helt sentrale i vår virksomhet. Hovedfunksjonen til både krets og ImF sentralt er å være til
hjelp for det lokale arbeidet. Ofte har en følt at avstanden kan være så altfor stor mellom de tre leddene
– lokalt – krets – ImF sentralt. Vi håper at denne håndboken kan hjelpe noe på dette. Vi ønsker at
kallet og tjenesten – nøden og gleden – skal få binde oss sammen. Vi hører hverandre til. Vi er
avhengige av hverandre. Vi tror at en slik felles håndbok gir oss en etterlengtet følelse av fellesskap i
Indremisjonsforbundet spesielt og for bedehusarbeidet generelt. Når vi i håndboken skriver om
indremisjonen lokalt, tenker vi både på de situasjoner der det er flere organisasjoner i samme bedehus
(normalt i bygde-Norge), på forsamlingen på bedehuset generelt, og på indremisjonsarbeidet spesielt.
Håndboken kan ikke gi detaljerte svar på alle ting. Lokale forhold og de behov en har er så
forskjellige. Vi tror likevel at her er noe for alle.
Håndboken er altså ingen ferdig bok. For å gjøre den mest mulig dynamisk og tilgjengelig, er den
nå lagt ut på våre internett-sider. Vi tar gjerne imot tips og ideer til videre utvikling. Kanskje det finnes
noe i deres bedehus som kan komme andre til nytte? Ta kontakt med Indremisjonsforbundet om slikt.
Må Gud velsigne indremisjonsarbeidet og utruste medarbeidere til det kallet vi fikk!
Bildøy mars 16
Generalsekretæren
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Et sterkt og bevisst bedehusarbeid er til gagn for Guds rike i Norge, og den verdensmisjon
som vårt land er kjent for. Det er ikke viktig at alle driver likt. Forhold i kirke og samfunn
varierer mye fra landsdel til landsdel, og fra område til område.
Hensikten med håndboken er ikke å skape smal ensretning og stramme inn den lokale
friheten. Hensikten er mer å skape stimulans og lokalt engasjement til et variert og allsidig
indremisjonsarbeid. Indremisjonen skal gjenkjennes på troskap mot Guds ord slik vi
bekjenner i vår evangelisk lutherske trosbekjennelse, og det livskall Gud har gitt oss til misjon
i Norge, grunnlag for misjon blant andre folkeslag og omsorg for Israel. Håndboken skal gi
inspirasjon og praktisk hjelp.
Hvem er håndboken for?
•
•
•
•

Håndboken er for deg som har leder- eller styreverv i indremisjonen og bedehuset.
Håndboken er for deg som har leder- eller styreverv i ulike avdelinger, foreninger og
lag i bedehuset. Her finner barnelederne noe, diakoniarbeiderne kanskje noe annet.
Sang- og musikklederne finner noe for sitt virke.
Håndboken er for deg som går med indre kall og ideer til hvordan
indremisjonsarbeidet burde drives i vår tid.
Håndboken er også for deg som er eller kan tenke deg å bli kontaktperson for
Indremisjonen på ditt sted. Vi er glade for at flere steder i Norge i dag spør etter
Indremisjonsforbundets virksomhet. Nå kan du lære oss bedre å kjenne.

Hvordan er håndboken bygget opp?
Håndboken er bygget opp i flere deler. I hvert hovedkapittel er det først tatt med en
bibelteologisk innføring, videre en misjonsstrategisk veiledning, og så konkrete forslag
(maler). Se for eksempel forslaget til undervisningsplaner (4.5), storsamling i bedehuset
(3.12), ordning for bønn for syke (5.4), ordning for nattverd (6.3) og ordning for dåp (7.3). Til
slutt i hvert kapittel er det tenkt plass til lokalt stoff.
Av tillegg som vil komme, nevner vi (se også opplysninger i hvert kapittel):
•

Plan for lederopplæring

•

Veiledning for sjelesorg

•

Skisse til konfirmantopplegg

•

Ordning for gravferd

•

Velsignelse av ekteskap
Å forrette ekteskapsstiftelse er i dag en bemyndigelse som myndighetene gir til
forstandere i registrerte trossamfunn, i tillegg til borgerlig vielse.

Tillegget er ment som en oppslagsdel med viktig informasjon. Også her kan en lokalt legge
til det en samler og kan ha nytte av.
Det skulle være forholdsvis enkelt å finne fram. Det finnes en innholdsoversikt til slutt i
dette kapitlet. Hvert kapittel vil ha sin egen detaljerte innholdsoversikt. Alt stoffet som
kommer fra Indremisjonsforbundet, vil være merket med kapittel. Det eneste problemet en må
være oppmerksom på er at dersom boken utvides, vil den samlede innholdsoversikten i dette
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kapitlet bli mangelfull. Etter en tid vil den i tilfelle bli byttet ut. Men hver gang det sendes ut
nytt stoff som ikke er med i innholdsfortegnelsen, vil det bli gjort oppmerksom på det. Den
detaljerte innholdsoversikten for hvert kapittel vil bli byttet ut ved hver sending av
tilleggsstoff til kapitlet.
Hvordan bruke håndboken?
Håndboken skal være en flerbruksbok. Her er noen antydninger:
•
•

•

•

Forslag. Her er konkrete forslag til hvordan en kan arbeide. Eksempel: Hvordan bør en
storsamling i bedehuset legges opp? Forslag finnes i kapittel 3.3.
Tema. Her er innføring i en rekke tema som er aktuelle for arbeidet i bedehuset.
Eksempel: Hvordan kan vi legge mer til rette for bønn i bedehuset? Kapittel 5 sier noe
vesentlig om det spørsmålet.
Samtalegrunnlag. Det er naturlig at både styre, ledere og medlemsmøter drøfter
aktuelle sider ved bedehusets liv og virke. Eksempel: Hvordan kan vi sikre en sunn og
allsidig forkynnelse og undervisning i vårt bedehus? Kapittel 4 er en grei innføring til
samtale om det temaet. Egentlig er hele boka en fin studiebok for styret og lederne.
På styremøtene kan en ha temasamtale om arbeidet (se kapittel 2.4), og ta for seg
kapittel for kapittel. Noen kapitler kan også deles på flere styremøter.
Eksempel:
I et styremøte samtaler en om styrearbeid (2.4) og neste i styremøte samtaler en om
åndelig lederskap (2.6). I et styremøte samtaler en om medansvaret for kretsens arbeid
(2.3), og i neste styremøte samtaler en om medansvaret for arbeidet i ImF sentralt.
Også disse to siste temaene kan videre deles opp. Et møte setter fokus på forskjellige
samlinger i krets og sentralorganisasjon. Et annet møte setter fokus på
personalressurser og behov en har. Andre samlinger kan ta for seg spesifikke
ansvarsforhold – f.eks. økonomien til krets og ImF sentralt.
I håndboken vil dere også finne tips om litteratur fra eksisterende hjelpemateriell og
ressurshefter.

Slik ser vi at det er mange bruksmuligheter for håndboken. La håndboken bli en virkelig
bruksbok i det lokale arbeidet. Boken skal følge styre og formann/forsamlingsleder. Vi
oppmuntrer hvert bedehus til å kjøpe inn flere bøker slik at alle i styret, avdelingsledelser, det
åndelige lederskap og interesserte har hver sin bok. Da kan håndboken virkelig bli den bruksog ressursbok den var tiltenkt å være. Det er vår bønn til Gud!

Håndbok for bedehuset kan bestilles fra Indremisjonsforbundet, tlf. 56 31 42 40,
faks. 56 31 42 41, e-post: imf@imf.no. Bruk gjerne vedlagte bestillingsskjema.

Kopiering av håndboken er forbudt med unntak av de sider som er merket
”kan kopieres”.
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STIKKORDREGISTER
A
administrasjon
aksjoner
aldershjem
aleneforeldre
Alpha-kurs
”alt under ett tak”
andakt
andre luth. kirkesamf
andre misjonsorg
annonsering
ansvar
ansvarlig overordnede
apostolisk
arbeider (-ere)
arbeidsgrener
arbeidsliv
arbeidsplass
autoritet
avdelingsleder/ -styre
avholdssaken

1.6, 3.4, 8.6
1.7, 4.5.2
3.14.2
3.14.2
1.5, 4.3.3
3.11.1, 3.11.3, 3.11.4, 3.11.5
1.7.9, 4.2, 4.3.3, 5.4, 6.3
1.2, 1.7.10, 3.11.3, 7.2
1.4
4.5.2
3.2, 3.11.5, 3.14, 4.2, 9.1,
9.4
1.7.3, 4.1
1.2
kap.3, 3.11
1.7
9.3
9.1
2.4, 2.5
9.3

B
barnearbeid
barnebladet Blink
barnegruppe
barnehage
barnelærdom
barne- og familiekonsulent
barne- og ungdomsarbeider
barne- og ungdomsråd
barn og nattverd
barnesanger
basar
bedehus
bedehusforsamling
”bedehuskaffi”
begravelse
bekjennelse
bekjennelsestroskap
beredskapsarbeid
besøkstjeneste
bevertning
bibelcamp
Bibelen
bibellærer
bibelsk etikk
Bibelskolen (BBB)
bibeltroskap
blomsterkomitè
broderånd
bud
budsjett
byforsamling

1.2, 3.4, 3.4.1, 3.14, 9.5
3.14
3.4.1, 3.14.4
9.3
7.4
3.4
4.5.1, 9.3
1.6
6.2
3.13
3.14.2
1.4, 1.7, 1.7.6, 9.3 o.fl.
1.7.4
3.13
3.11.5
1.2, 1.7.3, 4.1, 9.1
1.7.3
3.8
3.14.2
3.14, 4.3.3
3.14
1.5, 1.7.3, kap.5, 4.1, 6.2, 6.3, kap.9
4.3.3, 4.5.1
1.5
1.2, 4.2
1.6, 1.7.3
3.14.2
1.2
9.1, 9.6
4.5.2, 8.2, 8.3
1.6
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bønn
bønn for syke med salving
bønnegruppe
bønnekrukke
bønnemøte/ bønnesamling
bønnestasjon

1.1.3, 1.7.6, 4.5.2, kap.5, 9.4
5.4
4.5.2, 5.3
5.3
5.3
5.3

C
Cellegrupper
collegia pietatis
Confessio Augustana (CA)

4.3.3
1.7.4
1.7.10, 3.1, 3.11.4

D
daglig fornyelse
”De helliges samfunn”
delegering
demokrati/ demokratisering
den evangelisk luth. bekjennelse
Den norske kirke (Dnk.)
”Det alminnelige prestedømme
”De ti bud
”det gamle menneske”
Det Norske Misjonsselskap (NMS)
”det radikale lekfolket”
diakoni/ diakon
diakoniarbeid
dom
dåp
dåpsattest
dåpsbefalingen
dåpsforpliktelse
dåpshandling
dåpsmelding
dåpsopplæring/ dåpsoppl.plan
dåpspraksis
dåpsprotokoll
dåpsregister

4.1
1.7.1, 1.7.4, 3.1
2.2
1.7, 1.7.7
1.2, 1.7.10, 3.1, 3.11.4, 4.1, 4.2, 6.2, 7.1, 9.3
1.2, 1.7.10, 3.11.3, 4.3.3, 7.2
1.5, 1.7.1, 1.7.7, 1.7.9, 2.1, 2.3
9.1, 9.6
9.1
1.6
1.7.9
1.1.3, 2.1, 8.2, 9.3
2.5, 3.8, 3.14
4.1
1.7.10, 2.6, 3.4, 3.11.5, 3.13, kap.7
7.2, 7.5
7.3
7.2, 7.3
7.3
7.2, 7.5
4.3.3, 3.4.1
7.2
7.2, 7.5
7.2

E
ecclesia
ekteskap/ ektepar
eldre
eldste
enhet
enke/-mann
ensomme
etikk
etiske krav
etiske problemer
etiske retningslinjer/ råd
etterarbeid
evaluering
evangelisering
evangelisk
evangelisk aksjon
evangelist
evangelisk luthersk (lære, bekj.)
evangelium

1.7.10, 3.1, 3.11.2
8.1, 9.3
3.7, 3.8, 3.14.2
2.1, 2.6
3.1
3.14.2
3.8, 3.14.2
kap.9
9.2, 9.3
9.3
kap.9, 9.3
4.5.2
2.8, 4.5.2
1.2, 2.2, 4.5.2
1.5, 1.7.7
3.14.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.5.2
4.3.1
1.2, 17.3, 6.3, 7.2, 7.3
1.7, 1.7.10, 4.1
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evner

8.1

F
fadder
”Fader Vår”
familie
familiearbeid
faste bønner
faste innsamlingsopplegg
fast givertjeneste
fellesforening
fellesmøter
fellesskap
folkekirkelig
forbilde
forbund
Forbundsstyret
forbønn
forbønnstjeneste
foreldre
forening
foreningsdannelse
forkynnelse
forkynner
forkynnergaver
forlag
forlengelse
forløsningen
formaning
formann
formannsmøter
fornyelse
”Forsakelsen og troen”
forsamling
forsamlingsbygging
forsamlingsleder
forsamlingsrett
forsanger
forsoningen
forstander/ -skap
fortapelse
forvalteransvar
forvalteroppdrag
forvaltning
frelse
”Frelsens orden”
frelsesopplevelse
frelsesvisshet
”fri bønn”
frigjorte kristne
friluftsmøter
”Fri nattverd”
frimodighet
friskole
fritidsforkynner
frivillig engasjement
funksjonshemming

3.4.1, 7.2, 7.3, 7.5
3.13, 5.1, 6.3, 7.3
4.3.3, 8.1, 9.3
2.5, 3.5, 3.14
5.2
8.5
8.5, 8.9
1.7.2
4.5.2
1.7.2, 1.7.4, 2.1, 3.1, 6.3
7.1
2.6, 9.2, 9.3
9.3
1.6, 9.3
2.3, 2.6, 3.13, 4.5.2, 5.3
5.1
3.4.1, 3.5, 7.2, 7.3
1.2, 1.7.2, 3.3
1.7
1.4, 1.7.3, 3.11.5, 3.13, kp.4
1.5, 1.6, 3.13, 4.1, 9.3
3.13
3.10
4.5.3
4.1
9.2
Brukerv. s.2, 9.3, 9.4
2.4
1.7
7.3
1.2, 1.4, 1.7.10, 3.1, 3.2, 3.11, 4.5.2, 7.2
1.4, 1.7.3
2.6
1.7.9, 1.7.10, 3.11.1
3.14.3
1.7, 6.3
1.7.9, 2.1, 2.6
4.1
8.1
8.1
8.1
1.7, 1.7.2, 4.1, 4.4
1.7
3.4
4.1
5.2
1.7
4.5.2
1.7.10, 3.11.3, 6.2
9.4
3.6
4.1, 9.3
8.1
3.8, 3.14.2
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G
gamle og syke
generalsekretær
generasjonssamlinger
givertjeneste
gjenfødelse
gjenfødt kristen
gjengifte
grupper
”Guds folk”
Guds lov og evangelium
Guds ord
gudstjeneste
Guds vrede
Guds åpenbaring

1.2, 3.14
3.11.3, 9.5
3.14.2
8.1, 8.3
1.5, 1.7, 3.1, 4.1, 7.1
1.7.10
9.3
1.7, 2.2, 4.3.3, 4.5.2, 4.5.4
1.5, 1.7.1, 3.1
4.1, 4.2
1.2, 3.11.3, 4.1, 9.3
1.7.10, 2.2, 8.1
4.1
4.1, 4.2, 9.1

H
Hauge, Hans Nielsen
haugiansk
helliggjørelse
hellig liv
helse
hjelpeleder
hjemmedåp
husbesøk
”Hustavlen”
hyrdetjeneste
håndspåleggelse

1.7, 1.7.4, 1.7.8
1.7.2, 1.7.8
4.1, 4.4
1.7.5
3.14.2
3.4.2
7.3, 7.5
4.5.2
9.7
1.7.9, 2.1, 2.6
2.1, 7.3

I
idrett
ImF lokalt
ImF krets
ImF sentralt
In*puls
”ikke-luthersk” dåpssyn
indremisjonsbevegelse
”indremisjonslinjen”
”Innmelding til dåp” (Skjema)
innsamlingsordninger
innstiftelsesordene (nattv.)
innvandrer
inspirasjon/ inspirert
institusjon
instruktør
internett
Israel
IUF

4.5.1
1.3, 1.5
1.3, 1.5, 8.3
1.3, 1.5, 8.4
3.14
7.2
1.7
1.4
7.5
8.9
6.3
3.14.2
Brukerv. 1.avsn., 1.7.3, 4.1
3.14.2, 4.5.2, 9.3
3.14.3
1.3, 3.14.4
1.5, 3.1, 5.3
3.14.1

J
jordbruksskole
journalist
julehefte

1.2.3
3.14.4
3.14.1

K
kall
kallsrett
kasserer

1.7.1, 1.7.2, 2.1, 9.3
1.7.9, 1.7.10, 3.11.1
9.3
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kirke
kirkelige myndigheter
kirkelig handling
kirkelig nattverdsfeiring
kirkemedlemsskap
kirkepolitikk/ kirkepolitisk
kirkerettslig/ kirkerett
kirkesamfunn
kjærlighetsbudet
koinonia
konfesjon
konferanser
konfirmant
konfirmantplan/ konf.opplegg
konfirmasjon
kontaktperson
Konventikkelplakaten
kor
krav
krets
kretsblad
kretssekretær
kretsstyre/ kretsledelse
kristelige folkehøgskoler
kristen dagspresse
kristen etikk
kristen litteratur
Kristi legeme
kultur
kurs

1.7.10, 3.1, 3.11
7.2
1.7.10, 3.11.5
1.7.10, 6.2
3.11.4, 7.2, 7.5
1.6
3.11.2, 3.11.3, 4.5.2, 7.2
1.5, 1.7.10, 3.1, 3.11.4, 4.5.2, 7.2, 7.5
9.1
3.1
1.5
3.4, 3.6, 3.7, 3.9
3.4.2, 4.3.3
4.5.5
3.11.5
Brukerveil. 1.avsn
1.7.9, 3.11.3
3.12, 3.14.3
9.4
1.2, 1.6, 1.7.2, 3.14, 8.3, 9.3
3.10, 3.14.4, 8.5
9.4, 9.5
7.3
1.2.3
3.10
9.1, 9.3
3.14.4
1.5
1.7, 3.14.2
3.14.3

L
lag
landsungdomssekretær
Lavik, A.
lavkirkelig
leder
ledersamling
legeme
leir
leirbok
lekmannsarbeid
lekmannsbevegelse
lojalitet
lokale medier
lov(-er)
lovsang/ lovprisning
LUS
Luthers lille katekisme
lyd/ lydanlegg
lærebevissthet
læregrunnlag
læreforkynnelse
lære- og hyrderåd

3.3, 3.4.2, 3.4.3
3.4
3.11.3
1.7.3
1.5, 3.14, 6.3, 7.3
3.4, 3.14
2.1, 7.1
3.4, 3.14
3.14
1.7.9
1.7, 1.7.1, 1.7.9, 2.2
4.2
3.10, 3.14
1.2, 3.11.1
3.13, 3.14, 6.3
3.14
4.4, 5.5, 6.4, 7.5, 9.1, 9.6
4.5.2
1.7.9
4.2, 6.3, 7.2, 7.3
4.3.3
2.6
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M
media
mediearbeid
medieleder
medlem/ medlemskap
medlemsmøte
medvandring
menighet
menighetsdannelse
menneskeverd
miljø
misjon
misjonsansvar
misjonsbefalingen
misjonsfolk
misjonsforening
misjonskall
misjonsnytt
misjonsorganisasjon
misjonssekretær
misjonstjeneste
misjonsvenn
Moody, Dwight Lyman
musikalsk ledelse
musikkskolen
musikkonsulent
”myndig lekfolk”
møteleder
møteprogram
møtevert
mål
målsetting
N
nattverd
nattverdslære
nattverdsmøter/ -samlinger
nattverdssett
natur
Naturlig Kirkevekst (NK)
neste
nestformann
Normisjon
Norsk Kristelig Studieråd (NKrS)
Norsk Luthersk Misjonssamband
(NLM)
Norsk Søndagsskoleforbund
notebanker
nærradio
nødhjelp
nåde
nådegave
nådegaveutrustning
nådemiddel
nådestand
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1.7, 3.10, 3.14
3.10, 3.14
3.10
1.7.10, 2.4, 3.11.5
2.2
2.2
1.2, 1.7.10, 3.1, 3.11
3.11.4
9.3
8.1
1.1, 1.7, 4.1, 8.2
1.4
7.1
1.4
1.4, 1.7.4
1.5, 3.3
3.13
1.6, 3.1, 3.11.3, 3.11.4, 3.12, 9.5
3.14
1.2
1.7
1.7.6
3.13, 3.14.3
3.14.3
3.9
1.7.9
3.13, 6.3
3.14
3.13
3.4
2.8

2.6, 3.11.5, 3.13, kap.6
2.6
3.14.2, 6.4
6.3
8.1
1.5, 2.2
9.3
9.3
9.5
3.14, 4.3.3
1.6, 3.8, 3.14, 9.5
1.4, 3.4.1
3.14.3
3.14.4
8.2
9.4
1.2, 1.7.1, 1.7.7, 1.7.9, 2.2, 2.3, 3.2, 3.14, 5.3, 9.3
1.7.9, 2.1, 2.3
3.11.1, 4.1, 6.1, 7.1
2.1, 9.3
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O
offentlig skole
offer
olje
omsorg
omvendelse
oppbyggelse
oppbygging
oppdragelse
oppgjør
opplæringsansvar
Ordets tjeneste
ordninger
ordningsspørsmål
organisasjon
organisering

3.6
3.13
5.4
2.2, 2.5, 2.6, 3.8, 5.4
1.7.1, 4.1
3.14.3, 4.1
1.3
3.5, 7.2, 7.3
9.4
7.2
1.1.3, 2.1
1.7.10, 3.1, 3.11.5, 6.3, 7.3, 9.1
7.2
1.7.2, 3.3, 3.11.3, 4.5.2, 4.5.4
1.3, 1.5, 1.7.2, 3.11.3

P
partnerskap
pensjonist (-er)
personlig bønneliv
personlig frelse
personlig gudsliv
personlig tro
pietisme
politikk
Pontoppidan / pontoppidansk
PR
profetisk
påskelammet
påskemåltid

9.3
3.7
1.7.6
4.1
1.7, 1.7.5
7.2
1.5, 1.7, 1.7.4, 1.7.5, 4.1
1.7
1.7
4.5.2
1.7.3
6.1
6.1

Q
qahal

1.7.10, 3.11.2

R
registrerte trossamfunn
regnskap
rekrutteringsarkiv
relasjoner
repertoar
respekt
ressurser
rettferdiggjørelse
rettledning
revisjon
rosenianisme
Rosenius, C.O.
rusproblem
rykter
Rådsmøtet

Brukerveil. 3. avsnitt
4.5.2, 8.6, 8.7
3.14
2.2
3.14.3
1.4
3.14.2, 4.5.2, 8.1, 8.2, 9.5
1.7, 6.3, 7.3
1.7.3, 2.6, 4.1, 9.4
2.7, 8.7
1.5, 4.1
1.7
3.8, 3.14.2, 9.3
9.4
1.4, 1.6

S
sakrament
Salomo-konkurransen
salving
samboerskap
Sambåndet

1.7.10, 6.1, 7.1
3.14
2.6
9.3
1.2, 3.10, 3.14, 8.5
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Sambåndet Forlag
samfunn
samliv
samskipnad
samtale
sangbøker
sangevangelist
sang- og musikkarbeid
seksualetikk
seksuelle overgrep
semesterplan
seniorarbeid
seniorkonsulent
sjelesorg
sjelesørgerisk samtale
Sjømannsmisjonen
skaper/ skapelsen
skaperverk
skattefrie gaver
skattespørsmål
skilsmisse
skjema
skole
skolearbeid
skolebesøk
skyssordninger
SMS
smågrupper
sokneprest
sosialt arbeid
stevne
”Storfellesskap”
”Storsamling”
strukturer
studiearbeid
studiegruppe
styre
styremøte
styresmaktene
synd
syndsbekjennelse
syndsforlatelse
syndefall
syndenaturen
søndagsskolen
sørgende

3.10, 3.14.4
1.7.8, 3.6, 3.14.2, 7.1, 7.2, 8.2
3.5, 9.3
1.2
Brukerveil. Side 2, 2.7, 7.2
3.14.3
3.14
2.5, 3.9, 3.14
9.3
3.8, 9.3, 9.5
3.13, 3.14.2, 4.5.4
2.5, 3.7, 3.14
3.7
3.14, 5.3, 5.4, 6.2
6.4
1.6
4.4
4.1
8.5
8.6, 9.3
3.14.2, 9.3
7.5, 8.6
1.6, 4.5.1, 4.5.4 9.3
1.2, 2.5, 3.6
4.5.2
3.14.2
3.14.4
4.5.2
7.2, 7.5
1.2
3.14.2
1.7.4
2.2, 3.12, 3.14.4, 6.4
2.2, 3.11.5
1.2, 4.3.3
4.3.3, 4.5.4
Brukerveil. Side 2, 2.4.1, 2.6, 3.14, 4.5.4, 8.3
2.4.2
9.3
5.5, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 9.1
3.13, 6.2, 9.1, 9.4
1.7.5, 6.3, 6.4, 7.4, 9.3
7.3, 9.1,
9.1
1.4
3.14.2

T
taushetsplikt
temasamling
tenåringsarbeid
tenåringskonsulent
testamentariske gaver
tiende
tilbedelse
tilgivelse
tillit
tilsyn

5.4
3.14
3.4.2, 3.14
3.4, 3.4.2
8.6, 8.9
8.1
3.13, 3.14.3
1.7.5, 9.4
1.7.9, 3.4.3, 9.3
2.6
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tilsynsmann/-menn
tjeneste
tjenestedeling
trafikk/-regler
tro
trosbekjennelse
trosliv
TV

2.1, 9.3
1.7, 1.7.2, 1.7.7, 2.1, 3.2, 4.1
2.1, 2.3
3.14.2, 9.3
kap.1, 2.1, 2.2, 3.4, 3.7, 4.1, 4.4, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 9.1
1.6, 3.13, 9.1
2.2, 3.4.2, 3.4.3, 6.2
3.14.4

U
undervisning
undervisningskonsulent
undervisningsplan
undervisningsmateriell
Ungdom & Tiden
Ung på bedehuset
ungdomsarbeid
urbanisering
usyret brød
utrustning/ utrustende
utvidet undervisningsbegrep
utroskap

1.7.3, 3.11.5, 3.14, kap.4
3.6, 4.3.3
Brukerveil., 4.3.3, 4.5.4
3.14, 4.3.3
3.14
3.4, 3.14
1.2, 3.4, 3.4.3, 3.14, 9.5
1.7
6.3
1.7.2, 2.2
4.3.3
9.3

V
valg
vantro
”varlig livsførsel”
vedtekter
veiledning
vekkelse
vekkelsesbevegelse
vekkelsesforkynnelse
vekkelsesgave
vekkelsesprofil
vekkelsesteologi
velsignelsen
vennesamfunn
verdidokument
vielse
VING-perm
visjon
vitnesbyrd
vranglære

2.7
4.1
1.7.5
2.4, 2.6, 3.11.5
3.4.3, 4.5.2, 9.1, 9.2, 9.3
1.7, 1.7.1,
1.2
1.7, 4.4.1
4.3.1
1.4, 4.1
1.7.3, 4.1
3.13, 5.5, 6.3
1.2, 1.4, 1.6, 1.7.1, 1.7.4, 2.2, 3.1
9.3
3.11.5
3.14
1.7.1, 1.7.2
4.2, 6.3, 9.3
6.2

W
Willow Creek

1.5

Y
ydmykhet
yrke

9.4
1.7.8, 3.6

Ø
økonomi
økonomi- og adm.leder
økonomisk ansvar
økonomiske tiltak
økonomisk forvaltning
økonomisk støtte

4.5.2, 4.5.5, 8.1, 8.2
8.6
8.2, 8.3
1.2
kap.8, 9.3
3.14.3, 4.3.3, 4.5.4
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1.5

Å
åndelig enhet
åndelig hjem
åndelige idealer
åndelig lederskap
åndelig mat
åndelig profil
åndelig utrustning
åpenbaring
årsmelding
årsmøte
årsregnskap

1.6
1.4, 1.7.1, 1.7.10, 3.5
1.2, 1.7, 1.7.1
1.7.7, 1.7.9, kap.2, 5.4, 6.3, 7.2, 9.2, 9.3
3.13, 4.2, 6.2,
1.5
1.5
1.7.3
2.7
2.7, 2.8
8.7
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1 - INDREMISJONEN I BEDEHUSET

INDREMISJONEN I BEDEHUSET

”Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke – min samvittighet vitner med meg i Den Hellige Ånd at
jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte.” (Rom 9:1-2.) ”Brødre, mitt hjertes ønske og min
bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.” (Rom 10:1.)
Det er denne nøden, visjonen og kallet som er det bærende elementet i indremisjonens oppdrag.
Hvordan kan vi bidra til at Jesus blir gjort kjent, trodd og etterfulgt i vårt lokalsamfunn? Hvordan kan
vi nå mennesker i vårt eget land med frelsens budskap fra Gud? Hvordan kan vi legge til rette for at
det kan drives bibeltro misjon blant jøder og andre folkeslag?

1.1 Misjonsperspektivet i Bibelen
Misjonsperspektivet er klart uttrykt i Bibelen. Kort sammenfattet kan det uttrykkes slik:

1.1.1 Misjonens grunnlag
Den korsfestede og oppstandne Herren Jesus har gitt sin ordre. (Matt 28:18-20,
2Kor 5:17-21)
Alle mennesker er umistelige for Gud og fortapt uten Kristus. (Joh 3, Ef 2:1-3)
Kristi kjærlighet tvinger oss (2Kor 5:14)

1.1.2 Misjonens områder
for jøde først (Rom 1:14)
for grekere, dvs. alle ikke-jøder. (Rom 1:14)
dine nærmeste (Rom 9:1ff)

1.1.3 Misjonens oppgaver
Ordets tjeneste, forkynnelse av Guds ord (lov/evangelium) (1Pet 4:10)
Diakoniens tjeneste, ulike hjelpetjenester (1Pet 4:11)
Bønnens tjeneste (Jes 62:6)

1.2 Indremisjonsforbundet
Om organisasjonen heter det i § 3b i Lov for Indremisjonsforbundet:
”Indremisjonsforbundet er de kretser, foreninger, forsamlinger og menigheter, heretter kalt enheter,
og enkeltpersoner (jfr. pkt. e) som melder seg inn, og som er enige i og forplikter seg på §§ 1 og 2.
Opptak av nye medlemmer skal godkjennes av Forbundsstyret.
Indremisjonsforbundet er hoved- og sentralorgan for de innmeldte enhetene og skal være til felles
støtte og hjelp i arbeidet for Guds rike i vårt folk.
Hver enhet har rett til å ordne sine egne saker så vidt det ikke kommer i strid med organisasjonens
grunnlag og formål.
Skal kretsene kalle en person til lederstilling eller sette i verk større økonomiske tiltak, skal en
rådføre seg med Forbundsstyret.”
§ 1: Indremisjonsforbundet bygger sitt arbeid på Bibelen, Guds ord, og den evangelisk lutherske
bekjennelse. På dette grunnlag driver Forbundet alt sitt arbeid, kaller og sender ut sine arbeidere.

Oppdatert 01.2007
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§ 2: Indremisjonsforbundet har til formål å fremme Guds rike og holde oppe et livskraftig
indremisjonsarbeid. For å nå dette formålet vil en til en hver tid forkynne Guds ord gjennom de
tiltak, redskaper og kanaler Forbundet finner tjenlig.
Indremisjonsforbundet (ImF) er en evangelisk luthersk vekkelsesbevegelse innenfor Den norske
Kirke. ImF er åpen for medlemmer fra andre lutherske kirkesamfunn, og slike som uten formelt
kirkemedlemskap bekjenner seg til ImFs basis og åndelige idealer.
ImF er også åpen for misjonstjeneste ut over de respektive kretsenes arbeidsområder. Herfra kan en
ta kontakt direkte med ImF sentralt.

1.3 Organisering
Håndboken viser andre steder ImFs oppbygging og inndeling. Det gir oversikt over de enheter som
omfatter organisasjonen vår. Se også ImF`s hjemmesider - www.imf.no
Indremisjonsforbundets virksomhet er fordelt på tre plan:
ImF lokalt: Foreninger og lag med forskjellig virksomhet
ImF krets: Til tjeneste for lokalplanet og viktig bindeledd til ImF sentralt
ImF sentralt: Til tjeneste for krets- og lokalplanet. Tar hånd om fellesoppgavene i
organisasjonen og kontakten utover til andre.

1.4 ImF og de andre organisasjonene i bedehuset
De fleste bedehus ut over landet er samlingslokale for flere misjonsorganisasjoner. Det er stort sett
i bystrøk at organisasjoner har sine egne hus og driver arbeidet for seg selv.
Indremisjonsforbundet har alltid hatt en positiv og inkluderende holdning til andre
misjonsorganisasjoner og arbeidslag i bedehuset. Særlig har en hatt som grunntanke at Søndagsskolen
skulle være inkluderende del av indremisjonsarbeidet samtidig som arbeidet ble organisert gjennom
Norsk Søndagsskoleforbund. Det har videre vært ”indremisjonslinjen” at misjonsfolket støtter opp om
de andre misjonsorganisasjonenes virke. Særlig oppmuntres alle til å ha en ytremisjonsorganisasjon
som sitt hjertebarn.
Samtidig som indremisjonen på denne måten er en av flere misjonsorganisasjoner i bedehuset som
arbeider parallelt med andre, skiller Indremisjonsforbundet seg ut på en vesentlig måte:
Indremisjonsforbundet er ikke bare opptatt av at organisasjonene og misjonsforeningene kan arbeide
godt med sitt eget arbeid. Indremisjonen har alltid vært opptatt av å oppmuntre de forskjellige
misjonsorganisasjonene og deres misjonsvenner i bedehuset til å ha sitt åndelige hjem i bedehusets
felles forsamling. Historisk har en talt om ”vennesamfunnet” som denne fellesnevneren.
ImF ”har sett det som ei hovudoppgåve å samla alle truande på same vedkjenningsgrunn til heilagt
samfunn, til oppbyggjing i trua. Bedehuset har vore og er den naturlege samlingsstaden for truande på
kvar stad. Her kan venesamfunnet fungera og nådegåvene utløysast.” (Kjell Bjørsvik, formann i ImF
1979-1986). I 1974 sende også Rådsmøtet i Indremisjonsforbundet ut en uttale der dette poenget ble
understreket: ”Rådsmøtet ber om at kristne som står på same vedkjenningsgrunn, utan omsyn til
kristent arbeidslag, kjenner ansvaret for det åndssamfunn som venesamfunnet må vera om vi framleis
skal få den rette styrken i samlivet med Jesus Kristus, og den rette slagkrafta i tenesta for Han.”
For å unngå misforståelse må det føyes til: Indremisjonsforbundet er glad for at også
ytremisjonsorganisasjonene driver indremisjon. Det er jo nettopp gjennom forkynnelsen at
misjonsengasjementet vekkes, forkynnelse og misjon går hånd i hånd. Det ville være uheldig om
ytremisjonsorganisasjonene ble redusert til enkeltmøter og innsamlingsapparat. Flere av disse
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organisasjonene har jo også sitt utspring fra nettopp indremisjonen. Flere av våre fedre var også med i
disse organisasjonenes styre den første tiden.
Indremisjonsforbundet tror fortsatt at dette er en klok strategi. Det er positivt å ta vare på denne
gjensidige respekten for hverandres egenart som har preget indre og ytre misjon i bedehuset. Selvsagt
råder det organisasjonsfrihet, og de forskjellige misjonsorganisasjonene må velge den kurs de har tro
for. ImF vil gjerne oppmuntre det lokale misjonsfolket til å ha fellesskap i den lokale forsamlingen og
på denne basis tjene i Guds rike med sitt misjonskall hjemme og ute.
Denne indremisjonslinjen er også sårbar. Dersom de forskjellige misjonsorganisasjonene velger
egen forsamlingskurs, har det flere uheldige sider for indremisjonsfolket. De som har indremisjonen
som fellesnevner, splittes om de dras bort fra dette fellesskapet til bare å ha
ytremisjonsorganisasjonen som sin base. Indremisjonsfolket har jo nettopp hatt indremisjonen som
fellesnevner, og ytremisjonen som forskjellighet. De bør slippe å velge. Det fører til tap uansett valg! –
For det andre har det vært viktig for indremisjonsfolket sitt engasjement for ytremisjonsarbeidet at
midlene og ressursene skulle brukes ute. Dersom ytremisjonsorganisasjonene skiller seg ut fra
fellesskapet i bedehuset og bygger opp sitt eget forsamlingsarbeid, vil det også uunngåelig forskyve
midlene mer bort fra ytremisjonsarbeidet. Vi tror ikke verdensmisjonen er tjent med den utviklingen.
Indremisjonslinjen med å tilskynde fellesnevneren i forsamlingsbyggingen, krever også at
indremisjonen sine ledere legger til rette for at ytremisjonsarbeidet får god plass i forsamlingens liv
og virke. Det er også en stor fordel at det i indremisjonens lokale ledelse er med misjonsvenner som
har hjertebarn og ledererfaring i forskjellige ytremisjonsorganisasjoner.

1.5 Indremisjonsforbundet og åndelig utrustning
ImF krets og ImF sentralt har til oppgave å være til hjelp for det lokale bedehuslivet og
indremisjonsarbeidet. Denne håndboken er også ment å være en veiviser i nettopp slikt arbeid. Vi ber
særlig lokale ledere være bevisste på å ha kontakt med krets og Forbund for å utvikle og ruste opp
lokale medarbeidere og ledere. Skal vi holde oppe et misjonsarbeid med den bibel- og bekjennelsestro
vekkelsesprofil som er ImFs kjennemerke, må vi vektlegge åndelig utrustning i tråd med dette.
Det betyr ikke at vi ikke kan søke råd hos andre. Mange organisasjoner og bevegelser både i vårt
land og andre land har mye hjelp å tilføre oss. Det kan være litteratur, videokassetter, kurs m.m. Men
vi må samtidig være våkne så vi ikke får usunn åndelig mat med oss på kjøpet. For å bruke et bilde: Vi
kan søke allsidig hjelp for å forbedre og fornye en vannledning. Men vi må være bevisste på at vi ikke
får et annet vann og annen vannkilde med på kjøpet! Da skapes lett forvirring, og det tjener ikke vårt
misjonskall.
Den pietistisk rosenianske arven er sentral i bedehusets åndelige profil.( Se nærmere forklaring
under 1.7 og i boken: ”Bedehuset – heim og misjonsstasjon” av K. J. Hallaråker). Stikkord er:
a)”Evangelisk kristendomsforståelse” med vekt på Kristi stedfortredende gjerning for oss. b) Der er
ingen prinsipiell forskjell mellom presteembetet og ”det alminnelige prestedømmet”. c) ”Kirken
(menigheten, forsamlingen) er Guds folk” – de levende lemmer på Kristi legeme – over hele jorden.
Her blir den ytre organiseringen av mindre betydning.
Det er viktig at ledere og forkynnere gir hjelp til å føre denne arven videre. Samtidig er
indremisjonen opptatt av å hente impulser fra ulike sammenhenger som kan stimulere vårt arbeid. I
dag er det særlig aktuelt å ha kontakt med ”Willow Creek”, ”Naturlig Kirkevekst” og ”Alphakursene”. Mange har fått viktige impulser fra disse sammenhengene.
Det viktige er at den som er trygg på sin egen basis, kan ha glede av å hente inntrykk fra ulike
sammenhenger, og tilpasse disse til de lokale ressurser og behov.
Indremisjonen står i dag overfor flere ekumeniske utfordringer enn før. Hele kristenheten er mer
åpen og relatert til hverandre enn tidligere. Det utfordrer oss på flere måter. Det vil være vanskelig å
komme med enkle allmenne råd i denne situasjonen. Det viktigste er at en er bevisst på situasjonen.
Trygghet på eget ståsted gjør det også lettere å møte og bedømme andres. Tidligere var gjerne de
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store skillelinjene knyttet til de konfesjonelle grensene. Var en evangelisk luthersk, var det rammen.
Var en pinsevenn, var det likeså. I dag vet vi at flere store åndelige spørsmål like mye har skillelinjer
gjennom som mellom kirkesamfunnene og konfesjonene. Det kan gjelde holdningen til Bibelen som
Guds ord, spørsmålet om personlig gjenfødt gudsliv, bibelsk etikk, og holdningen til Israel. Dette er
spørsmål som indremisjonsledere bør ha bevissthet omkring.
Lokale ledere bør ha god kontakt med sin kretsledelse og ImF sentralt om disse spørsmålene.

1.6 Åndelig enhet og profil i bedehuset
Indremisjonsforbundet er preget av tydelig bibeltro profil kombinert med inkluderende og raust
forhold til andre misjonsorganisasjoner i bedehuset. Når en skulle ta ansvar for å samle misjonsvenner
med ulike ”hjertebarn” som for eksempel Misjonsselskapet, Misjonssambandet og Sjømannsmisjonen
i det samme vennesamfunnet, var en klar over at kirkepolitisk og organisasjonsmessig uniformering
var unaturlig. Her skulle det være plass for ulikheter.
Samtidig har en altså vært opptatt av å være tydelig i sin troskap mot Bibelen og læregrunnlaget i
vår trosbekjennelse.
Her utfordres bedehuset og indremisjonen mer enn før. De forskjellige misjonsorganisasjonene
velger til dels helt motstridende veier i flere sentrale teologiske spørsmål. Det truer enheten og
fellesnevneren lokalt. Her vil Indremisjonsforbundet være tydelig med sitt arbeid og tilsyn for å bevare
klar bibel- og bekjennelsestro profil i indremisjonsarbeidet og den lokale forsamlingen. Den kristne
enhet skal være en enhet på ”Sannhetens grunn”.
I Indremisjonsforbundet har det tradisjonelt vært Rådsmøtet - der Forbundsstyret,
misjonsadministrasjonen og Barne- og ungdomsrådet møter sammen med representanter for
forkynnerne, kretsene, byforsamlingene og skolene – som trekker opp grunnlinjene før de vedtas av
Forbundsstyret.

1.7 Indremisjonens åndelige idealer –
vekkelse, fellesskap og misjon
Indremisjonsforbundet ble til som resultat av vekkelser og foreningsdannelser på evangelisk
luthersk grunn. Organisasjonens fedre var engasjerte kristne som tok ansvar både i kirke og samfunn.
Indremisjonsbevegelsen i Norge vokste fram langs linjene i samfunnsutviklingen på 1800-tallet. Det
var demokratiseringens og foreningsdannelsens tider. Det ble dannet foreninger for ulike
interessegrupper – politikk, kultur, arbeidsliv, misjon og mye mer. Spørsmålet er om organisasjonen i
dag makter å utnytte samfunnsutviklingen like godt? I dagens samfunn er den åndelige og kulturelle
situasjonen annerledes for eksempel med større urbanisering, felles møtested i media og ulike frie
grupper og løsere nettverk enn landsomfattende demokratiske organisasjoner.
Lekmannsbevegelsen i bedehuset er født i vekkelse, og vekkelse har vært denne bevegelsens
kjennetegn til alle tider. ”At de må bli frelst” er selve pulsslaget i det som indremisjonen står for.
Ingen ting er viktigere enn det at mennesker får sin sak i orden med Gud. Men vekkelse er mer enn å
komme til tro. Vekkelse er også snakk om å lære for kristenlivet. Vekkelsesforkynnelsen sitt sikte er å
vekke til tro, men også å hjelpe den troende til å leve i vekkelse – sant og våkent gudsliv i fornyelse.
Vekkelsesforkynnelsen har Kristi forsoning som ”nav i hjulet” der spilene ut til felgen aktualiserer ”alt
Guds ord på talerstolen” og gjør det relevant for folks liv i dag.
Vekkelsestider er ikke avgrenset til den situasjon at ikke-kristne mennesker vekkes til tro, men
også at barn og unge bevares hos Jesus og hjelpes til et frigjort personlig gudsliv. Vekkelse er en
bestemt kristendomsforståelse. Når det er snakk om vekkelse og forkynnelse til frigjort gudsliv,
kommer en ikke utenom påvirkningen fra Carl Olof Rosenius (1816-68) og vekkelsen i hans følge.
Mens den mer klassiske pietismen la vekten på ”frelsens orden”, og den pontoppidanske
undervisningen la vinn på at rettferdiggjørelsen fulgte etter gjenfødelsen, flyttet Rosenius fokus mer
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direkte på evangeliet og Kristi objektive forsonergjerning. Dvs det Jesus gjorde for meg og det jeg har
i Kristus. Denne forkynnelsens gode frukt har uten tvil vært frigjorte kristne.
Til vekkelsesforkynnelsen hører også det å vekke til misjon og tjeneste i Guds rike. Misjon i
bedehuset er ikke først og fremst aksjon og prosjekt, men misjonsvenner som lever som kristne
forsamling og hverdag, ”har svoret Guds ånd troskap” (Hans Nielsen Hauge). Det har også opp
gjennom historien vist seg at aksjoner og prosjekter kan være tjenlige arbeidsmåter, og vi tror ikke den
tiden er forbi. Der det ligger til rette for det, kan dette være tjenlige arbeidsmåter.

1.7.1 Med Guds ord til folket
Indremisjonsforbundet har et motto: Med Guds ord til folket. Det som står i sentrum for vår
oppmerksomhet, er å nå det norske folk med Guds ord. For mange er mottoet et kjært og godt uttrykk
for vårt kall og visjon. Det viktige er at både indremisjonsfolket og verden omkring oss merker at dette
er realitet i vår og bedehusets hverdag.
ImF har klare åndelige idealer. Organiseringen av arbeidet skal tjene disse. Siste gang idealene ble
systematisk presentert, var i lederheftet ”Åndeleg leiarskap og den truande forsamlinga på bedehuset.”
Her er idealene presentert på basis av tre grunnsetninger som har preget norsk lekmannsbevegelse (se
1.7.9.):
a) Guds ord skal forkynnes rent og klart til vekkelse og omvendelse.
b) Hver troende skal i kraft av det allmenne prestedømmet(se 1.7.7) tjene etter sin nådegave med
kall til indre og ytre misjon.
c) De troende samles i de helliges samfunn, vennesamfunnet, som sitt åndelige hjem.
Når vi i dag taler om lekmannsbevegelsens åndelige idealer, er det en konkretisering av disse
grunnsetningene vi tenker på.

1.7.2 Visjon og kallsoppdrag
Indremisjonsforbundet er først og fremst troende mennesker som Gud har gitt et kall: Å nå folket
vårt med Guds ord til frelse og nytt liv.
Samtidig har vi med oss en haugiansk arv(se 1.7.8) som også setter fokus på utrustning til liv og
tjeneste i det land og samfunn vi tilhører. Organiseringen og organisasjonen skal være et tjenlig
redskap i arbeidet med å nå dette målet. Organiseringen av arbeidet er bygget opp ”nedenfra” med
starting av lokale foreninger og fellesskap, til fellesforeninger, kretser og et ”landsforbund.”
Begrunnelsen for å bygge opp krets og Forbund var hele tiden å samle styrke til oppdraget. Alder,
geografisk og åndelig bakgrunn kunne være forskjellig hos indremisjonsfolket. Men hele tiden var de
bevisste på sitt felles kall og styrken gjennom å stå sammen.

1.7.3 Bibel- og bekjennelse
Indremisjonsforbundet har i hele sin historie vært mellom frontsoldatene for troskap mot Bibel og
bekjennelse i vårt land. Alt vi er og gjør, må vurderes i lys av denne basis som vi alle er forpliktet på.
Bibelen er Guds inspirerte, profetiske og apostoliske åpenbaringsord. Bibelen alene er grunnlag for
kristen lære og gudsliv. Bekjennelsen henter sin autoritet nettopp fra Bibelen.
ImF ønsker å være en ekte Bibel- og bekjennelsestro misjonsbevegelse. Bekjennelse betyr ”å si det
samme som” Skriften. Vår lavkirkelige, vekkelsesteologiske profil er en konsekvens av vår
bekjennelsestroskap.
Hvordan kan vi fremme bekjennelsestroskapen i dag? Hvilken kristendomsforståelse skal den
oppvoksende slekt danne seg? Svaret avgjøres i stor grad i dag! Den viktigste bærekraften for dette er
at den lokale forkynnelse, undervisning og rettledning har klart fokus. Slik leverer vi denne troskapen
til nye generasjoner.
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Samtidig som forsamlingsbygging må gjøres på ”hel bekjennelses grunn”, tror vi det er viktig at en
søker kontakter og markerer denne bibeltroskapen med alle som ønsker å ta Bibelen på alvor som
Guds inspirerte ord.
Bibelspredning ut til folket har også vært en følge av vekkelsesfolkets framvokster. Der vekkelsen
bredte seg, ble det spørsmål etter bibler, og leselysten vokste. Slik vokste det fram et bibelkyndig og
myndig troende lekfolk.

1.7.4 De helliges samfunn
Samlingen av vakte og troende i de helliges samfunn (gjerne kalt vennesamfunnet) har fulgt
indremisjonen like fra Hans Nielsen Hauge. Bevegelsen har sterke røtter i pietismen (collegia pietatis).
Denne vennesamfunnstanken har vært treleddet – samlingen av to eller tre i Jesu navn, fellesskapet i
en misjonsforening, og ”storfellesskapet” i bedehuset. Indremisjonsforbundet ser alle disse tre sidene
viktige. Men det er liten tvil om at indremisjonen særlig har kjent det siste fellesskapet
(bedehusforsamlingen) som sitt særlige kall. Det er for å føre vennesamfunnsarven videre at en gjerne
i senere tid taler om å utvikle forsamlingstanken i bedehuset.

1.7.5 Et nytt, hellig liv
Livsprofilen til de troende i bedehuset har gjerne vært preget av personlig gudsliv kombinert med
et ønske om å leve rett som kristen i hverdagen. Til tider kan en nok ha hatt en følelse av at en har lagt
noe for ensidig vekt på ytre livsførsel som folk kunne oppfatte som lovisk og til dels fariseisk. Vi skal
aldri glemme at vi alle er frelste syndere som stadig trenger nåde og tilgivelse. Men vi skal heller aldri
glemme at Ordet formaner oss til å leve annerledes som kristne, som lys i verden. Det gjelder
personlig livsførsel og prioriteringer for Guds rike.

1.7.6 Bønn
”Jesus lærte ikke sine disipler å preke, men å be,” sa den store vekkelsesforkynneren Moody. Det
er også dette idealet som har gitt forsamlingshusene våre navnet bedehus. Det personlige bønnelivet
kombinert med bønneliv i forsamlingene har gitt bedehusfolket sitt særlige kjennetegn. Her har vi også
den store utfordring i dag å gi bønnelivet sin naturlige plass i den fornyelsen som vi alle trenger. Det er
nødvendig å forkynne dette fram, og gi modeller og praktiske opplegg for at dette bønnelivet kan leve
på en allsidig måte i bedehusfellesskapet. Se også kapittel 5.)

1.7.7 Det alminnelige prestedømme og nådegavene
Det allmenne prestedømmet er det evangeliske kirkeprinsippet har det blitt sagt. Det betyr at alle
troende tilhører samme nådestand, har rett til å gå fram for Gud i Jesu navn, og alle har samme rett til
kristen tjeneste i samsvar med nådegave og kall. (1Pet 2:4-10). I dag har vi en stor utfordring til å
finne livsveien der vi får alt Guds ord med oss om nådegaver, tjenester og åndelig lederskap. Veien
ligger mellom verdslig demokratitenkning på den ene siden og særskilt embetstenkning på den andre
siden. Det allmenne prestedømmet er forankret i troskap mot Guds ord.

1.7.8 Haugiansk arv
Med ”haugiansk arv” kan vi egentlig inkludere alle lekmannsbevegelsens idealer. Men her tenker
vi på det poeng som lett kan bli borte i et åndelig bedehusarbeid, nemlig det engasjement i arbeids- og
samfunnsliv som preget Hans Nielsen Hauges liv og virke. Dette er også en side som indremisjon og
bedehusliv skal stimulere til.

1.7.9 Lekmannsbevegelse
Indremisjonsforbundet har i hele sin historie blitt forstått som en sentral del av det som ofte har
blitt kalt ”det radikale lekfolket”. Det betyr at en bygger sitt åndelige liv og virke på de troendes
alminnelige prestedømme, og nådegavene som er gitt til alle gjenfødte kristne. Lekmannsbevegelsen
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benytter seg av den kalls- og forsamlingsrett som troens folk har på selvstendig grunnlag. Som
lekmannsbevegelse er en da formelt fri i forhold til de offisielle kirkelige organer og embeter. Det
betyr ikke at en ikke kan samarbeide godt praktisk i gjensidig respekt for hverandres egenart.
Selvstendigheten betyr at en ikke legger lekmannsarbeidet inn under kirkelig styring og tilsyn. Det var
jo dette som også ble opphevet med Konventikkelplakatens opphevelse i 1842!
Historisk har lekmannsbevegelsen kombinert alle troendes alminnelige prestedømme med et
tydelig åndelig lederskap, bygd på nådegaveutrustning og tillit. Den svakhet som har utviklet seg, er at
med svekket bibelsk lærebevissthet, flere organisasjoner og uklare ansvarsforhold i bedehuset, er
arbeidet nå svekket gjennom utydelig åndelig lederskap og liten vekt på bibelsk forstanderskap og
hyrdetjeneste. Åndelig sprik, manglende lærebevissthet og uklarheter i åndelige anliggender er delvis
resultat av de løse og uklare åndelige ansvarsforhold som i dag preger bedehuset. Det er helt
nødvendig å komme videre med å organisere fellesskapet i bedehusforsamlingen med åndelig
lederskap ”for at de hellige kunne (kan) bli fullkommengjort til tjenestegjerning til Kristi legemes
oppbyggelse.” (Ef 4:12)
En slik styrkelse av det åndelige lederskap står ikke i motsetning til å ruste opp et myndig lekfolk.
Tvert i mot er det vår oppfatning at det er to anliggender som hører sammen.

1.7.10

Kirkespørsmålet

ImF har profilert seg ”I Kirken, men ikke under Kirken”. Dette uttrykket har blitt brukt av de
forskjellige misjonsorganisasjonene både i vårt land og i andre land. Praktisk har forholdet til Den
norske kirke vært forskjellig både geografisk og fra person til person. Hovedstrømmen har nok vært at
en har søkt kirkens gudstjenester, dåp, og andre kirkelige handlinger. I tillegg til fri nattverd flere
steder, har en også deltatt i kirkens nattverdsfeiring. Ellers har en hatt sitt åndelige hjem i bedehuset og
hatt forsamlingen her som basis for arbeidet.
Den læremessige profilen i kirkespørsmålet er knyttet til den lutherske bekjennelsen. Kirken er
”Forsamlingen av de hellige, der evangeliet læres rent og sakramentene forvaltes rettelig.” Det betyr at
kirken er troende mennesker. Rett forvaltning av sakramentene betyr at de skal forvaltes læremessig i
samsvar med bibelsk lære. Bekjennelsen legger vekt på at det ikke er noen fast bibelsk
organisasjonsform, men at ordningene må tjene ”evangeliets frie løp”.
Den lutherske bekjennelsen legger ellers vekt på de enkelte menighetene (forsamlingene) som
basis. Det lutherske bekjennelsesskriftet – ”Confessio Augustana” (CA) begynner slik: ”Våre
menigheter lærer samstemmig…” Båndet som binder dem sammen er ikke først og fremst
kirkesamfunnet (-ene), men den læremessige samstemmigheten.
Bekjennelsen bygger på Bibelen. Her finner vi to betydninger av det ordet som er oversatt til norsk
med kirke eller menighet – ”ecclesia” (gresk), ”qahal” (hebraisk). Det står både for den verdensvide
kirke (alle som er gjenfødt og tilhører Jesu legeme på jord) (Matt 16:18), og den enkelte menighet
(Kol 4:15). Det er også grunn til å gjøre oppmerksom på at ordet ”forsamling” er den beste
oversettelse av det greske og hebraiske ordet. Det vil si at kristenheten er forsamlingen av alle
gjenfødte kristne og den enkelte forsamling av disse. Sammenslutning i kirkesamfunn er en
menneskelig, praktisk ordning.
Indremisjonsfolket vil trolig i overskuelig framtid i hovedsak være medlemmer av Den norske
kirke. Noen vil tilhøre andre lutherske kirkesamfunn. Noen vil kort og godt ha sitt hjem i
indremisjonen uten noe formelt kirkemedlemskap. ImF har valgt å inkludere alle disse – når de ellers
har ImFs læremessige ståsted. Dette bør en uttrykke gjennom egne retningslinjer. Det betyr at samtidig
som ImF vil oppfattes som en fri og selvstendig lekmannsbevegelse innenfor Den norske kirke, har en
plass for medlemmer som formelt står i andre kirkesamfunn eller ikke har formelt kirkemedlemskap.
Med det grunnsyn at den troende forsamling har forsamlingsrett og kallsrett, kommer heller ikke det
formelle medlemskapet i et nasjonalt kirkesamfunn i fremste rekke.
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I heftet ”Åndeleg leiarskap og den kristne forsamlinga i bedehuset” (1997) har
Indremisjonsforbundets styre satt fokus på viktige sider ved det lokale åndelige lederskapet. (Se særlig
kapittel 2.)

2.1 Det alminnelige prestedømmet, nådegavene og
tjenestene i Bibelen
Det nye testamente setter fokus på den troende forsamling som Jesu legeme og de troende som
lemmer på dette legemet. (1Kor 12:27). Alle utfordres til å tjene Gud alt etter de natur- og nådegaver
han har gitt den enkelte. Det alminnelige prestedømmet omfatter alle troende (1Pet 2:4-9), og utrustet
med Herrens gaver (1Kor 12:4-7) settes de til forskjellig tjeneste (1Kor 12-14, Ef.4:11ff.) Det
alminnelige prestedømmet peker på likheten - nådegavene og tjenestene peker på ulikhetene. Blant
tjenestene peker NT særlig på Ordets tjeneste, diakoniens tjeneste og eldste- og tilsynsfunksjonen. Se
1Pet 4:10-11, 1Pet 5:1ff, 1Tim 3:1ff.
Det nye testamente kjenner ingen bestemt embetsstand, men det praktiseres innvielse og forbønn
med håndspålegging til konkrete tjenester i forsamlingen. (1Tim 4:14, 2Tim 1:6ff, Apg 6:6 og 13:3.)
Det kristne fellesskap er i Bibelen bygget på den nådestand alle troende har del i gjennom Jesus
Kristus. Her er ingen forskjell, sier Guds ord. (Gal 3:28.) Tjenestefordelingen skjer etter den
nådegaveutrustning Herren gir, og det indre og ytre kall hver enkelt mottar. Lemmene skal utfylle
hverandre i å tjene Herren. (1Kor 12:12ff). Dette gjelder også fellesskapet og forskjellen på menns og
kvinners tjeneste. Skriften viser klart at både kvinner og menn har del i forsamlingens
nådegaveutrustning og skal tjene med sine gaver i forsamlingen etter det kall Herren gir. Som begge er
foreldre og utfyller hverandre som mor og far (Ef 5:23ff), har Gud satt menn og kvinner inn i
tjenestene i den troende forsamling til å utfylle hverandre. Gud har anvist som sin ordning at menn
med nådegave og åndelig utrustning skal kalles til åndelig lederskap som forstandere, hyrder og
tilsynsmenn i forsamlingen. (1Tim 2:12)

2.2 Åndelig lederskap – et aktuelt tema
Åndelig lederskap er et av de tema som er mye i fokus i den troende forsamling for tiden. Mange
steder sliter en i det lokale arbeidet. Andre steder går det svært godt målt med menneskelige øyne.
Samme varierte tendenser ser en innen forskjellige kirker og menigheter. Både når det går godt og der
det butter imot, er det ofte fokus på lederskapet. Hvordan fungerer det? Hvilket lederopplegg er best
egnet i vår tid? Hvilken lederskapstankegang er mest i overensstemmelse med de føringer vi finner i
Bibelen? Dette er noen av de spørsmålsstillinger vi ofte møter på i vår tid.
”Naturlig Kirkevekst” (NK) er navnet på den bevegelsen som har arbeidet mye med disse
spørsmålene. Selv om en kan ha nyanserte vurderinger av enkeltheter og teologisk profilering av en
slik tverrkirkelig bevegelse, er det liten tvil om at det er mye å hente også for bedehuset og
indremisjonen i det materiale og den kompetanse som finnes hos NK.
NK peker på åtte kvalitative kjennetegn for sunne og voksende forsamlinger og menigheter:
1. Utrustende lederskap. 2. Nådegavebasert tjeneste. 3. Engasjert trosliv. 4. Funksjonelle strukturer. 5.
Inspirerende gudstjenester. 6. Livsnære grupper. 7. Behovsorientert evangelisering. 8. Varme
relasjoner.
For de som kjenner lekmannsbevegelsens framvokster, skulle ikke dette være ukjente fenomen.
Selv om det til dels benyttes andre benevnelser og overskrifter, er det egentlig mye gjenkjennelig fra
bedehusets historie. ”Nådegavebasert tjeneste” og ”varme relasjoner” er ikke langt fra den
nådegavebevegelse og den vennesamfunnsforståelse som bedehuset har uttrykt som sin profil.
Et lederskap skal stå i utrustende tjeneste for de troende. Bedehuset skulle kjenne dette. Men
kanskje er det her vi særlig må sette inn det ransakende lyset: Opplever den oppvoksende slekt det slik
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at det er et tydelig lederskap i bedehuset som kjennetegnes slik Paulus skriver det i Ef.4:12 på at de
utfører sin tjeneste så ”de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi
legeme?” Dette er både en situasjon og en utfordring som vi må ta på alvor i vår
bedehussammenheng.
Hva er så et lederskap som utruster de troende? Det kan gis et langt og detaljert svar. Det vil være
både bibelske kriterier og aktuelle momenter med i et slikt svar. Spørsmålet kan gjerne drøftes både i
lokale styre, medlemsmøter og mindre grupper. Her vil vi peke på noen poenger: Et utrustende åndelig
lederskap må selv leve i lyset med livet sitt. Et utrustende åndelig lederskap må leve i Herrens nærhet
med en lyttende innstilling. 1Kong 8, Joh 21:15.
Apostelen Paulus gir oss også en viktig retning i Fil 1:3: Han takker Gud for de troende og viser
dem stor kjærlighet. Nøden og omsorgen for de andres frelse og liv, gir ledere den nødvendige
målrettede retningen for sin tjeneste. (Til ettertanke: Den som intet mål har, når målet lettest!)
Utrustende åndelig lederskap er opptatt av å inkludere (delegere til) andre i tjenesten. På den måten
utruster man også nye ledere. Noen har pekt på observasjonen i Bibelen av at Jesus både befant seg i
storsamlingen, i små grupper og sammen med enkeltmennesker. Vi kan også ha til ettertanke at Jesus
satset på unge medarbeidere, og gav dem ansvar og oppfølging. Dette passer svært godt til det en kan
registrere for voksende fellesskap i dag. Det legges til rette for medvandring med enkelttroende. Det
legges til rette for mindre grupper der en kan dele både glede og smerte - vise hverandre menneskelig
og åndelig omsorg. Og så legges det til rette for det store møtestedet i ”storsamlingen” der alle
kommer sammen.

2.3 Åndelig lederskap i indremisjonen
Indremisjonsforbundet vokste fram som en markert lekmannsbevegelse i Den norske kirke. Det
alminnelige prestedømmet og nådegavene har stått i sentrum for arbeidet og oppbygningen av
organisasjonen.
Det er stor enighet om at denne arven trenger fornyelse i dag. ImF har derfor lagt vinn på å gi
føringer og hjelp til å tydeliggjøre åndelig lederskap både i den lokale bedehusforsamlingen og for
ImF krets og ImF sentralt. En bevegelse som har hatt sin gjerning i over hundre år, bør jo utfordres på
sin visjon og hvordan den aktualiseres inn i samtiden. En må være bevisst på at folk ikke vil slutte opp
om en bevegelse ut fra alder og tradisjon, men ut fra hvordan en opplever sammenhengen relevant og
aktuell i sin egen situasjon. Derfor vil også ImF gjøre synlig hvordan vi tar disse utfordringene på
alvor. Vi trenger troende som engasjerer seg og hjelper til med å plante indremisjonskallet inn i vår
tid.
Med tanke på den lokale åndelige lederskapsstrukturen legger ImF nå vekt på følgende:
• Det gjøres klart hva som er det lokale indremisjons (forsamlings) -styrets plass og oppgave
• Det gjøres klart hva som er de lokale lederes/ styres plass og oppgaver i avdelinger for ulike
arbeidsgreiner.
• Det gjøres klart hva som er lokalt åndelig forsamlingslederskaps plass og oppgave.
• Alle ledergrupper presenteres for forsamlingen med konkret forbønn ved ”innsettelsen”.
Se også maler for vedtekter for lokale enheter i Indremisjonsforbundet. Det må også gjøres
oppmerksom på at en er innforstått med at lokale forhold varierer mye både med tanke på hvor mange
ressurser en rår over, og hvordan forholdet er med hensyn til andre organisasjoner m.m. Derfor må det
alltid foretas lokal tilpasning. Slikt bør gjerne drøftes åpent med kretsledelsen.
Et spørsmål som må tas med når vi taler om det åndelige lederskap, er spørsmålet om den bibelske
tjenestedelingen mellom menn og kvinner. Det vil være noe ulik vurdering av tilretteleggelsen av slike
spørsmål. Indremisjonsforbundet vil være tro mot den overbevisning vi har i Guds ord om at det er en
klar påpeking i NT om at det er menn som prinsipielt skal kalles til forstandere og utøvende åndelige
ledere i den troende forsamling. Når det likevel ikke er helt lett å komme til rette med det i praksis, er
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det fordi vi ikke har å gjøre med en enkel overføring fra bibelsk forsamlingstid til vår situasjon. Vi
forstår det også slik at NT ikke har et fast forsamlingsmønster som skal kopieres.
I tillegg til de retningslinjer som ImF tidligere har vedtatt (Se vedlegg), vil vi her peke på følgende:
Det bør legges til rette for en tjenestedeling i den lokale ledelsesmodellen som tydelig viser respekt for
Guds ord om tjenestedeling mellom menn og kvinner. Dette må samtidig gjøres på en måte som også
gir frimodighet til troende kvinner om å tjene i forsamlingen med de nådegaver og det kall Gud gir. Et
av de store problemene i fokuseringen av tjenestedelingen har dessverre vært å avgrense kvinnelig
tjeneste i stedet for positivt å oppmuntre ut fra rikdommen i nettopp kvinners gaver og tjenester.

2.4 Det lokale indremisjonsstyret
Indremisjonen lokalt bør ha medlemmer i samsvar med de vedtekter om gjelder. Medlemmene
velger styre i det lokale årsmøtet i samsvar med den vedtatte valgordning. Styrekandidater foreslås ut
fra de gaver en har (natur- og nådegaver), samt med tanke på å utfylle hverandre og det behov
forsamlingen har. Det tas også med i vurderingen den etiske veiledning som NT stiller opp. (Se særlig
pastoralbrevene.)
De ulike avdelingene (arbeidsgrenene) bør ha relasjon til styret. Da det trolig alltid vil være
avdelingsledere som ikke er med i styret, bør en legge til rette for at det er regelmessige fellesmøter
med styret.
Da indremisjonen har som sitt kall til å bygge forsamlinger som inkluderer misjonsvenner fra alle
misjonsorganisasjonene i bedehuset, er det naturlig at også tilknytting til ulike misjonsorganisasjoner
vurderes inn i forbindelse med styrevalget. For å sikre et godt samarbeid på bedehuset der det er flere
organisasjoner, anbefaler vi regelmessige samordnings-, felles- og formannsmøter.
Styret har det ansvar som årsmøte og vedtekter gir det. Avdelingsstyre/ avdelingsledere og valgt
åndelig lederskap bør alle rapportere til indremisjonsstyret (forsamlingsstyret). Avdelingsstyrene står
selvsagt også i ansvarlig forhold først og fremst til dem som har valgt dem.

2.4.1 Styrets oppgaver
Styrets oppaver er i hovedsak beskrevet i vedtekter og instruks for styret. Oppgavene er åndelige,
organisasjonsmessige, økonomiske, praktiske og konkrete.

2.4.2 Styremøte
Det er viktig at det holdes regelmessige styremøter. Minst en gang for måneden bør være
hovedregelen. Saklisten bør inneholde følgende hoveddeler:
• Bibel og bønn.
• Samtale om forsamlingens totale arbeid, gjerne med vekt på enkelttema/ enkeltområder i hvert
møte. Styremedlemmer/ avdelingsledere eller andre kan utfordres til kort innledning. (Se
brukerveiledningen.)
• Forberedelse og drøftelse av konkrete oppgaver.
• Formidling av konkret info m.m. fra krets og ImF sentralt.
• Formidling av info fra samordningsmøter med andre organisasjoner.
• Hvordan ta medansvar for det fellesoppdrag som kretsen og ImF sentralt har.

2.5 Det lokale avdelingsstyret / avdelingsledere
Når det gjelder avdelingsstyrer og avdelingsledere tenkes særlig på styre/ ledere for arbeidsområder
som er beskrevet i neste kapittel (Slike som Barne- og ungdomsarbeidet, Familiearbeidet,
Skolearbeidet, Seniorarbeidet, Diakoniarbeidet, Sang- og musikkarbeidet og andre områder som en har
lokalt.)
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Den lokale situasjonen kan variere. Dersom en ikke har naturlig arbeid i gang og med det
ledere/ styre for arbeidsområdet, må en fra styret (supplert med andre) få ansvar for det aktuelle
området. Et eksempel: Dersom en ikke har eget diakoniutvalg, bør en eller flere i styret få et konkret
ansvar for dette feltet.
Det er viktig med god kommunikasjon mellom det ansvarlige forsamlingsstyret og den enkelte
arbeidsavdeling. Særlig må ”svake ledd” få nødvendig omsorg, oppmuntring og oppfølging.

2.6 Det lokale åndelige forsamlingslederskap
I forsamlingen og styret bør det drøftes hvordan en kan synliggjøre det åndelige lederskap i
forsamlingen på en god og tjenlig måte. Et viktig poeng er at Det nye testamente alltid taler om eldste,
forstandere og hyrder i flertall. Det er viktig at ikke indremisjonen som lekmanns-bevegelse utvikler
seg i retning av den ene åndelige lederen (”pastorisering”). Når en tilsetter en åndelig leder
(forsamlingsleder), er det viktig at vedkommende er relatert til et kollegialt fellesskap når det gjelder
avgjørende beslutninger.
Der det er flere organisasjoner, er det naturlig at det er et åndelig råd med representanter fra flere
organisasjoner.
Det lokale styre og åndelige lederskap står også i nær kontakt med og under tilsyn av de som er
valgt til å ha åndelig lederskap og tilsyn i krets og ImF sentralt.
Flere modeller kan være aktuelle for lokalt lederskap (Lære- og hyrderåd). Indremisjonsforbundet
peker på følgende:
• Styret kan fungere som forsamlingslederskap
• Styret kan (i samråd med forsamlingen) velge ut et åndelig forsamlingslederskap. Det bør
normalt være tre eller fem menn (inkludert formann, nestformann, og to eller tre andre i eller
utenfor styret). Dersom forsamlingen har tilsatt forsamlingsleder, har han en av plassene i det
åndelige lederskapet, jfr. 2.3. (ImF arbeider for tiden med spørsmål angående tittelbruken for
tilsatte og benevninger på styrer/ råd. Dette vil en komme tilbake til.)
• Åndelig lederskap har særlig disse oppgavene med tankle på utrustning av troens folk i
forsamlingen:
* være forbilde i liv og lære
* ha tilsyn med forsamlingen
* rettlede om den sunne læren og det sunne livet
* verne mot falsk lære og vrangt liv
* ha omsorg for den enkelte troendes gudsliv
* elske fram nådegaver i forsamlingen
* lede dåps- og nattverdssamlinger
* lede organisert forbønn og salving for syke
* lede forbønnshandling ved innsettelse av de ulike lederne.

2.7 Årsmøtet
Det er viktig at Årsmøtet planlegges og gjennomføres i samsvar med det som er vedtektene og
basis og formål med virksomheten. Det er også viktig å repetere slike momenter slik at medlemmer og
særlig nye blir kjent med det.
Faste saker er: Guds ord og bønn, årmelding med fakta og vurdering fra styret, revidert regnskap
med styrets vurdering, valg på styret og eventuelt andre valg, samtale om arbeidet – gjerne etter
innledning fra en/to om aktuelle temaer (se det som er sagt om samtaletema i styremøtene), andre
saker som årsmøtet skal vedta. Hensikten med årsmøtet er også at ting avklares, vedtak gjøres, og
ledere og medlemmer får inspirasjon og frimodighet til å gå videre i tjenesten.

26.08.2003

Indremisjonsforbundet

HÅNDBOK FOR BEDEHUSET

2 - ÅNDELIG LEDERSKAP I FORSAMLINGEN

2.8 Evaluering
Her er det naturlig å si noe om vurdering (det som i dag gjerne kalles evaluering) av arbeidet. Dette
bør gjøres både i styrer, avdelingsmøter og i årsmøtet (-ene). Styret gir en samlet vurdering som
forelegges Årsmøtet gjennom årsmeldingen til drøftelse. I en slik evaluering er det noen spørsmål som
må stilles og besvares:
• Hvordan vil vi beskrive det siste året ut fra den målsetting vi hadde?
• Nådde vi målet (målene)? Hvorfor? Hvorfor ikke?
• Hva var de positive erfaringene gjennom det siste året?
• Hva var de negative erfaringene gjennom det siste året?
• Hva kan vi gjøre for å ta vare på det som var positivt?
• Hva kan vi gjøre for å minske (ta bort) det som var negativt?

2.9 Konkrete tips
Her samles konkrete tips til bruk for styret og det åndelig lederskapet.
Kommer senere: Plan for lederopplæring
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3.1 Forsamlingen i Bibelen
”Jeg tror på Den hellige Ånd, en hellig, alminnelig kirke, de helliges samfunn..”, bekjenner vi i den
tredje trosartikkelen. I vårt norske språk bruker vi flere ord som kirke, menighet og forsamling. Alle
begrepene beskriver det kristne fellesskapet. I bedehuset er ordet vennesamfunn det gamle vanlige
ordet for det kristne fellesskap. Også Det nye testamente har flere ord og uttrykk for å beskrive det
fellesskap som er mellom Kristus og Guds folk på jord.
Når det gjelder ordet ”Guds folk”, må først nevnes at ordet opprinnelig står for Israel, det utvalgte
folket. Derfor har alle et skjebnefellesskap med jødene. (1Mos 12:3) Landløftet og frelsesløftet gjelder
for dette folket. (Jes 11:12, Amos 9:13ff, Luk 21:24, Rom 9-11). Kristne har også et særlig ansvar for
å dele evangeliet med jødene (Rom 1:14-16).
Sentrale ord i NT for de troende og fellesskapet mellom dem og Herren finner vi i ord som ecclesia
(forsamling), Guds husfolk, tempel, legeme og lemmer (Matt 16:18, Apg 2:42, Kol 4:15, Ef 2:17ff,
1Kor 3:6, 1Kor 12:27).
Vi bør også merke oss igjen at det ordet som oversettes i norske bibelutgaver med kirke eller
menighet (ecclesia) aller best kan gjengis med ordet forsamling. (Jfr. svensk oversettelse). Det er et
gresk ord som i vanlig sammenheng betyr folkeforsamling eller ”de som kommer sammen, fordi de er
kalt ut/ sammen”. (Se lederheftet: Bedehuset – heim og misjonsstasjon.) I Bibelen gis ordet så et
bestemt innhold. Det er det Kristustroende folket som samles om Hans ord og sakramenter, slik det
også er gjengitt i Den lutherske trosbekjennelsen Confessio Augustana artikkel 7.
Dette fellesskapet er et organisk fellesskap mellom Jesus Kristus og alle de som er gjenfødt ved
troen på Ham (1Kor 10:16-17, Apg 2:42). Det greske ordet for fellesskap (koinonia) betyr direkte ”å
ha del i noen sammen”. Som troende har vi del i Kristus sammen, og gjennom Ham del i hverandre.
Det er også verdt å merke seg at bekjennelsesskriftene vektlegger forsamlingens enhet gjennom
læreenhet og ikke gjennom like ordninger eller lik organisering. Bibeltroskap i lære og liv, frihet i å
bruke de ordninger og organiseringer som en til enhver tid finner tjenlig for forsamlingens liv og
misjonsarbeid, det er bekjenneslesskriftenes poeng.
Dette betyr ikke at ordninger og organisering er uviktig. Det er viktig på ethvert sted. Gud er
ordens Gud. Det er også viktig for at folk skal kjenne seg igjen når de flytter til nytt sted, og for at en
kan utnytte felles ressurser og erfaringer i arbeidet. Det er slik de forskjellige kirkesamfunn og
misjonsorganisasjoner ble bygget opp nedenfra. I bedehussammenheng er det riktig å understreke at
sammenslutninger på kretsplan og forbundsplan ble til for å tjene lokale forsamlinger og utføre
fellesoppdrag på deres vegne.

3.2 Forsamlingen, nådegaver og tjenester
Bibelen legger vekt på sammenhengen mellom forsamlingen som Jesu legeme, og nådegaver og
tjenester som har sitt utspring derifra (1Kor 12-14, Ef 4:11ff, 1Pet 2:4ff og 4:10ff). Det er derfor et
særlig ansvar for lederne i hver forsamling å elske fram og gi rom for nådegaver og tjenester i
forsamlingsarbeidet. De troende er avhengig av hverandre og trenger hverandres gaver og tjenester.
Hver forsamling må legge vinn på at denne grunnholdningen i Bibelen ikke bare blir teori, men kan
leves ut i forsamlingens hverdagsliv. Åndelig lederskap, styre og avdelingsledere har særlig ansvar for
at det skjer.

3.3 Lag, foreninger og organisasjoner i bedehuset
Det er viktig at det legges til rette for de lags- og foreningstyper som det er ønskelig å ha i
forsamlingen i bedehuset. Det må stimuleres til stor kreativitet og nyskapning for å tilrettelegge
aktuelle arbeidsgrener og måter å arbeide på. Likeledes må ulike misjonsorganisasjoner få plass til å
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formidle og stadfeste sitt misjonskall. Indremisjonsfolket har forskjellige ytremisjoner som sitt eget
hjertebarn. Slik må det fortsatt kunne være.
I forsamlingen vil det være noen kreative personer som har tanker og visjoner for arbeidet. Det er
viktig å inkludere dem i samtaler og i arbeidet. Samtidig må en unngå diskusjonsklubben som aldri
kommer videre.

3.4 Barne- og ungdomsarbeidet
Målet er å nå barn og unge med Guds ord slik at barna kan bli værende hos Jesus alltid. Slik at de
vokser opp med et bevisst forhold til Jesus og en personlig bekjennelse. Målet er videre å nå de som
ikke har blitt kjent med Jesus, og hjelpe så mange som mulig fram til personlig tro og ny fødsel. De
som ikke er døpt, må også tas vare på og veiledes til dåpen. For barns vedkommende skal det skje i
samråd med deres foreldre.
Videre ønsker vi gjennom dette arbeidet å knytte barn og unge til forsamlingen i bedehuset, og
legge til rette for at de kan se indremisjonen som strategisk base for kristent liv og tjeneste.
Det er viktig at indremisjonen velger ut aktuelle personer til ansvar for barne- og ungdomsarbeidet.
Barne- og ungdomsarbeidet bør ikke overlates til de unge alene. All erfaring sier at der det er god
kontakt og støtte fra mer voksne og erfarne medarbeidere, lykkes barne- og ungdomsarbeidet best.
Lederne i dette arbeidet har ansvar for å holde seg orientert om hjelpestoff og tilbud fra sin krets og
ImF sentralt. Det arrangeres også ulike ledersamlinger, leirer og konferanser som er aktuelle. Både
krets og ImF sentralt vil sende program og annet materiale som bør brukes og samles i håndboken. Se
også kapitlet om forkynnelse og undervisning i bedehuset.
I ImF sentralt er det landsungdomssekretæren, tenåringskonsulenten og barne- og
familiekonsulenten som er kontaktpersoner for barne- og ungdomssektoren.

3.4.1 Barnearbeidet
Barnearbeidet sikter på at barna skal lære Jesus å kjenne som sin personlige frelser. Jfr. det som er
sagt i avsnittet foran (3.4).
Dette arbeidet skal videre hjelpe foreldre og faddere med den kristne oppdragelsen og
kunnskapsformidlingen, legge til rette for barnegrupper og allsidig barneliv i bedehuset.
Søndagsskolen organiseres til vanlig gjennom Norsk Søndagsskoleforbund. Samtidig er det viktig at
bedehuset og indremisjonen ser dette arbeidet som sitt eget.
Viktig del av barnearbeidet er også barnehagene. Som skolen er disse en viktig del av mange
barns oppvekstvilkår. En rekke bedehus og lokale indremisjonsforeninger (gjerne i samarbeid med
andre organisasjoner) driver ulike typer barnehager. Lokale styre og indremisjonsledere oppmuntres til
å vurdere barnehage i sin sammenheng. Krets og ImF sentralt hjelper til med dette. ImF sentralt
arrangerer årlige kurs/temadager der barnehagedriften er i fokus.
Under avsnitt 3.14 er det vist en del av aktuelt barnearbeid. Bruk dette gjerne. Gi også respons til
din krets og ImF sentralt om hva som er ønskelig og tjenlig.

3.4.2 Tenåringsarbeidet
Tenåringsarbeidet sikter på at tenåringene skal lære Jesus å kjenne som sin personlige frelser.
Arbeidet sikter videre på å hjelpe tenåringene til overgivelse og etterfølgelse av Jesus. Som ansvarlige
medvandrere skal vi veilede dem i arbeidet med å finne gode svar på spørsmål og lengsler disse har.
Kristne tenåringer er også aktuelle som hjelpeledere. Det er viktig at de får vokse inn i oppgaver og
gis tillit. Dette bør skje under oppfølging og veiledning.
Hver forsamling bør drøfte aktuelle lagsaktiviteter og tilbud til tenåringene. Her bør en være
bevisst på hvordan en kan knytte tenåringene til storfellesskapet på bedehuset.
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Under avsnitt 3.14 er det vist en del av aktuelt tenåringsarbeid. Bruk det gjerne. Gi også respons til
din krets og ImF sentralt om hva som er ønskelig og tjenlig.

3.4.3 Ungdomsarbeidet
Ungdomsarbeidet sikter også på at ungdommene skal lære Jesus å kjenne som sin personlige
frelser. Videre ønsker vi å hjelpe de unge til sunn kristen vekst og som gode medvandrere å hjelpe
dem til å finne Guds vilje med livet deres.
Kristne ungdommer bør inkluderes i ledelsessammenheng. Det er viktig at de får vokse inn i
oppgaver og gis tillit. Dette handler for eksempel om å framelske nådegaver og oppmuntre til bruk av
disse i forsamlingen. Her er også oppfølging og veiledning viktige stikkord.
Hver forsamling bør drøfte aktuelle lagsaktiviteter og tilbud til ungdommen.
I ungdomsarbeidet er det en særlig utfordring å knytte de unge troende ikke bare til lagsaktiviteter
for deres gruppe, men til forsamlingens fellesskap. Lederheftet ”Ung på bedehuset” er ment som
hjelpemiddel til dette.
Under avsnitt 3.14 er det vist en del av aktuelt ungdomsarbeid. Bruk det gjerne. Gi også respons til
din krets og ImF sentralt om hva som er ønskelig og tjenlig.

3.5 Familiearbeidet
Familiearbeidet har en flerleddet målsetting.
Hovedsiktet er å nå familiene med Guds ord og hjelpe dem som familie til å finne sitt åndelige
hjem i bedehusforsamlingen. Det er viktig at forsamlingene har familiene og deres behov i tankene
under planlegging og tilretteleggelse av møter og samlinger.
Familiearbeidet sikter også på å bistå foreldrene med å gi barna en kristen oppdragelse og være
med på å gi så gode oppvekstvilkår som mulig.
Familiearbeidet har videre et ønske om å hjelpe ektefolk til et godt samliv, og på den måten være et
vern mot krefter som vil ødelegge og splitte hjemmet.
I Norge bor ca. halvparten av den voksne befolkningen alene. Dette er en viktig tanke å ha med seg
i planlegging og organisering av arbeidet i forsamlingen. Her tenker vi både på behov og ressurser.
En annen gruppe som forsamlingene må være bevisste på er enslige foreldre og deres barn.
Indremisjonen bør velge ut noen personer til å ha ansvar for familiearbeidet.
Under avsnitt 3.14 er vist en del av aktuelt hjelpestoff til familiearbeidet. Se blant annet heftet
”Med Jesus til familien”. Bruk det gjerne. Gi også respons til din krets og ImF sentralt om hva som er
ønskelig og tjenlig.

3.6 Skolearbeidet
Skolearbeidet sitt mål er å vinne barn og unge for Jesus, hjelpe dem til å bli hos Ham og utruste
dem til kristent liv og tjeneste. Videre er det ønskelig å samle ressurser og kompetanse til å hjelpe
barn, unge og foreldre til å møte sin skolesituasjon på best mulig måte.
Skolearbeidet tar også sikte på å hjelpe barn og unge til positivt engasjement i yrkes- og
samfunnslivet.
Skolearbeidet har flere fokus:
Det gjelder for det første den offentlige skolen. Her ønsker vi å komme med hjelp til barn, foreldre,
skole og bedehus for at skolen kan være en god verdiformidler og ressurs for gode oppvekstvilkår for
barn og unge.
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Det gjelder for det andre våre egne frie skoler. Her ønsker vi å komme med den samme hjelp, og
samtidig holde levende fokus i lokalsamfunnet på retten til å drive frie skoler, og å gi hjelp til å starte
slike.
Indremisjonen bør velge ut noen til å ha ansvar for skolearbeidet.
Det arrangeres en del ulike kurs og konferanser i ImF om skolespørsmål. Det er viktig at lokale
ledere er bevisste om slike og sender aktuelle personer til slike arrangementer.
ImF har laget et eget ressurshefte for skolearbeidet i indremisjonen. (”Ressurshefte i
skolespørsmål”. Grunnleggende tenkning, skolepresentasjon og Samarbeid skole - bedehus.) Se under
avsnitt 3.14. Lokale ledere oppmuntres til å bruke dette og gjøre det kjent for foreldre, lærere og
skoleledere.
Gi også respons til din krets og ImF sentralt om hva som er ønskelig og tjenlig. I ImF sentralt er det
undervisningskonsulenten som er kontaktpersonen for skolearbeidet.

3.7 Seniorarbeidet
Målet for seniorarbeidet er å nå ut til de eldre med Guds ord til frelse og fornyelse, og å skape gode
forhold for disse med sikte på åndelig omsorg og hjelp. Det er også en viktig målsetting å engasjere
pensjonister og eldre som medarbeidere i indremisjonen med den erfaring, de gode ressurser og den tid
som denne gruppen representerer.
Indremisjonen bør velge ut noen til å ha ansvar for seniorarbeidet.
Det arrangeres en del ulike kurs og konferanser i din krets og ImF sentralt for senioraldersgruppen.
Det er viktig at lokale ledere er bevisste på dette og oppmuntrer aktuelle personer å reise til slike
arrangementer.
Under avsnitt 3.14 er vist en del av aktuelt hjelpestoff til seniorarbeidet. Bruk det gjerne. Gi også
respons til din krets og ImF sentralt om hva som er ønskelig og tjenlig. I ImF sentralt er det
seniorkonsulenten som er kontaktperson for seniorarbeidet.

3.8 Diakoniarbeidet
Målet for diakoniarbeidet er å virke til en livsholdning hos de troende slik de i all deres livsferd gir
konkret hjelp og omsorg til sine medmennesker. Videre vil vi tilskynde til konkret diakonal omsorg og
diakonale tiltak som er aktuelle i dag i den lokale sammenhengen.
Av viktige diakonale områder kan vi nevne: Familier i krise, mennesker med rusproblemer,
funksjonshemmede, eldre og syke, ensomme osv.
Under diakoniarbeidet kommer også beredskapsarbeid, omsorgsarbeid og oppfølgingsarbeid når
det gjelder mennesker som er blitt utsatt for urettferdighet og krenkelser. I saker som gjelder seksuelle
overgrep og/eller grenseoverskridende seksuell adferd, nevner vi at ImF har en beredskaps- og
handlingsplan i samarbeid med NLM og Normisjon. I ImF sentralt har en egen ressursgruppe som
arbeider med disse spørsmålene. ”Beredskaps- og handlingsplan vedr. seksuelle overgrep og/eller
grenseoverskridende seksuell adferd” kan fås ved henvendelse til ImFs hovedkontor. Kretskontorene
har også denne planen.
Indremisjonen bør velge ut noen til å ha ansvar for diakoniarbeidet.
Det arrangeres en del ulike kurs og konferanser i din krets og ImF sentralt med fokus på
diakoniarbeidet. Det er viktig at lokale ledere er bevisste på dette og oppmuntrer aktuelle personer å
reise til slike arrangementer.
Under avsnitt 3.14 er vist en del av aktuelt hjelpestoff til diakoniarbeidet. Bruk det gjerne. Gi også
respons til din krets og ImF sentralt om hva som er ønskelig og tjenlig. I ImF sentralt er det
seniorkonsulenten som for tiden er kontaktperson for diakoniarbeidet. Overgrepssaker sorterer direkte
under generalsekretæren.
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3.9 Sang- og musikkarbeidet
Målet for sang- og musikkarbeidet kan uttrykkes i fire punkter:
• å forkynne evangeliet gjennom sangen til frelse, oppbyggelse og fornyelse for menneske
• å bevisstgjøre sangen og musikken sin verdi og bruk i forsamlingene våre
• å bevisstgjøre ulike måter Gud kan bruke musikken sitt språk på for å nå inn til mennesker
• å inspirere og oppfordre mennesker med evner innen estetiske uttrykksmåter til frimodig å
bruke sine natur- og nådegaver i tjeneste for Gud i forsamlingene våre
Indremisjonen må velge ut noen til å ha ansvar for sang- og musikktjenesten.
Det arrangeres en del ulike kurs og konferanser i din krets og ImF sentralt med fokus på sang og
musikk. Det er viktig at lokale ledere er bevisste på dette og oppmuntrer aktuelle personer å reise til
slike arrangementer.
Under 3.14 er vist en del av aktuelt hjelpestoff til sang og musikkarbeidet. Bruk det gjerne. Gi også
respons til din krets og ImF sentralt om hva som er ønskelig og tjenlig. I Sentraladministrasjonen er
det musikkonsulenten som er kontaktperson for sang- og musikkarbeidet.

3.10 Mediearbeid
Vi lever i et informasjonssamfunn der media har en sentral rolle. Gjennom ulike media kan vi nå
veldig mange mennesker samtidig, også de som vi ikke får kontakt med gjennom arbeidet på
bedehuset. Målet for dette arbeidet i ImF er at vi gjennom media kan nå ut med evangeliet, ”Med Guds
ord til folket”. Vi ønsker også å formidle kristen kunnskap og etikk på det torget som mediaplassen er,
informere om indremisjonen sitt arbeid og gi vurderinger i aktuelle saker.
Det er viktig at en i det lokale indremisjonsarbeidet drøfter hvordan en skal forholde seg til media.
Det er viktig å ha en positiv og bevisst holdning til media. Her er noen av utfordringene:
• Hvordan bør vi forholde oss til og bruke lokale medier?
• Kan vi alene eller sammen med andre drive lokale medier (nærradio eller annet)?
• Hvordan presenterer vi indremisjonen og informerer vi om denne og bedehuset i
lokalsamfunnet?
• Hvordan kan vi arbeide aktivt med å skaffe abonnenter til kretsbladet, ImFs hovedorgan
Sambåndet, og den kristne dagspresse?
• Hvordan kan vi bringe tema fra media på dagsorden i forsamlingen?
• Hvordan kan vi informere om god litteratur fra ImFs eget forlag Sambåndet Forlag, og andre
forlag?
Det lokale styret bør peke ut noen til å ha ansvar for mediearbeidet. Kretsledelsen og
medieavdeling ved ImF sentralt er ressurser på dette området. Ha god kontakt med dem. I ImF sentralt
er det medielederen som er kontaktperson for mediearbeidet.

3.11 Forsamlinger og menigheter i ImF
Vi har tatt dette med i slutten av dette kapitlet om Forsamlingen og arbeidsgrenene. Det er gjort
fordi det er et forholdsvis nytt tema i indremisjonen. Vedtatt inn i Lov for ImF i 2001.

3.11.1

Lov for ImF

I lov for ImF står det at organisasjonen også omfatter forsamlinger og menigheter i tillegg til lag og
foreninger. I en håndbok må det også sies noe om dette. Det er klart at det ligger både bibelsk teologi
og misjonsstrategi bak en slik beslutning. Prinsipielt er det lite nytt i dette. I hele
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Indremisjonsforbundet sin historie har en vært bevisst på at troens folk hadde rett til å samles om Guds
ord, bruke nådemidlene og kalle arbeidere til tjeneste. Kallsretten og forsamlingsretten har vært der
hele tiden. Det aktuelle spørsmålet har så vært hvordan en ville praktisere de ulike elementene. Det er
spørsmål om aktuelle utfordringer i samtiden, og hvordan det best kan anvendes på ethvert sted ut fra
rådende forhold. Hele håndboken er ment som viktig svar på dette spørsmålet. Da et av alternativene
er mer tydelig helhetstilbud i indremisjonen og bedehuset med det som gjerne kalles ”alt under ett
tak”, vil vi her beskrive viktige poenger omkring det spørsmålet.

3.11.2

Menighet – forsamling

Vi er fortrolige med disse to begreper i norsk språk og kirkevirkelighet. Forsamling brukes gjerne
om bedehusforsamlingene der en eller flere organisasjoner har sitt lokale bedehusfellesskap. En
snakker om ”vår forsamling”, byforsamlingen i Betlehem, Molde eller andre steder. En kan også i
bedehuset somme steder bruke ordet ”menighet” om sin forsamling. Men likevel er ordet ”menighet”
først og fremst brukt om frie menigheter, menigheter knyttet til frie kirker eller lokale menigheter
knyttet Den norske kirke. Til vanlig forbinder folk noe kirkerettslig med ordet “menighet”
(“kyrkjelyd” på nynorsk). Men der troende samles i Jesu navn om Hans ord og sakramenter, er det en
forsamling (eller menighet). Forskjellen er faktisk ikke teologisk, men bare (inntil videre) kirkerettslig
betinget. (se 1.7.10 og 3.1)

3.11.3

Forsamling/menighet i Indremisjonsforbundet

Når ImF bruker begge betegnelsene i Lov for ImF, er det først og fremst av hensyn til kirkerettslig
språkbruk. Vi vil gi til kjenne at det er plass for både lokale organiseringer som forsamling og som
menighet i organisasjonen – uavhengig av den kirkerettslige bruken av ordet ”menighet” i retning av
kirkedannelse.
Når lokale indremisjonsforeninger ønsker å organisere sin lokale virksomhet som totaltilbud, vil vi
råde til at lokale ledere drøfter dette med ledelsen i kretsen og ImF sentralt. Det er utviklet en
betydelig kompetanse sentralt for å hjelpe til på dette området. Når en skal vurdere spørsmålet, er det
nemlig viktig at en vurderer alle aktuelle sider på en saklig og sindig måte slik at en har mest mulig lys
over hvilke konsekvenser det fører med seg. Det er også ønskelig at midt i lokal frihet og tilpasning til
de forskjellige forhold, bør en tilstrebe å følge en hovedkurs som er gjenkjennelig i ImF over hele
landet.
Det er aktuelt å vurdere kirkerettslige og ordningsmessige spørsmål i denne sammenhengen. ImF er
en organisasjon innen Den Norske Kirke, men samtidig åpen for at medlemmene også har tilhørighet i
andre lutherske kirkesamfunn eller står utenfor de formelle kirkesamfunn. Men uansett er det viktig
for ImF å understreke nødvendigheten av å ha ordnede forhold både innad og overfor kirker og
samfunnet i sin helhet. Det vi sier her er ikke bare mest ryddig, men vi får mange signaler fra folk
lokalt om at ryddighet og klare ordninger også er best i overensstemmelse med folks ønsker og tillit til
organisasjonen.
For ImF sentralt har generalsekretæren sammen med kollegaer i andre større misjonsorganisasjoner
drøftet disse spørsmålene over lengre tid. Det føres også åpen og nær dialog med biskopene i Den
norske kirke om spørsmålene. For ImFs del deltar vi i disse samtalene fordi vi både har vår
overbevisning i Guds ord, og gjerne vil ha åpne og avklarte ordninger. Det var jo den samme profilen
våre fedre fulgte i begynnelsen av forrige århundre. En talte for og praktiserte fri nattverd samtidig
som ImFs første sekretær Andreas Lavik satt i den offisielle kirkekommisjonen som i 1913 la fram
forslag om at som Ordet og forkynnelsen var fri, burde en ordne det kirkerettslig slik at det også gjaldt
sakramentene. ImF ønsker altså å bidra til at det uttrykkes klart om ordninger innen Den Norske Kirke
som inkluderer ”alt under ett tak” i bedehuset.

3.11.4

Aktuelle spørsmål for menighetsdannelse i ImF

Det kan være mange og til dels forskjellige spørsmål som er aktuelle for dannelse av en forsamling
eller menighet med såkalt ”alt under ett tak”. I tiden framover vil ImF utarbeide retningslinjer og
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forslag til vedtekter for slike forsamlinger/ menigheter. Dette arbeidet vil bli gjort i forbindelse med
revisjonsarbeidet av Lov for ImF, og forslag til nye vedtekter for kretser, lag og foreninger innen
organisasjonen. Det er beregnet ferdig behandlet i Generalforsamlingen sommeren 2005. Men en
trenger ikke vente med slik forsamlings- eller menighetsdannelse i flere år. Vi vil tilby hjelp til de som
ønsker å gå den veien med sitt lokale arbeid i dag. Det må for øvrig bemerkes at det som er lagt fram i
denne håndboken er aktuelt uansett organisering. Det må også understrekes at dannelse av slik
forsamling eller menighet som det er snakk om her, ikke trenger å berøre det formelle
kirkemedlemskapet enkeltmedlemmer har i for eksempel Den norske kirke. Indremisjonsforbundet er
en misjonsorganisasjon innen for Den norske kirke selv om en også har likeverdig plass til mennesker
som tilhører andre kirkesamfunn eller står uten formelt kirkemedlemskap.

3.11.5

Aktuelle spørsmål og svar

Dersom en vil danne egen forsamling/ menighet med ”alt under ett tak”, vil vi peke på følgende
spørsmålsstillinger. ImF vil drøfte disse nærmere med aktuelle bedehus. Derfor vil vi komme tilbake
til det senere som tillegg til håndboken. Lokale ledere som vurderer disse spørsmål, bes ta kontakt med
ImF sentralt for samtaler. Det etableres også nettverk for slike forsamlinger/menigheter i ImF der en
kan utveksle synsmåter og få hjelp i arbeidet. Her er en rekke spørsmål som trenger avklaring:
• Det må etableres klare vedtekter som beskriver basis og åndelig grunnlag. Jfr. Lov for ImF.
• Det må etableres en klar medlems-, styrings- og ledelsesstruktur. Jfr. kapittel 2.
• Det bør etableres en klar ordning for ”gudstjenesteopplegg”. Jfr. kapittel 3, ordning for
storsamling.
• Det bør etableres en klar praksis for dåp og nattverd. Jfr. kapitlene 6 og 7.
• Det bør etableres klare ordninger for forkynnelse og undervisning. Jfr. kapittel 4.
• Det bør etableres klare ordninger for ansvar og inndeling i arbeidsgreiner. Jfr. kapittel 3.
• Det bør vurderes klare ordninger for kirkelige handlinger som konfirmasjon, vielse og
begravelse.

3.12 Modell for ”Storsamling”
Bedehusforsamlingen bør legge til rette for at det regelmessig er en samling som oppleves som
fellesnevneren for alle lag, grupper og foreninger som har sin virksomhet knyttet til huset. Andre
misjonsorganisasjoner bør også inviteres til samarbeid om slike samlinger. Noen steder er det små
forsamlinger og få personressurser til å inkludere. I tillegg er det gjerne nærhet mellom bedehusene.
Slike steder bør en vurdere å samordne storsamlinger felles for aktuelle bedehus.
Regelmessighet, stor gjenkjennelighet og et fast tidspunkt bør være kjennetegn for slike samlinger.
Betegnelsen ”Storsamling” er valgt for også å ha gjenkjennelighet for folk som flytter fra sted til sted
og for besøk på et annet sted enn en tilhører. Man kan bruke den benevnelse som er lokalt best egnet –
”Storsamling” – ”Søndagssamling” ”Forsamlingssøndag” m.m. Noen vil kanskje også bruke
benevnelsen ”Gudstjeneste”.
Regelmessigheten må en drøfte lokalt. Det kan være en gang i uken, annenhver uke eller en gang i
måneden (sjeldnere bør det ikke være). Tidspunktet må også avgjøres lokalt. For de fleste stedene vil
søndagen være mest aktuell. Tidspunktet – søndag formiddag – søndag ettermiddag - søndag kveld –
bør avgjøres ut fra hva som er mest samlende sett i lys av lokale forhold. Det kan gjelde spørsmål om
forholdet til kirkelige gudstjenester og hva som er mest familievennlig. Rådet vil være at i byer og
bylignende strøk bør en vurdere sterkt storsamling hver søndag formiddag.
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3.13 ImF sin mal for Storsamling i bedehuset
1. INNLEDNING
Musikk og/eller sang. Kan også begynne med sang av kor, musikklag, gruppe, solist.
2. SANG/SALME
Aktuell sang/salme.
3. BØNN OG ORD FOR DAGEN
Møtelederen ber en bønn (som kan være syndsbekjennelse og bønn om Guds velsignelse) og leser
et ord fra Bibelen som aktualiserer dagens tema.
4. LOVSANG
Det synges sanger/kor med lovsangs- og tilbedelsespreg. Her kan også veksles med/følges opp med
sang/musikk av solist, gruppe eller kor.
5. TROSBEKJENNELSE
Trosbekjennelsen ble til i kampen for rett bibelsk lære. For å hjelpe oss selv til kunnskap,
bevisstgjøring og bekjennelse bør den apostoliske trosbekjennelsen brukes fast i storsamlingene.
Det kan være noe fremmed i bedehuset da en oftest forbinder trosbekjennelsen bare som en del av
liturgien i kirken. Men nettopp i en tid der bedehuset kanskje selvstendiggjøres enda mer, og det er
viktig med en klar bekjennelse, tror vi det er viktig at trosbekjennelsen brukes i slike samlinger
som dette. Bekjennelsen er også et viktig vitnesbyrd om Han vi tror på (2Tim 1:12).
MØTELEDER: La oss sammen bekjenne vår hellige tro.
ALLE:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved
Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet,
død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til
himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra
komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allminnelig kirke, de helliges samfunn,
syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

6. BARNESANGER
Det må være plass til barnesanger før de går til sin samling. Også barnesamlingen må være godt
forberedt.
7. FORKYNNELSE AV GUDS ORD
Før prekenen kan det gjerne synges en kort bønnesang/ salme.
Forkynnelsen bør følge ”dagens tekst” eller annen gjennomarbeidet semesterplan. Det viktigste er
at troens folk får sunn åndelig mat, og at det virker til frelse og fornyelse. Bruk gjerne forkynnere
med ulike nådegaver.
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8. SANG / SALME
Det synges en sang/salme som gir gjensvar på dagens preken.
9. MISJONSNYTT
Her gis det orientering om konkrete misjonsutfordringer. Det kan være intervju, videoglimt,
overhead, eller annen måte å kommunisere med forsamlingen på. Her bør være åpenhet for store
variasjoner. På denne plassen kan det også være plass til/veksle med personlig vitnesbyrd. (Det er
ellers viktig å understreke at det personlige frie vitnesbyrdet må få god plass i bedehusets totale
liv.)
Det avsluttes med orientering om og opptagelse av dagens offer. Under ofringen synges en sang
eller det gis plass for musikkstykke.
10. FORBØNN
Forbønnen forberedes med konkrete tema. Se kapittel 5 om Bønn. Mellom hvert bønneledd kan
forsamlingen synge et bønnevers fra Sangboken el. ”Å, Gud hør vår bønn”. Forbønnen kan gjerne
avsluttes med ”Fader Vår” og/eller: ”Hør vår bønn, all godhets giver”.
11. AVSLUTNINGSDEL
Denne kan variere ut fra opplegget og Åndens ledelse i den konkrete samlingen. Aktuelle
momenter kan være innbydelse, oppmuntring og sang. Storsamlingen bør avsluttes med å lyse
velsignelsen.

De som skal delta:
• Det bør være utvalgte møteledere til storsamlingene. De må være godt forberedt og har
ansvaret for å koordinere med de andre som skal delta i programmet.
• Det bør være minst to møteverter som tar i mot folket ved inngangen. De kan også ha ansvar
for opptak av offeret.
• Det bør være en gruppe som har musikalsk ledelse (husorkester og forsangere).
• De bør være tre personer med ulik alder og kjønn som har ansvar for forbønnsdelen.
• Husk at hele storsamlingen må forberedes godt i bønn og i praktiske detaljer.
• Det er også viktig at det tekniske fungerer godt; lys, lyd, teleslynge m.m.
Dersom det skal være dåp eller nattverd:
Det er naturlig at det går inn i pkt. 9. Offeret kan da tas opp under sang etter prekenen. Pass på at
slike samlinger ikke blir for lange.
Etter Storsamlingen er det positivt om det blir lagt til rette for bordfellesskap med for eksempel
bedehuskaffe og litt sosialt samvær.
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ImF sin mal for Storsamling i bedehuset
1. INNLEIING
Musikk og/ eller song. Ein kan også ta til med song av kor, musikklag, gruppe eller solist.
2. SONG/ SALME
Aktuell song/salme.
3. BØN OG ORD FOR DAGEN
Møteleiaren ber ei bøn (som kan vera syndsvedkjenning og bøn om Guds velsigning) og les eit ord
frå Bibelen som aktualiserer temaet for dagen.
4. LOVSONG
Her syng ein songar/ kor med lovsongs- og tilbedingspreg. Her kan ein også veksla med/ fylgja opp
med song/ musikk av solist, gruppe eller kor.
5. TRUSVEDKJENNING
Trusvedkjenninga vart til i kampen for rett bibelsk lære. For å hjelpa oss sjølve til kunnskap,
bevisstgjering og vedkjenning bør den apostoliske trusvedkjenninga brukast fast i storsamlingane.
Dette kan vera noko framandt i bedehuset då ein ofte berre tenkjer seg trusvedkjenninga som ein
del av liturgien i kyrkja. Men nettopp i ei tid der bedehuset kanskje vert sjølvstendiggjort endå
meir, og det er viktig med ei klår vedkjenning, trur vi det er viktig at trusvedkjenninga vert brukt i
slike samlingar som dette. Trusvedkjenninga er også eit viktig vitnemål om Han vi trur på (2Tim
1:12).
MØTELEIAR: Lat oss vedkjenna vår heilage tru.
ALLE:

Eg trur på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord.
Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne Son, vår Herre, som vart avla ved Den
Heilage Ande, fødd av Maria møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest,
døydde og vart gravlagd, fór ned til dødsriket, stod opp frå dei døde tredje dagen,
fór opp til himmelen, sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader, skal
koma att derifrå og døma levande og døde.
Eg trur på Den Heilage Ande, ei heilag, allmenn kyrkje, eit samfunn av dei
heilage, forlating for syndene, oppstoda av lekamen og evig liv. Amen.

6. BARNESONGAR
Det må vera plass til barnesongar før dei går til si samling. Også barnesamlinga må vera godt
førebudd.
7. FORKYNNING AV GUDS ORD
Før preika kan det gjerne syngjast ein kort bønesong/ bønesalme.
Forkynninga bør fylgja ”teksten for dagen” eller annan gjennomarbeidd semesterplan. Det
viktigaste er at dei truande får sunn åndeleg mat, og at forkynninga fører til frelse og fornying.
Bruk gjerne forkynnarar med ulike nådegåver.
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8. SONG/ SALME
Det vert sunge ein song/ salme som gjensvar på preika.
9. MISJONSNYTT
Her vert det gjeve orientering om konkrete misjonsutfordringar. Ein kan nytta intervju, videoglimt,
overhead, eller annan måte å kommunisera med forsamlinga på. Her bør ein vera opne for store
variasjonar.
Under dette punktet kan det også vera plass til personleg vitnemål. (Det er elles viktig å
understreke at det personlige vitnemålet må få god plass i det totale liv på bedehuset.)
Til slutt kjem orientering og opptak av offeret denne dagen. Under ofringa vert det sunge ein song
eller gjeve plass for musikkstykke.
10. FORBØN
Forbøna vert førebudd med konkrete tema. Sjå kapittel 5 om bøn. Mellom kvart bøneledd kan
forsamlinga syngja eit bønevers frå ”Sangboken” eller ”Å, Gud høyr vår bøn”.
Forbøna kan gjerne avsluttast med ”Fader Vår” og/ eller verset: ”Hør vår bønn, all godhets giver”.
(Sangboken nr.56 v.3).
11. AVSLUTNINGSDEL
Denne kan variera alt etter opplegget og Andens leiing i den konkrete samlinga. Aktuelle moment
kan vera innbyding, oppmuntring og song. Storsamlinga bør avsluttast med å lysa velsigninga.

Dei som skal ta del:
• Det bør vera utvalde møteleiarar til storsamlingane. Dei må vera godt førebudde og ha
ansvaret for å koordinera med dei andre som skal ta del i programmet.
• Det bør vera minst to møtevertar som tek i mot folket ved inngangen. Dei kan også ha ansvar
for opptak av offeret.
• Det bør vera ei gruppe som har musikalsk leiing (husorkester og forsongarar).
• Det bør vera tre personar med ulik alder og kjønn som har ansvar for forbønsdelen.
• Hugs at heile storsamlinga må førebuast godt i bøn og i praktiske detaljar.
• Det er også viktig at det tekniske fungerer godt: lys, lyd, teleslynge m.m.

Dersom det skal vera dåp eller nattverd:
Det er naturleg at dette går inn i punkt 9. Offeret kan då takast opp under songen etter preika. Pass
på at slike samlingar ikkje vert for lange.
Etter Storsamlinga er det positivt om det vert lagt til rette for bordfellesskap - som til dømes
bedehuskaffi og litt sosialt samvær.
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3.14 Forbønn for ekteskap
For bedehusfolk har det vært vanlig at ekteskapsinngåelse har skjedd i Den norske kirke. Men i den
senere tid har det kommet spørsmål til Indremisjonsforbundet om det er mulig å ha forbønnshandling i
bedehusforsamlingen. Slike spørsmål ligger bak utarbeidelsen av følgende ordning for forbønn for
ekteskap.
OM EKTESKAPSINNGÅELSEN OG FORBEREDELSENE TIL DENNE
ImF Trossamfunn (etablert 2009) sine forstandere har full vigselsrett, og tilbyr vigsel primært for
medlemmer i trossamfunnet. Utenom det, kan ikke selve ekteskapsinngåelsen skje i
Indremisjonsforbundets regi. Ekteskapsinngåelsen vil derfor måtte foregå borgerlig på rådhuset, hos
byfogd, eller av andre som har vigselsrett.
En borgerlig ekteskapsinngåelse står selvsagt kristelig betraktet ikke noe tilbake for en som er
foretatt av kirkelig vigselsmann.
Prøving av vilkårene for å inngå ekteskap skjer på Folkeregistrene. Ved å vende seg dit vil en få
nødvendige skjema og alle opplysninger som er nødvendig. Vi viser også til nettsiden til Barne- og
likestillingsdepartementet www.odin.dep.no/bld/ . Her finnes nødvendige opplysninger når en går
videre i menyen: Foreldre og barn → Samliv → Ekteskap.
Ekteskapsloven kan lastes ned fra www.lovdata.no .
OM EKTESKAPET
Det er forbønn for offentlig inngått ekteskap vi nå lager en ordning for. Sammen med samtaler,
undervisning og rettledning som hører med, bygger den på Bibelens lære om ekteskap og samliv. Det
er viktig at forsamlinger som tar ordningen i bruk legger stor vekt på undervisnings- og
rettledningssiden. Vi viser til ”Håndbok for bedehuset” kapittel 2.6, kapittel 4 og kapittel 9.1 og 9.7.
Det finnes i dagens situasjon både i samfunnet og langt inn i kirkelige kretser uklare, utglidende og
ubibelske tanker, oppfatninger og ordninger som uthuler Bibelens syn på ekteskapet som livslangt,
bygt på offentlige og gjensidige løfter, monogamt og tokjønnet. Derfor er det viktig å presisere hva
ekteskapet er. Og vi fastholder her den sanne, bibelske og tradisjonelle kristne forståelse av
ekteskapet, som med styrke alltid er fastholdt av den kristne forsamling.
Ekteskap inngås ved at én kvinne og én mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent
myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen i livslangt ekteskap, og dette
erklæres å ha offentlig gyldighet.
Samlivsformer som ikke faller innenfor denne ekteskapsdefinisjonen må det ikke holdes forbønn
for. I slike tilfeller vil sjelesorg, bibelske formaninger og omsorg ha det bevisste sikte å lede
mennesker inn på omvendelsens vei der Jesus alene kan løse fra synd, reise opp og lede videre.
På bedehuset vil vi aktivt arbeide mot samboerskap. Vi vil oppfordre til ekteskap og holde dette
fram som den gode og eneste rette ordning for samliv mellom mann og kvinne.
Når det gjelder gjengifte viser vi til den rettledning som gis i kapittel 9 ”Etiske råd”.
Normalt er det den åndelige lederen i forsamlingen som står for forbønns-handlingene. Der en ikke
har forsamlingsleder kan styret velge en person med åndelig tillit i forsamlingen til å foreta
forbønnshandlinger. En annen aktuell mulighet vil være å la kretssekretær eller andre menn fra det
åndelige lederskap på kretsplan eller sentralplan stå for handlingen. Dette vil være naturlig i
tradisjonelle bedehusforsamlinger.
Andre moment:
•

Ektepar som ønsker slik forbønn må forevise vigselsattest.
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•

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap skjer for Guds ansikt og er en åndelig handling. Alt
som skal foregå skal sees i dette lys.

•

Forbønnshandlingen skal fortrinnsvis finne sted på bedehuset. Andre lokaler brukt til
møter, samlinger og gudstjenester i kristen sammenheng kan også være aktuelle.
Hovedregelen er at det skal være bedehusforsamlingens ordinære forsamlingssted. Skulle
tvilstilfeller oppstå, avgjør åndelig lederskap spørsmålet.

•

Ekteskapsinngåelse kan bekjentgjøres på forhånd gjennom kunngjøringer. Og brudeparet
bør nevnes i forbønnen under en av forsamlingens hovedsamlinger.

•

Hver av ektefellene har sin forlover. Vedkommende har deltatt ved den offentlige
ekteskapsinngåelsen. Forloverne bør delta under forbønnshandlingen i forsamlingen. Vi
viser til ordningen nedenfor.

•

Den mann som leder forbønnshandlingen skal bruke formell mørk dress. Det er ikke
naturlig å bruke rundsnipp på bedehuset.

•

All musikk, sang, diktlesning og andre kunstneriske innslag må passe inn i
forbønnshandlingens kristne helhet. Slike innslag skal fungere sammen med Skriftlesning,
forkynnelse av Guds ord, bønn og lovprisning. Leder har ansvar for å rettlede og godkjenne
slike innslag.

•

Det er viktig at selve malen gjennomgås med det aktuelle paret og at innenfor de rammer
som er trukket opp, kan de være med på å sette sitt personlige preg på opplegget.
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BOKMÅL
3.14.1

kan kopieres
Ordning for forbønn for borgerlig inngått ekteskap

1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG
Forbønnshandlingen begynner med egnet musikk. Ekteparet kan under musikken gå inn og
sette seg på plassene sine, eller de kan ta plass framme på forhånd. Det er også mulig å
arrangere prosesjon med deltagelse av forloverne, brudepiker/brudesvenner, leder og andre
deltagere under forbønnshandlingen.
2. SANG/ SALME
3. ÅPNINGSORD
Her er det naturlig at lederen ønsker ekteparet og forsamlingen velkommen. Det kan gjøres
med følgende ord:
Leder:

Kjære ……… (fullt navn nevnes) og ……… (fullt navn nevnes).
Den … (dato nevnes) inngikk dere ekteskap i/på …... (sted nevnes).
Dere er i dag kommet hit til ……… (bedehusets/ forsamlingshusets
navn nevnes) fordi dere ønsker vår forsamlings forbønn for deres
ekteskap. Vi er samlet for å høre Guds ord om ekteskap og familieliv,
glede oss sammen med dere og be om Guds velsignelse over dere og
hjemmet deres.
Lederen kan her kort legg til egne ord og si noe om samlingen som nå følger.

4. BØNN
Bønn bør her innlede selve handlingen

5. SKRIFTLESNING
Leder:

Kjære brudepar.
Gud har skapt oss til å leve i fellesskap med ham og med hverandre,
Han har ordnet det slik at mann og kvinne i ekteskapet skal være ett og
stadfestet dette fellesskapet med sin velsignelse.
Ekteskapet er innstiftet av Gud og er Guds gode gave.
Å leve sammen som mann og hustru er å leve i tillit og kjærlighet, ha
omsorg for hverandre og for hjemmet, dele sorger og gleder, bære
hverandres byrder og trofast stå ved hverandres side livet ut.
Guds ord sier om ekteskapet at det er hellig og ukrenkelig.
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Det står skrevet i Første Mosebok i det første kapittel:
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde,
i Guds bilde skapte han det,
til mann og kvinne skapte han dem.
Og Gud velsignet dem og sa til dem:
Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere…
1. Mos 1,27-28a

Og vår Herre Jesus Kristus sier i Evangeliet etter Matteus i det
19. kapittel:
Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til
mann og kvinne, og sa:
Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru,
og de to skal være ett kjød?
Så er de ikke lenger to, men ett kjød.
Derfor, det som Gud har sammenføyd,
det skal et menneske ikke skille.
Matt 19,4-6

La oss videre høre fra Guds ord:
Her kan andre i brudefølget få i oppdrag å lese. Det kan for eksempel være forloverne, en fra
hver av familiene eller det kan være venner av ekteparet. Alternativ til Skriftavsnittene nedenfor
kan velges blant Salme 36,8-9, Salme 100 og Fil 4,4-7.

Det står skrevet i Paulus’ første brev til forsamlingen i Korint i det 13.
kapittel:
Jeg vil vise dere en enda bedre vei.
Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har
kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.
Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all
kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har
kjærlighet, da er jeg intet.
Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt
legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.
Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke.
Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.
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Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter,
gjemmer ikke på det onde.
Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.
Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de
få ende, eller det er tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal
den ta slutt.
For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis.
Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende.
Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg
som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.
For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt.
Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg
selv er fullt ut kjent.
Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant
dem er kjærligheten.
1. Kor 13

Det står skrevet i Paulus’ brev til forsamlingen i Kolossæ i det 3.
kapittel:
Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig
barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet,
så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å
anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere
tilgi hverandre.
Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens
sambånd.
Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn, som det
sømmer seg i Herren.
Dere menn: Elsk deres hustruer, og vær ikke bitre mot dem.
Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker.
For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen Herren
Kristus!
Kol 3,12-14; 18-19; 23-24
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Vår Herre Jesus Kristus sier i Evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:
Derfor – hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem,
han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.
Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg
mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.
Matt 7,24-25

6. SANG/ SALME
7. TALE
Lederen holder en tale over en av bibeltekstene som er lest ovenfor. Han kan også velge en
annen tekst fra Bibelen som passer til anledningen. Det kan for eksempel være et bibelord som
ektefolkene selv er glad i eller har et spesielt forhold til.

8. FRAMSTILLING AV EKTEPARET
Ekteparet reiser seg og stiller seg framfor en kneleskammel.
Lederen står foran dem.

Leder:

………… (mannens og kvinnens fulle navn), dere har for offentlig
myndighet lovet å leve sammen i ekteskap. Dette løftet betyr at dere skal
være ett og holde sammen i gode og onde dager inntil døden skiller dere.
I dag ønsker dere å bekrefte dette løftet i den kristne forsamling og for
dette brudefølge.
Vil dere fortsatt elske og ære hverandre og holde trofast sammen i gode
og onde dager inntil døden skiller dere?
Ekteparet svarer i kor:

JA, VI VIL FORTSATT ELSKE OG ÆRE HVERANDRE OG HOLDE
TROFAST SAMMEN I GODE OG ONDE DAGER INNTIL DØDEN
SKILLER OSS!

Leder:

Etter deres ønske vil vi i dag be for dere og stille deres ekteskap og hjem
inn under Guds velsignelse.
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9. FORBØNN
Ekteparet kneler.
Lederen ber følgende forbønn for ekteparet med håndspåleggelse.
Eventuelt kan også andre i følget delta i forbønnen med håndspåleggelse.

Lederen ber:

Gode Skaper og Far, du som har innsatt ekteskapet mellom mann og
kvinne,
vi takker deg for ……… (navn nevnes) og ……… (navn nevnes) og for
deres kjærlighet til hverandre. Vi ber deg velsigne og lede deres liv som
ektefolk. La ditt ords lys skinne for dem så de kan holde de løfter de har
gitt hverandre.
Kjære Jesus Kristus, du som har ordnet evig frelse for oss ved din død
på korset og din oppstandelse, vi legger nå disse to i dine hender. La
dem daglig få leve i tilgivelsens evangelium. Gi dem din fred som
overgår all forstand. Vis deg for dem i ditt Ord slik at troen på deg blir
styrket. La dem få erfare din omsorg og nåde så deres hjem blir et sted
fylt av kjærlighet og trygghet.
Gode Hellige Ånd, du som kaller og leder oss på troens vei, vi ber deg
styrke disse to som kneler her. La dem sette sin lit til Jesus Kristus, han
som er veien, sannheten og livet. Gi dem Kristi nåde, så de i gode og
onde dager holder trofast sammen og hjelper hverandre fram mot det
evige liv. Gi dem og alle ektefolk å leve ved kjærlighetens kilde og
vokse og modnes i kjærlighet.
Dersom andre enn lederen deltar med håndspåleggelse under forbønnen, kan en eller to av
disse ta del med fri bønn for ekteparet.
Forbønnen skal alltid avsluttes med Herrens bønn.
Leder:

La oss sammen be Herrens bønn.
”Fader Vår” bes i den språkform som er naturlig.
Ekteparet reiser seg deretter og setter seg på plassene sine.

Oppdatert 01.2007

Indremisjonsforbundet

HÅNDBOK FOR BEDEHUSET

3 - FORSAMLINGEN OG ARBEIDSGRENENE

10. MUSIKK/ SOLOSANG/ HØYTLESNING/ SYMBOLHANDLINGER
Her er stedet for kulturelle innslag, dersom dette er ønskelig.
Dersom ekteparet ikke har satt på ringer tidligere og har satt fram ønske om å gjøre det under
forbønnshandlingen, kan dette gjøres her. Lederen innleder da med følgende ord:
Leder:

Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om
troskap.
Ekteparet reiser seg og står framfor sine stoler. Hver av dem setter ringen på fingeren til den
andre. Ekteparet setter seg så igjen.

11. SANG/ SALME
12. VELSIGNELSE
Leder:

Ta imot velsignelsen.
Forsamlingen og ekteparet reiser seg.

Leder:

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
Amen.
13. UTGANG
Her spilles egnet musikk mens ekteparet går ut.
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NYNORSK

kan kopierast

Ordning for forbøn for borgarleg inngått ekteskap
1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG
Forbønshandlinga tek til med eigna musikk. Ekteparet kan under musikken gå inn og setja
seg på plassane sine, eller dei kan ta plass framme på førehand. Det er og mogeleg å arrangera
prosesjon med deltaking av forlovarane, brudepiker/brudesvennar, leiar og andre deltakarar
under forbønshandlinga.
2. SANG/SALME
3. OPNINGSORD
Her er det naturleg at leiaren ønskjer ekteparet og forsamlinga velkomne. Det kan gjerast
med fylgjande ord:
Leiar:

Kjære... (fullt namn vert nemnt) og ..... (fullt namn vert nemnt). Den
....(dato) inngjekk de ekteskap i/på..... (stad vert nemnt). De er i dag
komne hit til .......(bedehuset eller forsamlingshuset sitt namn) fordi de
ønskjer forsamlinga vår si forbøn for dykkar ekteskap. Vi er samla for å
høyra Guds ord om ekteskap og familieliv, gleda oss saman med dykk
og be om Guds velsigning over dykk og heimen dykkar.
Leiaren kan her kort leggja til eigne ord og seia noko om samlinga som no fylgjer.
4. BØN
Bøn bør her innleia sjølve handlinga.
5. SKRIFTLESING
Leiar:

Kjære brudepar!
Gud har skapt oss til å leva i fellesskap med han og med kvarandre. Han
har ordna det slik at mann og kvinne i ekteskapet skal vera eitt og
stadfesta dette fellesskapet med si velsigning.
Ekteskapet er innstifta av Gud, og er Guds gode gåve.
Å leva saman som mann og hustru er å leva i tillit og kjærleik, ha
omsorg for kvarandre og for heimen, dela sorger og gleder, bera børene
for kvarandre og trufast stå ved kvarandre si side livet ut.
Guds ord seier om ekteskapet at det er heilagt og ukrenkjeleg.
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Det står skrive i Første Mosebok i det første kapittel:
Og Gud skapte mennesket i sitt bilete,
i Guds bilete skapte han det,
til mann og kvinne skapte han dei.
Og Gud velsigna dei og sa til dei:
Ver fruktbare og vert mange, fyll jorda og legg henne under dykk...
1 Mos 1, 27-28 a

Og vår Herre Jesus Kristus seier i Evangeliet etter Matteus i det 19.
kapittel:
Har de ikkje lese at han som skapte dei, frå opphavet skapte dei til mann
og kvinne, og sa:
Difor skal mannen forlata far sin og mor si og halda seg til kona si, og
dei to skal vera eitt kjøt?
Så er dei ikkje lenger to, men eitt kjøt.
Difor, det som Gud har knytt saman,
det skal ikkje eit menneske skilja.
Matt 19, 4-6

Lat oss høyra vidare frå Guds ord:
Her kan andre i brudefylgjet få i oppdrag å lesa. Det kan for eksempel vera forlovarane, ein
frå kvar av familiane eller det kan vera vener av ekteparet. Alternativ til skriftavsnitta nedanfor
kan veljast blant Salme 36,8-9, Salme 100 og Fil 4,4-7.

Det står skrive i Paulus første brev til forsamlinga i Korint i det 13.
kapittel:
Eg vil visa dykk ein endå betre veg.
Om eg talar med mennesketunger og engletunger, men ikkje har
kjærleik, då er eg ein ljomande malm eller ei klingande bjølle.
Om eg har profetisk gåve og kjenner alle løyndomar og all kunnskap, og
om eg har all tru, så eg kan flytta fjell, men ikkje har kjærleik, då er eg
ingenting.
Og om eg gjev alt det eg eig til mat for fattige, og om eg gjev lekamen
min til å verta brend, men ikkje har kjærleik, då gagnar det meg
ingenting.
Kjærleiken er tolmodig, er velvillig. Kjærleiken misunner ikkje.
Kjærleiken briskar seg ikkje, blæs seg ikkje opp, gjer ikkje noko
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usømeleg, søkjer ikkje sitt eige, vert ikkje bitter, gøymer ikkje på det
vonde.
Han gleder seg ikkje ved urett, men gleder seg ved sanning.
Han held ut alt, trur alt, vonar alt, toler alt.
Kjærleiken fell aldri bort. Men om det er profetiske gåver, då skal dei få
ende, eller det er tunger, då skal dei tagna, eller det er kunnskap, då skal
han ta slutt.
For vi skjønar stykkevis, og vi talar profetisk stykkevis.
Men når det fullkomne kjem, då skal det som er stykkevis, få ende.
Då eg var barn, tala eg som eit barn, tenkte eg som eit barn, dømde eg
som eit barn. Men då eg vart mann, la eg av det barnslege.
For no ser vi som i ein spegel, i ei gåte, men då skal vi sjå andlet til
andlet. No kjenner eg stykkevis, men då skal eg kjenna fullt ut, liksom
eg sjølv fullt ut er kjend.
Men no vert dei ståande desse tre: tru, von og kjærleik. Men størst av dei
er kjærleiken.
1 Kor 13

Det står skrive i Paulus brev til forsamlinga i Kolossæ i det 3. kapittel:
De er Guds utvalde, heilage og kjære! Kle dykk då i inderleg
medkjensle, godleik, audmjukskap, spaklynde og tolmod, så de toler
kvarandre og tilgjev kvarandre dersom ein skulle ha noko å klaga ein
annan for. Liksom Kristus har tilgjeve dykk, skal de og tilgje kvarandre.
De koner: Underordna dykk under dykkar eigne menn, som det sømer
seg i Herren.
De menn: Elska konene dykkar, og ver ikkje arge mot dei.
Det de gjer, gjer det av hjarta, som for Herren og ikkje for menneske.
For de veit at de skal få arven til vederlag av Herren. Ten Herren
Kristus!
Kol 3,12-14; 18-19; 23-24

Vår Herre Jesus Kristus seier i Evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:
Difor- kvar den som høyrer desse orda mine og gjer etter dei, han vert
lik ein klok mann som bygde huset sitt på fjell.
Og regnet auste ned, og flaumen kom, og vindane bles og kasta seg mot
huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell.
Matt 7,24-25
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6. SANG/SALME
7. TALE
Leiaren held ein tale over ein av bibeltekstane som er lese ovanfor. Han kan og velja ein
annan tekst frå Bibelen som passar i eit slikt høve. Det kan til dømes vera eit bibelord som
ektefolka sjølv er glade i eller har eit spesielt forhold til.
8. FRAMSTILLING AV EKTEPARET
Ekteparet reiser seg og stiller seg framfor ein kneleskammel.
Leiaren står framfor dei.
Leiar:

....... (mannen og kvinna sine fulle namn), de har for offentleg
styresmakt lova å leva saman i ekteskap. Dette løftet inneber at de skal
vera eitt og halda saman i gode og vonde dagar inntil døden skil dykk.
I dag ønskjer de å stadfesta dette løftet i den kristne forsamlinga og for
dette brudefylgjet.
Vil de framleis elska og æra kvarandre og halda trufast saman i gode og
vonde dagar inntil døden skil dykk?
Ekteparet svarar i kor:

JA, VI VIL FRAMLEIS ELSKA OG ÆRA KVARANDRE OG
HALDA TRUFAST SAMAN I GODE OG VONDE DAGAR INNTIL
DØDEN SKIL OSS!
Leiar:

Etter dykkar ønskje vil vi i dag be for dykk og stilla dykkar ekteskap og
heim inn under Guds velsigning.
9. FORBØN
Ekteparet kneler.
Leiar ber fylgjande forbøn for ekteparet med handspålegging. Eventuelt kan og andre i
fylgjet delta i forbøna med handspålegging.
Leiaren ber:

Gode skapar og Far, du som har innsett ekteskapet mellom mann og
kvinne,
vi takkar deg for ....... og ........(namn) og for deira kjærleik til kvarandre.
Vi ber deg velsigna og leia deira liv som ektefolk. La ljoset frå ditt ord
skina for dei så dei kan halda dei løfte dei har gjeve kvarandre.
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Kjære Jesus Kristus, du som har ordna evig frelse for oss ved døden din
på krossen og di oppstode, vi legg no desse to i dine hender. Lat dei
dagleg få leva i tilgjevinga sitt evangelium. Gje dei freden din som går
over all forstand. Vis deg for dei i ordet ditt slik at trua på deg vert
styrkt. Lat dei få erfara di omsorg og nåde så heimen deira vert ein stad
fylt av kjærleik og tryggleik.
Gode Heilage Ande, du som kallar og leier oss på trua sin veg, vi ber
deg styrkja desse to som kneler her. Lat dei setja si lit til Jesus Kristus,
han som er vegen, sanninga og livet. Gje dei Kristi nåde, så dei i gode
og vonde dagar held trufast saman og hjelper kvarandre fram mot det
evige livet. Gje dei og alle ektefolk å leva ved kjærleiken si kjelde og
veksa og modnast i kjærleik.
Dersom andre enn leiaren deltek med handspålegging under forbøna, kan ein eller to av
desse ta del med fri bøn for ekteparet.
Forbøna skal alltid avsluttast med Herrens bøn.
Leiar:

Lat oss saman be Herrens bøn.
«Fader Vår» vert beden i den språkform som er naturleg.
Ekteparet reiser seg deretter og set seg på plassane sine.

10. MUSIKK/SOLOSANG/HØGTLESING/SYMBOLHANDLINGAR
Her er staden for kulturelle innslag, dersom dette er ønskjeleg.
Dersom ekteparet ikkje har sett på ringar tidlegare og har sett fram ønskje om å gjera det
under forbønshandlinga, kan dette gjerast her. Leiaren innleier då med fylgjande ord:

Leiar:

Gje no kvarandre ringane, som de skal bera til teikn på løftet om
truskap.
Ekteparet reiser seg og står framfor stolane sine. Kvar av dei set ringen på fingeren til den
andre. Ekteparet set seg så ned igjen.

11. SANG/SALME
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12. VELSIGNING
Leiar:

Ta imot velsigninga.
Forsamlinga og ekteparet reiser seg.

Leiar:

Herren velsigne deg og vare deg.
Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig.
Herren lyfte si åsyn på deg og gje deg fred.
Amen.
13. UTGANG
Her vert det spela eigna musikk medan ekteparet går ut.
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3.15 Gravferd i bedehusforsamlingen
Mange bedehus har opp gjennom årene blitt brukt til gravferder. Dette er ikke noe nytt. Men disse
gravferdene har blitt ledet av presten. Gravferder i bedehusets regi har vært sjeldne foreteelser.
Ledere på bedehuset og forkynnere har derimot blitt mye brukt til å lede båreandakter og
minnesamvær. Omsorg og sjelesorg i forbindelse med dødsfall hører med til livet i
bedehusforsamlingene. Her har Indremisjonen rike tradisjoner og erfaringer.
Leser vi norsk kirkehistorie vil vi se at etter reformasjonen og fram til 1889 ledet presten sjelden
gravferd. Han foretok derimot jordpåkastelsen. Den var pålagt ved lov. Offentlige myndigheter måtte
ha en garanti for registreringen av døde og gravlagte. Jordpåkastelsen foregikk etter en gudstjeneste.
Gravferden skjedde fra hjemmet. Og det var faste skikker for hvordan det foregikk ledet av lekmenn
med åndelig tillit i nærmiljøet. Salmesang hadde stor plass her.
Vi ser altså at det er lange tradisjoner i Norge med gravferd ledet av lekmenn.
Det skulle således være en helt naturlig ting at bedehuset tar hånd om gravferd for sine medlemmer
der pårørende ytrer ønske om dette. Tallet på medlemmer i bedehusforsamlinger som er utmelt av Den
norske kirke og ikke står i noe annet kirkesamfunn, er økende. For disse er et helhetlig tilbud fra
bedehusets side ekstra aktuelt. Lokale forhold kan også gjøre at medlemmer av Den norske kirke ser
det naturlig med gravferd i bedehusforsamlingen.
Indremisjonsforbundet legger med dette til rette for at gravferd kan praktiseres i bedehusets regi.
Kirkerettslig er det ingenting som hindrer en slik praksis.
I bedehusforsamlinger der en ønsker dette som en mulighet, bør styret ta opp saken og gjøre
vedtak. Innad i forsamlingen må ordningen gjøres godt kjent. Men også utad - både til Den norske
kirke og til samfunnet i sin helhet - bør det orienteres. Dette vil skape ryddige forhold.

GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER
Gravferd er en viktig hendelse både for familien det gjelder og for samfunnet. Derfor er det viktig
at den foregår på en verdig måte. God kommunikasjon med familie og andre det gjelder, vil skape
trygghet og tillit. ”Håndbok for bedehuset” vil med disse retningslinjer og følgende ordning bidra til
dette.
Gravferd fra bedehuset er en samling der evangeliet skal lyde til håp, trøst, oppmuntring og
fellesskap. Vi skal minnes den avdøde og anbefale de pårørende og forsamlingen inn under Guds nåde
og ledelse. Sorg og hellig alvor hviler over slike stunder. Men Jesus Kristi ord og løfter om legemets
oppstandelse og evig liv fyller samtidig troens folk med håp, glede og takknemlighet. Vi skal møtes
igjen.
Gravferden bør ledes av forsamlingslederen, en annen fra det åndelige lederskap, eller av en
forkynner som er utpekt til dette. Denne tar kontakt med familien så fort som mulig etter at dødsfallet
er meldt. En i familien er etter norsk lov ansvarlig for gravferden. Se ”Lov om kirkegårder, kremasjon
og gravferd (gravferdsloven)” § 9. www.lovdata.no/all/nl-19960607-032.html
Ofte tilbyr gravferdsbyrået å sørge for det meste av det praktiske. Men det er ikke nødvendig og
ønskelig at det alltid er slik. Familien kan med forsamlingens hjelp ordne mange ting. I alle tilfeller er
det viktig at den som skal lede gravferden er oppmerksom og undersøker at alle ting er planlagt. De
pårørende bør ikke føle på uro om alt er i orden.
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Følgende punkter kan fungere som huskeliste for leder:
• Leder bør på vegne av familien tidlig komme i kontakt med kirkeverge på stedet når det
gjelder åpning av grav.
• Leder bør i vid forstand være familiens representant og se til at alt det praktiske fungerer
optimalt. Vedkommende må ha god kontakt med gravferdsbyrå og forsamling.
• Leder skal godkjenne sanger, salmer og andre programposter og se til at de ikke bryter med
forsamlingens trosbekjennelse og bedehusets bibelsyn, verdier og etisk overbevisning.
Normalt bør sanger/salmer hentes fra Sangboken med tillegg og Norsk Salmebok.
• Det er viktig å se til at pynting, symbol, kransepålegging og hedersbevisninger blir holdt i
enkle former, som ikke bryter med den åndelige helhet med Guds ord og bønn. Gravferd fra
bedehuset skal foregå mest mulig likt for alle.
• Den som skal lede gravferden må passe på at taler og minneord ved båren blir godkjent av
familien, og at minnedelen ikke blir for lang.
• Leder har ansvar for at nødvendige avtaler er gjort med kirkeverge på stedet, organist/ pianist
og andre som har oppgaver knyttet til gravferden.
• Det er viktig at lederen gjennomgår hele opplegget ved gravferden med de pårørende slik at de
kan oppleve det trygt og godt midt i den sorgsituasjonen som de befinner seg i.
Jordpåkasting (om de etterlatte ønsker det) skal normalt skje ved graven. Skal den døde føres til
krematoriet skjer jordpåkastelsen inne før kisten bæres ut til ventende bil. Jordpåkasting kan også i
unntakstilfeller skje inne når tungtveiende grunner tilsier det (for eksempel svært dårlig vær).
De fleste bedehus har ikke klokker. Derfor sier vi ikke noe om ringing, men overlater dette til det
som er mulig på det enkelte bedehus og den enkelte gravplass.
Den følgende gravferdsordning gjelder også for gravferd for barn og barn døde før fødselen. Men
det kan i slike tilfeller være tjenlig å forenkle og tilpasse ordningen noe. Dette må vurderes i hvert
enkelt tilfelle. Ordningen nedenfor (punkt 7 Skriftlesning) inkluderer 2 Bibelavsnitt som bør leses når
det er gravferd for barn.
I mange tilfeller vil familien ønske et minnesamvær etter gravferden. Forsamlingen bør tilby hjelp
til å få gjennomført dette. Vi vil gjerne oppmuntre til å holde ved like denne tradisjonen. Men slike
samlinger er ikke alltid hverken ønskelig eller mulig.

Litt om sang- og salmevalg ved gravferd.
Det er lurt å ha som hovedregel at en fortrinnsvis skal holde seg innenfor bedehusets sang- og
salmetradisjon. Dette er først og fremst ”Sangboken m/ Sanger 05” og ”Norsk Salmebok”. Men andre
sanger som er i bruk på bedehuset kan vurderes. Så bør en lese nøye gjennom sangene som er valgt.
Passer det som står i sangene inn i situasjonen? Og passer de når en tenker på den som er gått bort?
Den som leder gravferden bør reflektere over dette.
I ”Sangboken” er det noen avsnitt vi gjerne vil vise til i denne sammenheng. Det gjelder først og
fremst avsnittet ”Det kristne håp”. Dernest vil vi nevne påskesalmene og kveldssalmene spesielt. Det
er lurt å bruke emneregisteret bak i ”Sangboken”.
I sorgsituasjoner kan det være lurt å tenke på at sangene og salmene ikke bør være for ukjent.
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BOKMÅL
3.15.1

kan kopieres
Ordning for gravferd i bedehusforsamlingen

1. MUSIKK, SOLOSANG ELLER KORSANG
Gravferden kan ta til med klokkeringing dersom bedehuset har klokker. Musikk, solosang
eller korsang kan så følge. Dette må velges i kommunikasjon mellom familie og den som skal
lede gravferden. Det musikalske skal lede inn i den helhet som en gravferdshandling er.
Musikkansvarlig i forsamlingen må tas med på råd.
2. SANG/ SALME
3. ÅPNINGSORD
Den som leder gravferden kan innlede slik vedkommende vurderer det naturlig. Det kan for
eksempel være slik:
Leder:

Vi er samlet her ved båren til ………………. (fullt navn nevnes). Vi vil
dele minner med hverandre mens vi vender oss til Gud i Jesus Kristi
navn. Han vil gi oss nåde, fred og trøst ved sitt hellige Ord.
”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne,
for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.”
Joh.3,16

4. BØNN
Lederen ber en fri bønn, eller et bønneavsnitt fra Skriften som passer i situasjonen.
Salme 90 i Det gamle testamentet er særlig egnet her.

Leder:

La oss be.

Herre! Du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt.
Før fjellene ble født, og du skapte jorden og jorderike –
ja, fra evighet til evighet er du, Gud.
Du lar mennesket vende tilbake til støv og sier:
Vend tilbake, menneskebarn!
For tusen år er i dine øyne som dagen i går når den farer forbi,
som en vakt om natten.
Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!
Salme 90,1-4 og 12
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5. MINNEORD
Lederen eller en representant fra familien holder et kort minneord. Her er det viktig å få frem
hva avdøde har betydd for familie, venner, forsamling og i samfunnet. Videre er dette stedet for
hilsener og pålegging av blomster og kranser. Det er viktig at lederen sammen med familien på
forhånd planlegger denne delen nøye. Slik kan alle forhold blir tatt med i betraktning. Denne
delen bør ikke bli for lang.
6. SANG/ MUSIKKINNSLAG/ DIKTLESNING
På dette sted i gravferden vil sang og musikk ofte passe godt. Dikt kan også avslutte minnedelen på en fin måte.
7. SKRIFTLESNING
Vi vil anbefale at minst tre av bibelavsnittene nedenfor leses. Det kan også brukes andre
tekster fra Bibelen som leder finner passende i situasjonen. Tekstene kan leses av leder eller av
en eller flere andre.

La oss høre hva Guds Ord vitner om livet og døden, om dommen
og evig liv i Jesus Kristus.

Leder:

Det står skrevet i Salmenes bok, Salme 23:
Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.
Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.
Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns
skyld.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt.
For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.
Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne.
Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.
Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og
jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
Salme 23

Det står skrevet i profeten Jesaja i kapittel 40:
Hør, det er en som sier: Rop! Og en annen svarer: Hva skal jeg rope? –
Alt kjød er gress, og all dets herlighet som blomst på marken.
Gresset blir tørt, blomsten visner når Herrens ånde blåser på det.
Ja, sannelig, folket er gress.
Gresset blir tørt, blomsten visner. Men vår Guds ord står fast til evig tid.
Jes. 40,6-8
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Det står skrevet i Paulus’ brev til forsamlingen i Rom:
For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv.
For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør,
så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør,
så hører vi Herren til.
Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen,
for at han skulle være Herre over både levende og døde.
Men du, hvorfor dømmer du din bror?
Eller du, hvorfor forakter du din bror?
Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol.
For det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren,
for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud.
Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv.
Rom 14,7-12

Det står skrevet i Paulus’ første brev til forsamlingen i Korint i det
15. kapittel:
For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet,
og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.
Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet,
og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet,
da blir det ord oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier.
Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?
Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.
Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!
1. Kor 15,53-57

Det står skrevet i Johannes’ åpenbaring i kapittel 21:
Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den
første jord var veket bort, og havet er ikke mer.
Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen
fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.
Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos
menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.
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Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være
mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de
første ting er veket bort.
Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye!
Og han sier til meg: Skriv! For disse ord er troverdige og sanne.
Åp 21,1-5

Jesus selv sier i Evangeliet etter Lukas i det 12. kapittel:
La hoftene være ombundet og lampene brennende!
Og vær dere som folk som venter på sin herre når han vender hjem fra
bryllupet, for at de kan åpne for ham straks han kommer og banker på.
Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer! Sannelig
sier jeg dere: Han skal binde opp om seg og la dem gå til bords og selv
komme og tjene dem.
Og om han kommer i den annen eller tredje vakt og finner det slik –
salige er de!
Men dette skal dere vite: Dersom husbonden visste i hvilken time tyven
kom, da ville han ikke la ham bryte inn i sitt hus.
Vær da også dere rede! For Menneskesønnen kommer i den time dere
ikke tenker.
Luk 12,35-40

Jesus selv sier i Evangeliet etter Johannes i det 6. kapittel:
Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg.
Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.
For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje,
men for å gjøre hans vilje som har sendt meg.
Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av
alt det han har gitt meg, men oppreise det på den siste dag.
For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham,
skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.
Joh 6,37-40
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Det står skrevet i Evangeliet etter Johannes i det 14. kapittel:
La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg!
I min Fars hus er det mange rom.
Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det.
For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.
Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere,
kommer jeg igjen og skal ta dere til meg,
for at også dere skal være der jeg er.
Og dit jeg går, vet dere veien.
Tomas sier til ham: Herre, vi vet ikke hvor du går hen,
hvordan kan vi da vite veien?
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet.
Ingen kommer til Faderen uten ved meg.
Joh. 14,1-6

------Ved barns gravferd kan følgende lesninger brukes:
Leder:

La oss høre hvordan Jesus åpner Guds rike for barna:

Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem;
men disiplene truet dem som bar dem.
Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem:
La de små barn komme til meg, hindre dem ikke!
For Guds rike hører slike til.
Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn,
skal slett ikke komme inn i det!
Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem.
Mark 10,13-16

Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,
Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt,
og ingen skal rive dem ut av min hånd.
Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle,
og ingen kan rive dem ut av min Fars hånd.
Joh 10,14 og 28-29
Så leses fortløpende Åp 21,1-5 (teksten står ovenfor).
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8. SANG/ SALME
9. TALE
Det vanlige bør være at den som leder gravferden holder talen. Men det trenger ikke
nødvendigvis være slik. Lederen kan også be en annen person holde talen. Men det må skje i
forståelse med avdødes familie. Det kan for eksempel være en forkynner, en misjonsleder eller
en som står familien nær. Taleren velger en tekst fra skriftlesningen foran eller en annen
bibeltekst som passer i situasjonen. En gravferd er ofte en stor anledning til å nå ut med
evangeliet. Dette må taleren være seg bevisst. Samtidig er det viktig å ha en god forståelse av
situasjonen. Alt som smaker av press hører ikke hjemme i den kristne forsamling. Og i
særdeleshet ikke i en gravferd. Hovedsaken er at Jesus får slippe til med sin sjelesorg ved sitt
ord.
Talen bør være godt forberedt. Og den bør ikke vare lengre enn 15 - 20 minutter.

10. BØNN
Leder kan be en av bønnene nedenfor, formulere en egen skrevet bønn som går inn i den
aktuelle situasjon eller be en fri bønn.
Leder:

La oss be.

A. Evige Gud, himmelske Far, du har i din Sønn, Jesus Kristus, gitt oss
seier over døden. Vi ber deg, led oss ved din Hellige Ånd, så vi aldri
kommer bort fra deg, men lever vårt liv i troen på din Sønn og
engang når fram til det evige liv i ditt rike, ved Jesus Kristus, vår
Herre.
B. Herre Jesus Kristus, du som bar alle våre synder, vi takker deg for din
kjærlighet som er sterkere enn døden. Gi oss del i frelsen du vant ved
din død og oppstandelse, og før oss med din mektige hånd gjennom
liv, død og dom inn til din evige glede.
11. HERRENS BØNN
Leder:

La oss sammen be Herrens bønn.

”Fader Vår” bes i den språkform som er naturlig.

12. AVSLUTNINGSSANG/-SALME
13. MUSIKKINNSLAG ELLER KORSANG
Alle står mens båren blir båret ut. Den som leder gravferden går foran båren.
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VED GRAVEN
Ved gravferd fra bedehus vil det i de aller fleste tilfeller være nødvendig med transport til gravsted.
Det må avtales med kirketjener eller graver slik at det kan klemtes med klokken etter sedvane på
stedet. Når handlingen ved graven er slutt klemtes 3 x 3 slag med klokken.
Båren blir båret fra bilen og plasseres på senkeapparatet eller på planker e.l. over graven. Her blir
båren stående til senking finner sted. Blomster og kranser kan plasseres på jordhaugene ved båren og
på naturlig sted i umiddelbar nærhet.
Det er viktig at man ikke begynner før alle er kommet på plass.
Samme prosedyre som nedenfor kan også benyttes når det er bisettelse fra bedehus eller gravkapell
ved krematorium. Da går punkt 13 ovenfor ut.
Istedenfor følges punkt 14 – 18 nedenfor etterfulgt av musikkinnslag eller korsang.
I spesielle tilfeller kan jordpåkastelse foregå før man forlater bedehuset.
Da følger en prosedyren som for bisettelse.
Ved graven brukes følgende ordning:
14. SANG/ SALME
15. SENKING

Det vanlige er at båren blir senket helt ned i graven. Før båren senkes, kan pårørende om de
ønsker det, legge roser (eller andre blomster) på lokket.
16. JORDPÅKASTELSE 1
Lederen:

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Så kaster lederen tre ganger jord på båren og sier:

Første gang: Av jord er du kommet.
Andre gang: Til jord skal du bli.
Tredje gang: Av jorden skal du igjen oppstå.
17. SKRIFTORD OG VELSIGNELSEN
Ett av følgende tre Skriftord blir lest:

A. Vår Herre Jesus Kristus sier:
Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han
enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet
dø.
1

Kan utelates om de etterlatte ikke ønsker jordpåkastelse.

Oppdatert mars.2014

Indremisjonsforbundet

HÅNDBOK FOR BEDEHUSET

3 - FORSAMLINGEN OG ARBEIDSGRENENE
Joh 11,25-26

B. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store
miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi
oppstandelse fra de døde.
1. Pet 1,3

C. Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå
fram på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut
fra mitt kjød skue Gud.
Job 19,25-26

Lederen vender seg mot de sørgende og sier:
Leder:

Ta imot velsignelsen.

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

†

18. SANG/ SALME
19. TAKKE DE FRAMMØTTE
Ofte ønsker familien at den som leder gravferden takker de som har møtt fram. Det kan for
eksempel formuleres på følgende måte:
Leder:

”På vegne av familien vil jeg takke alle som møtte fram i gravferden til
…………. i dag. Dere har på denne måten vært med å støtte familien, og
hedre ………. sitt minne.”
Den som leder gravferden bør nå ta de nærmeste pårørende i hånden, og deretter trekke seg
diskret tilbake. Nå ønsker ofte den nærmeste familie å ta imot kondolanse. Eller de ønsker en tid
for seg selv ved graven. Her bør ikke leder styre noe som helst. Det som er naturlig for de
pårørende står i fokus. Men det er viktig at leder ikke forsvinner helt. Han skal være tilstede i
bakgrunnen. Kanskje er det spørsmål eller praktiske ting som bør svares på etter at alt er over?
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NYNORSK

kan kopierast

Ordning for gravferd i bedehusforsamlinga
1. MUSIKK, SOLOSANG ELLER KORSANG
Gravferda kan ta til med klokkeringing dersom bedehuset har klokker. Deretter kan musikk,
solosang eller korsang fylgja. Dette må veljast i kommunikasjon mellom familien og den som
skal leia gravferda. Det musikalske skal leia inn i den heilskapen ei gravferdshandling er.
Musikkansvarleg i forsamlinga må takast med på råd.

2. SANG/SALME
3. OPNINGSORD
Den som leiar gravferda kan innleia slik vedkomande finn det naturleg. Det kan til dømes
vera slik:

Leiar:

Vi er samla her ved båra til .........(fullt namn). Vi vil dela minne med
kvarandre medan vi vender oss til Gud i Jesu Kristi namn. Han vil gje
oss nåde, fred og trøyst ved sitt heilage ord.
«For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den
som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.»
Johs 3,16
4. BØN
Leiaren ber ei fri bøn, eller eit bøneavsnitt frå skrifta som passar i situasjonen. Salme 90 er
særleg eigna her.
Leiar:

Lat oss be.
Herre! Du har vore ein bustad for oss frå ætt til ætt.
Før fjella vart fødde, og du skapte jorda og jorderiket- ja, frå æve og til
æve er du, Gud.
Du let mennesket venda tilbake til støv og seier: Vend tilbake,
menneskeborn!
For tusen år er i dine augo som dagen i går når han fer forbi, som ei vakt
om natta..
Lær oss å telja våre dagar, så vi kan få visdom i hjarta!
Salme 90,1-4 og 12
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5. MINNEORD
Leiaren eller ein representant frå familien held eit kort minneord. Her er det viktig å få fram
kva den avdøde har betydd for familie, vener, forsamling og i samfunnet. Vidare er dette staden
for helsingar og pålegging av blomar og kransar. Det er viktig at leiaren planlegg denne delen
nøye på førehand saman med familien. Slik kan alle forhold verta tekne med i vurderingane.
Denne delen bør ikkje verta for lang.

6. SANG/MUSIKKINNSLAG/DIKTLESING
Her vil sang og musikk ofte passa godt. Dikt kan og avslutta minnedelen på ein fin måte.

7. SKRIFTLESING
Vi vil tilrå at minst tre av bibelavsnitta nedanfor vert lese. Det kan og brukast andre tekstar
frå Bibelen som leiar finn passande i situasjonen. Tekstane kan lesast av leiar eller av ein eller
fleire andre.

Leiar:

Lat oss høyra kva Guds ord vitnar om livet og døden, om dommen og
evig liv i Jesus Kristus.
Det står skrive i Salmane, Salme 23:
Herren er min hyrding, det vantar meg ingen ting.
Han let meg liggja i grøne enger, han leier meg til vatn der eg finn kvile.
Han styrkjer mi sjel, han fører meg på rettferds stigar for sitt namn
skuld.
Om eg så skulle vandra i dødsskuggens dal, ottast eg ikkje for vondt.
For du er med meg, din kjepp og din stav, dei trøystar meg.
Du dukar bord for meg like for augo på mine fiendar. Du salvar mitt
hovud med olje, mitt staup renn over.
Berre godleik og miskunn skal fylgja meg alle mine levedagar, og eg
skal bu i Herrens hus gjennom lange tider.
Salme 23

Det står skrive i profeten Jesaja i kapittel 40:
Høyr, det er ein som seier: Rop! Og ein annan svarar: Kva skal eg ropa?
- Alt kjøt er gras, og all herlegdomen det har, som blomen på marka.
Graset tørkar bort, blomen visnar når Herrens ande blæs på det. Ja,
sanneleg, folket er gras. Graset tørkar bort, blomen visnar. Men ordet frå
vår Gud står fast til evig tid.
Jes 40,6-8
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Det står skrive i Paulus brev til forsamlinga i Rom:
For ingen av oss lever for seg sjølv, og ingen døyr for seg sjølv.
For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi døyr, så døyr vi for
Herren. Anten vi då lever eller døyr, høyrer vi Herren til.
Difor døydde Kristus og vart levande att, for at han skulle vera Herre
over både levande og døde.
Men du, kvifor dømer du bror din? Eller du, kvifor vanvørder du bror
din? Vi skal alle førast fram for Guds domstol.
For det står skrive: Så sant eg lever, seier Herren, for meg skal kvart kne
bøya seg, og kvar tunge skal prisa Gud.
Så skal då kvar og ein av oss gjera Gud rekneskap for seg sjølv.
Rom 14,7-12

Det står skrive i Paulus første brev til forsamlinga i Korint i det 15.
kapittel:
For dette forgjengelege må verta kledd i uforgjengelegdom, og dette
døyelege må verta kledd i udøyelegdom.
Men når dette forgjengelege har vorte kledd i uforgjengelegdom, og
dette døyelege har vorte kledd i udøyelegdom, då vert det ordet oppfylt
som står skrive: Døden er oppslukt til siger.
Død, kvar er din brodd? Død, kvar er din siger?
Brodden i døden er synda, og krafta i synda er lova.
Men Gud vere takk, som gjev oss siger ved vår Herre Jesus Kristus!
1 Kor 15,53-57

Det står skrive i Johannes Openberring i kapittel 21:
Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den fyrste himmelen og den
fyrste jorda hadde kvorve bort, og havet er ikkje meir.
Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, stiga ned frå himmelen
frå Gud, gjort i stand lik ei brur som er prydd for brudgomen sin.
Frå trona høyrde eg ei høg røyst som sa: Sjå, Guds bustad er hjå
menneska. Han skal bu hjå dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv
skal vera hjå dei og vera deira Gud.

Oppdatert mars.2014

Indremisjonsforbundet

HÅNDBOK FOR BEDEHUSET

3 - FORSAMLINGEN OG ARBEIDSGRENENE

Han skal tørka kvar tåre frå augo deira. Og døden skal ikkje vera meir,
og ikkje sorg, og ikkje skrik, og ikkje pinsle skal vera meir. For dei
fyrste ting har kvorve bort.
Og han som sat på trona, sa: Sjå, eg gjer alle ting nye! Og han seier til
meg: Skriv! For desse orda er truverdige og sanne.
Op 21,1-5

Jesus seier sjølv i Evangeliet etter Lukas i det 12. kapittel:
Lat hoftene vera ombundne, og lat lampene lysa!
Og ver de lik folk som ventar på Herren sin når han kjem heim frå
bryllaupet, så de kan opna for han straks han kjem og bankar på.
Sæle er dei tenarane som Herren finn vakne når han kjem! Sanneleg
seier eg dykk: Han skal binda opp om seg og la dei gå til bords og sjølv
koma og tena dei.
Og om han kjem i den andre eller tredje vakta og finn det slik- sæle er
dei!
Men dette skal de vita: Dersom husbonden visste kva time tjuven kom i,
då ville han ikkje la han bryta seg inn i huset.
Ver då budde, de og! For Menneskesonen kjem i den timen de ikkje
tenkjer det.
Luk 12, 35-40

Jesus seier sjølv i Evangeliet etter Johannes i det 6. kapittel:
Alle dei som Faderen gjev meg, kjem til meg. Og den som kjem til meg,
vil eg slett ikkje støyta ut.
For eg er komen ned frå himmelen , ikkje for å gjera min vilje, men for
å gjera hans vilje som har sendt meg.
Og dette er hans vilje som sende meg, at eg ikkje skal missa noko av alt
det han har gjeve meg, men reisa det opp på den siste dagen.
For dette er det Far min vil, at kvar den som ser Sonen og trur på han,
skal ha evig liv. Og eg skal reisa han opp på den siste dagen.
Joh 6,37-40
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Det står skrive i Evangeliet etter Johannes i det 14. kapittel:
Lat ikkje hjarta dykkar uroast! Tru på Gud, og tru på meg!
I huset åt Far min er det mange rom. Var det ikkje så, då hadde eg sagt
dykk det. For eg går bort for å gjera i stand ein stad åt dykk.
Og når eg har gått bort og har gjort i stand ein stad åt dykk, kjem eg att
og skal ta dykk med meg, så de og skal vera der eg er.
Og dit eg går, veit de vegen.
Tomas seier til han: Herre, vi veit ikkje kvar du går av, korleis kan vi då
vita vegen?
Jesus seier til han: Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til
Faderen utan ved meg.
Joh 14,1-6
Ved barn si gravferd kan fylgjande lesingar nyttast:

Leiar:

Lat oss høyra korleis Jesus opnar Guds rike for borna:
Og dei bar små born til han for at han skulle røra ved dei. Men
læresveinane truga dei som bar dei.
Men då Jesus såg det, vart han harm og sa til dei: Lat dei små borna
koma til meg, hindra dei ikkje! For Guds rike høyrer slike til.
Sanneleg seier eg dykk: Den som ikkje tek imot Guds rike som eit lite
barn, skal slett ikkje koma inn i det!
Og han tok dei på fanget og la hendene på dei og velsigna dei.
Mark 10,13-16

Eg er den gode hyrdingen. Eg kjenner mine, og mine kjenner meg,
Og eg gjev dei evig liv, dei skal aldri i æva gå fortapt, og ingen skal riva
dei ut or mi hand.
Far min, som har gjeve dei til meg, er større enn alle, og ingen kan riva
dei ut or handa åt Far min.
Joh 10,14 og 28-29
Så vert Op 21,1-5 lese (teksten står ovanfor).
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8. SANG/SALME
9. TALE
Det vanlege bør vera at den som leiar gravferda held talen. Men det treng ikkje vera slik.
Leiaren kan og be ein annan person halda talen. Men det må skje i forståing med den avdøde sin
familie. Det kan til dømes vera ein forkynnar, ein misjonsleiar eller ein som står familien nær.
Talaren vel ein tekst fra skriftlesinga eller ein annan bibeltekst som passar inn i situasjonen. Ei
gravferd er ofte eit stort høve til å nå ut med evangeliet. Dette må talaren vera medviten om.
Samstundes er det viktig å ha ei god forståing av situasjonen. Alt som smakar av press høyrer
ikkje heime i den kristne forsamlinga, og særleg ikkje i ei gravferd. Hovudsaka er at Jesus får
sleppa til med si sjelesorg ved ordet sitt. Talen bør vera godt førebudd, og han bør ikkje vera
lengre enn 15-20 minutt.

10. BØN
Leiar kan be ei av bønene nedanfor, formulera ei eiga skriven bøn som går inn i den aktuelle
situasjonen eller be ei fri bøn.

Leiar:

Lat oss be.
A: Evige Gud, himmelske far, du har i Son din, Jesus Kristus, gjeve oss
siger over døden. Vi ber deg, lei oss ved din Heilage Ande, så vi aldri
kjem bort frå deg, men lever livet vårt i trua på din Son og ein gong når
fram til det evige livet i ditt rike, ved Jesus Kristus, vår Herre.
B: Herre Jesus Kristus, du som bar alle våre synder, vi takkar deg for
kjærleiken som er sterkare enn døden. Gjev oss del i frelsa du vann ved
døden og oppstoda di, og før oss med di mektige hand gjennom liv, død
og dom inn til den evige gleda.

11. HERRENS BØN
Leiar:

Lat oss saman be Herrens bøn.
«Fader Vår» vert beden i den språkform som er naturleg.

12. AVSLUTTINGSSANG/SALME
13. MUSIKKINNSLAG ELLER KORSANG
Alle står medan båra vert boren ut. Den som leiar gravferda går føre båra.
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VED GRAVA
Ved gravferd frå bedehus vil det i dei aller fleste tilfelle vera naudsynt med transport til
gravstaden. Det må avtalast med kyrkjetenar eller gravar slik at det kan klemtast med klokka
etter sedvane på staden. Når handlinga ved grava er slutt, vert det klemta 3 x 3 slag med klokka.
Båra vert boren frå bilen og vert plassert på senkeapparatet eller på plankar eller liknande
over grava. Her vert båra ståande til senking finn stad. Blomar og kransar kan plasserast på
jordhaugane ved båra og på naturlege stader i nærleiken.
Det er viktig at ein ikkje tek til før alle er komne på plass.
Same prosedyre som nedanfor kan og nyttast når det er bisetjing frå bedehus eller gravkapell
ved krematorium. Då går punkt 13 ovanfor ut.
I staden fylgjer ein punkt 14-18 nedanfor fylgd av musikkinnslag eller korsang.
I spesielle tilfelle kan jordpåkasting gå føre seg før ein forlet bedehuset. Då fylgjer ein
prosedyre som for bisetjing.
Ved grava nyttar ein fylgjande ordning:

14. SANG/SALME
15. SENKING
Det vanlege er at båra vert senka heilt ned i grava. Før ho vert senka, kan dei pårørande,
dersom dei ønskjer det, leggja roser (eller andre blomar) på loket.

16. JORDPÅKASTING 2
Leiaren:

I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande
Så kastar leiaren jord på båra tre gongar og seier:

Første gong: Av jord er du komen.
Andre gong: Til jord skal du bli.
Tredje gong: Av jorda skal du igjen stå opp.
17. SKRIFTORD OG VELSIGNINGA
Eitt av fylgjande skriftord vert lese:

A: Vår Herre Jesus Kristus seier:
Eg er oppstoda og livet. Den som trur på meg, skal leva om han så døyr.
Og kvar den som lever og trur på meg, skal i all æve ikkje døy.
2

Kan utelatast om dei etterlatne ikkje ønskjer jordpåkasting.
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Joh 11,25-26

B: Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter si store miskunn
har atterfødt oss til ei levande von ved Jesu Kristi oppstode frå dei døde.
1 Peter 1,3

C: Men eg, eg veit at min utløysar lever, og som den siste skal han stå
fram på støvet.
Og når denne huda mi har vorte øydelagd, skal eg ut frå mitt kjøt få
skoda Gud.
Job 19,25-26
Leiaren vender seg mot dei syrgjande og seier:
Leiar:

Ta imot velsigninga:
Herren velsigne deg og vare deg.
Herren late sitt andlet lyse over deg og vere deg nådig.
Herren lyfte si åsyn på deg og gje deg fred. †
18. SANG/SALME
19. TAKK TIL DEI FRAMMØTTE
Ofte ønskjer familien at den som leiar gravferda takkar dei som møtte fram. Det kan for
eksempel formulerast på fylgjande måte:
Leiar:

På vegne av familien vil eg takka alle som møtte fram i gravferda til
........ i dag. De har på denne måte vore med og støtta familien, og heidra
minnet etter ............
Den som leiar gravferda bør no ta dei næraste pårørande i handa, og deretter trekkja seg
diskret tilbake. No ønskjer ofte den næraste familien å ta imot kondolanse. Eller dei ønskjer tid
for seg sjølv ved grava. Her bør ikkje leiar styra noko som helst. Det som er naturleg for dei
pårørande står i fokus. Men det er viktig at leiar ikkje forsvinn heilt. Han skal vera tilstades i
bakgrunnen. Kanskje er det spørsmål eller praktiske ting som bør svarast på etter at alt er over?
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3.16 Konkrete tips til arbeidet
Her kommer noen konkrete tips til arbeidet innen de forskjellige arbeidsgrenene

3.16.1
Barnearbeid, tenåringsarbeid, ungdomsarbeid og
familiearbeid
Barnearbeid (0-12 år):
• Sentralt har ImF egen ansatt for barnearbeidet. De fleste av kretsene har også egne ansatte i
barnearbeidet.
Noe av det vi ønsker aller mest er å komme ut å besøke arbeidet lokalt. Vi kan bidra med
forkynnelse for barn og/eller forskjellige typer kurs og opplegg for ledere. Kretsenes leirtilbud
bør også nevnes.
Følgende lederopplegg lokalt kan gjennomføres:
• Hvordan forkynne til barn.
• Schetcboard- kurs.
• Utviklingstrekk hos barn.
• Hvordan starte opp barnearbeid.
• Når det gjelder materiell så vil vi anbefale VING-permen. Dette er en perm som vil være til
hjelp for deg som ønsker å starte opp og/eller drive arbeid for aldersgruppen 1 til 7 klasse. Her
får du tips og ideer til aktiviteter og andre ting som er relevant for arbeidet.
• For deg som ønsker en mer helhetlig bredde i andaktsopplegget så kan vi anbefale
opplæringsserien som består av 4 hefter(førskole, 1-3 kl, 4-6 kl og 7-9 kl.) Her er det laget et
undervisningsopplegg som går over 3 år.
• Mange barn bruker tid på internett. Indremisjonsforbundet er med og driver barnas.net. Dette
er et kristent nettsted som anbefales.
• En egen leirbok for ImF til bruk på leirene av den enkelte deltaker. Her er litt info men
viktigst av alt plass til å skrive ting fra leiren. Er ferdig fra trykkeriet høsten 2003.
• ImF- BUA er med som medutgiver av barnebladet Blink som blir gitt ut av NLM. Vi ber om
at ansvarlig for barnearbeidet tar fram dette bladet jevnlig på samlingene. Vi er også åpne for
å ta imot tips på stoff til bladet.
• Hvert år arrangeres Salomo- konkurransen. Det er en bibelkonkurranse med deltakere
hovedsaklig fra våre egne BUA- lag. Det konkurreres i to klasser(5-7 kl. og 8-10 kl).
Konkurransen starter opp i oktober hvert år og lagene konkurrerer mot hverandre i et
cupoppsett der vinnerne går videre. Dette ender opp med finale i Bergensområdet i april/mai.
• ImF - BUA gir ut juleheftet Barnehelg hvert år. Det er veldig bra blad som vi ønsker å
anbefale. Vi trenger enda flere lesere og vi trenger også flere selgere slik at vi kan nå ut med
dette gode bladet. Det blir gitt provisjon på salg av bladet.
• Hvert år arrangeres det bibelcamp i Lyngdal. I forbindelse med det trenger vi hvert år egne
ansatte i barne-/ungdomsarbeidet. Ta kontakt hvis du ønsker sommerjobb. Det er også behov
for folk i butikk og informasjon.
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Tenåringsarbeid/ungdomsarbeid (13-25 år):
Vi har egne ansatte innenfor arbeidet blant tenåringer. Noe av det vi ønsker aller mest er å
komme ut å besøke arbeidet lokalt. Vi kan bidra med forkynnelse for tenåringer og/eller
forskjellige typer kurs og opplegg for ledere(se nedenfor). Ta gjerne kontakt for mer info.
Lederopplegg som kan gjennomføres:
• ”Ung på bedehuset”.
• Generasjonskløften mellom ungdom og voksne.
• Utfordringer i barne- og ungdomsarbeidet.
• Hvordan starte opp tenåringsarbeid?
• In*puls er navnet på ImFs tenåringsarbeid som er et opplegg for de fra 13-16 år. Opplegget
består av 2 hefter. Det ene hefte går på styrearbeid og det andre går konkret hjelp til å
gjennomføre de forskjellige samlingene. I disse to heftene har du alt du trenger.
• IUF- arbeidet er den delen av arbeidet som går fra 17 år og oppover. Her har vi en egen perm
med veldig mye nyttig stoff til både og starte opp eller drive arbeid for denne aldersgruppen.
• ”Ung på bedehuset” er egentlig et hefte for både ungdom og ledere på bedehusene som tar
opp forskjellige ting som har med det å være ungdom på bedehuset i dag. Dette er utsolgt,
men ta gjerne kontakt om innholdet hvis du er interessert.
• Kretsene har et stort tilbud innenfor denne sektoren. Først om fremst leirarbeid og besøk til
ungdomssamlinger.
• LUS blir arrangert hvert år i slutten av juni. Det arrangeres på forskjellige plasser hvert år og
er et stevne for ungdom fra 15 år og oppover.
• Barne- og ungdomsarbeidermøte er et kurs for ansatte i BUA i hele organisasjonen. Dette
bruker å være siste uken i august. Ta gjerne kontakt hvis dere har ansatte som kunne vært
interessert i dette.
• Vi er med som medutgiver av ungdomsbladet Ungdom og Tiden som NLM gir ut. Vi ber om
at ansvarlig for ungdomsarbeidet løfter fram bladet jevnlig på samlingene. Vi er også åpne for
å ta imot tips på stoff til bladet.
• Vi driver et rekrutteringsarkiv der vi ønsker å få inn tips på personer som kan være
potensielle arbeidere i misjonen nå eller senere.

Familiearbeid:
Hefte ”Med Jesus til familien” ble gitt ut på slutten av 90- tallet. Her finner du tips og
ideer til det å drive familiearbeid i forsamlingen.
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Diakoni- og seniorarbeid

A. Oppgaver
Når vi ser oss omkring i samfunnet og i våre forsamlinger, finner vi en mengde mennesker
som har bruk for hjelp fra andre av forskjellige grunner og på forskjellige måter.
Kristne mennesker som jevnlig hører Guds ord, vil også kjenne trang til å gjøre noe for
andre. Forkynnelsen foregår i forsamlingen, og i forlengelsen av den finner vi de mange
tjenestene som vi gjerne vil være åpne for. Vi ønsker å hjelpe og å gi noe godt til dem i
forsamlingen vår som trenger det, men vi vil også gjerne gjøre noe for andre som ikke går på
møtene våre eller bekjenner troen på Jesus.
Det handler om å se både behov og muligheter. Vi vil derfor liste opp en del mennesker i
forskjellige situasjoner som kan trenge hjelp. Disse kan finnes mange steder, men selvfølgelig
vil det variere mye fra sted til sted.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aleneforeldre
Eldre
Enker og enkemenn
Enslige som kan være ensomme
Forsømte barn
Fysisk, psykisk og sosialt funksjonshemma
Innvandrere
Institusjonsbeboere
Mishandla og misbrukte barn og voksne
Rusmisbrukere
Separerte og skilte
Skilsmissebarn
Sørgende

Lista kunne sikkert vært lengre, men det er ikke mulig å sette opp detaljer for hvordan vi
som enkeltpersoner eller forsamlinger skal møte de forskjellige menneskene innenfor de ulike
benevnelsene.
Men det viktige er at vi både ser menneskene og gjør noe for dem. Det er viktig at vi spør oss
selv og gjerne dem som trenger oss, om hva som kan være naturlig å gi dem hjelp med.

B. Lokale foreningsstyrer bør sette dette arbeidet på dagsorden.
1. Ved semesterplanleggingen.
Kan det være aktuelt å legge inn temamøter, kurskvelder, kurshelger for å tenne folk for
dette arbeidet og inspirere til innsats.
2. Gjennom forkynnelsen.
Invitere forkynnere som er opptatt av dette arbeidet. Vise til behov og muligheter på de
ulike stedene og i de aktuelle sammenhengene.
3. Ressurser i forsamlingen.
La noen i styret eller i forsamlingen for øvrig få ansvar for spesielle diakonale tjenester,
for eksempel eldretreff, besøkstjeneste, blomsterkomité og lignende.
4. Eksterne kurs.
Oppmuntre diakoniinteresserte til å reise på kurs ang. dette. Sørge for økonomisk støtte
til de som deltar på slike kurs.
5. Skaffe fram aktuell litteratur ang. diakoni- og seniorarbeid.
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Ellers vil vi vise til at Rogaland Indremisjon har utarbeidet en Informasjonspakke om
Diakoni. Den inneholder mye verdifullt når det gjelder oppgaver og ideer til diakoniarbeidet.
Den kan en få kjøpe ved henvendelse til Rogaland Indremisjon.

C. Idéer for seniorarbeidet
Diverse arrangement:
•
•
•
•

Eldretreff
Formiddagstreff
Ettermiddagstreff
Eldrefester med innbydelse til f. eks. alle over 70 år, eller en annen grense

• Eldredager
• Eldrehelger
• Eldreuker
• Eldreturer
• Eldrestevner
• Eldreleirer

Besøkstjeneste:

• Til enkeltpersoner som bor hjemme
• Til enkeltpersoner eller grupper på institusjoner
• ”Eldrevakt”, - at noen ser til dem som er hjemme slik at andre kan komme seg ut.

Skyssordninger:

• Til vanlige samlinger
• Til diverse praktiske ærender

Diverse:

• Eldre som ressurs
• Eldre og unge sammen, generasjonssamlinger
• Foreninger med eldre deltakere kan få en støtteforening av yngre som f.eks hjelper
til med basarer o.l.
• Foreningsmøter/bedehusmøter/nattverdmøter lagt til hjemmet hos medlemmer som
ikke lenger kommer seg ut.
• De som er sprekere og kommer på besøk, tar seg av mat og opplegg.
• Foreningsmøter/bedehusmøter/nattverdmøter lagt til aldershjem og bofellesskap for
eldre.

Leirer/stevner o.a.:

• Gode åndelige program er svært viktig, men hva med andre emner som f.eks.
kulturinnslag, helse/pleie? Samfunnsengasjement, politi/trafikk,
forsikringsordninger, hjelpemidler m.m
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Sang- og musikkarbeid

a. Styret i hovedforeningen:
• legg vekt på å fremelske gaver og inspirere personer som kan ta ansvar i forhold til sang
og musikk på flere nivå. Viktig å ha en musikkansvarlig i forsamlingen. Å opparbeide en
forsanger- og musikertjeneste er en stor styrke for forsamlingen.
• tenk langsiktig når det gjelder rekruttering/opplæring til sangere og musikere. Ta gjerne
kontakt med musikkskolen om samarbeid. Ellers er andre muligheter privatundervisning
eller at de eksisterende lederne lærer opp nye.
• lag en oversikt i semesterplanen over de forskjellige ansvarspersoner som er involvert. Se
eks nedenfor:
Dag

Dato

Kl.

Arr.

Leder

Taler

Sang

Ons
Søn
Fre

19. 3
23.3
28.3

19.30
11.00
20.00

Bibeltime
Storsamling
Konsert

NN
NN
NN

NN
NN
NN

X
X
X

Allsang
- forsangere og musikere
NN- pianist
Team 1 – forsangere og band

Bønn

Tema

NN
NN
NN

Forsoning
Tilbedelse

• når møteprogrammet planlegges, bør den som har ansvar for allsangen være med. Et godt
planlagt møteprogram er viktig, men det bør også være rom for endringer underveis i
møtet.
• gi gjerne økonomisk støtte til kurs, seminarer for sang- og musikkarbeiderne. På den
måten er dere med og gir opplæring og inspirasjon videre til dette arbeidet.

b. Pianister og andre musikere som leder allsangen:
• deres oppgave er å tenke hvordan dere best mulig kan kle sangen musikalsk for å
understreke innholdet. Bruk gjerne instrumentalvers inni sangene. Tenk oppbygning og
variasjon.
• spill gjerne instrumentalt til åpning, kollekt eller etter talen av og til
• øv gjerne en annen dag i tillegg til selve møtedagen. Da blir dere mer trygge på oppdraget.
Dere gjør en viktig tjeneste i måten dere kler en sang på, det har betydning for hvordan
sangen oppleves.
• innvi musikken deres til Gud i bønn!

c. Forsangere:
• tenk igjennom hvilke oppgaver dere har: lede forsamlingen i allsang, hjelpe forsamlingen
til å være med i sangen og til å komme innfor Guds trone med lovsang og tilbedelse
• tenk gjennom og planlegg et allsidig repertoar som passer til ulike temaer; bekjennelse,
lovsang, tilbedelse, evangelisering osv.
• skriv sangtekstene på et egne ark slik at det blir lett å se teksten. Kan dere sangene utenat,
er det det beste utgangspunkt for å ha rett fokus. Da er det lettere å frigjøre seg og virkelig
synge fra hjertet!
• bruk bevisst nye sanger i møtene, men flest kjente. Det kan være bra å begynne og avslutte
med kjente sanger.
• knytt gjerne bibelvers til allsangene
• oppfordr gjerne til flerstemt allsang i forsamlingen
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d. Kor:
• lag en semesterplan over øvelser og oppdrag, slik at kormedlemmene/foreldre kan
planlegge ut ifra korets virksomhet
• hvis dere synger engelske sanger, oversett da gjerne sangtekstene til norsk på lerret. Vis
gjerne også norske sangtekster på lerret. Det forsterker vanligvis budskapet.
• ha gjerne et allsidig repertoar
• arranger gjerne korhelger til inspirasjon for medlemmene og ledelsen. Dere kan søke om
økonomisk støtte til Norsk Studieråd. Søk gjerne også styret i hovedforsamlingen om
støtte. Flott om korstyret gir tilbud om å sende dirigenter og musikere på kurs.
• viktig at møtene for hovedforsamlingen blir en naturlig plass å gå for kormedlemmene

e. Musikkansvarlig i forsamlingen:
• tenk alltid at målet er åndelig oppbyggelse
• tenk hvilken målgruppe som møtet skal tilrettelegges for i planleggingen
• tenk fornyelse
• ha gjerne jevnlige samlingspunkter med alle involverte i sang og musikktjenesten i
forsamlingen. Evaluer gjerne det som er gjort.
• arranger gjerne samlingspunkter med personer som har ansvar i sang- og musikktjenesten i
flere forsamlinger og bedehus. Her kan man da utveksle erfaringer, utfordringer og idéer
sammen og man knytter verdifulle kontakter.
• systematiser sangene dere bruker i perm eller på data. La dette gjerne være tilgjengelig for
andre som har møter i forsamlingslokalet.
• hold deg orientert om ulike kurstilbud som kan være aktuelle for dere
• tenk helhetlig i møteplanleggingen. Hvilke sanger passer til tema? Hvilke sanger passer
godt som for eksempel åpningssang, avslutningssang osv. Hva vil vi med møtet?
• se stadig etter nye aktuelle personer som har musikalske evner og som etter hvert kan bli
med i sang- og musikktjenesten
• oppfordre gjerne musikkinteresserte til å søke på skolene våre som gir opplæring i kristen
sang og musikk

f. Hjelpemidler/litteratur:
• Sangbøker: Sangboken, Rop det ut, Barne-sangboka, Norsk Salmebok, Salmer 97, Barnesalmeboka, Fyll hele jorden med lovsang, Til alle tider. Ellers finnes en del notehefter og
CD’er i bokhandlene man kan plukke gode sanger fra.
• Korarbeid: Korlederpermen, VING-korpermen, ”Fra teknikk til musikk”, ”Musikklederen”
• Notebanker: Normi-Forlaget, Cantando Musikkforlag, Linx Music, Norsk Musikkforlag,
Musikkverkstedet
• Annet: ”Musikk for liv og tjeneste”, ”Sang- & salme leksikon”, musikksider på internett
Ta gjerne kontakt med musikkonsulenten for nærmere informasjon.
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g. Sang- og musikksamlinger
ImF tilbyr ulike typer sang-og musikksamlinger til hjelp og inspirasjon for forsamlingslivet.
Nedenfor er en oversikt over slike samlinger. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.
• Temasamling (for alle) med fokus på:
1) sang- og musikk i forsamlingen
2) forsamlingssangen
3) lovsang og tilbedelse
• Inspirasjonssamling for medarbeidere og ledere innenfor sang og musikk
• Sang- og musikkteam – sang- og musikkveld eller kurs
Sammen med to musikklærere fra Bibelskolen, utgjør musikkonsulenten et musikkteam
som vil være tilgjengelig for forsamlinger. Dette handler om følgende alternativ og evt.
kombinasjon av disse:
1) Sang- og musikkveld med fokus på
a) kjente bedehussanger
b) lovsang og tilbedelse
2) Sang- og musikkurs
kurset er fra fredag til søndag med fellessamlinger og valgfrie seminar
Seminar:
• kordireksjon - undervisning i hvordan man som dirigent kan lede et kor
• koradministrasjon - hvordan lede et kor gjennom styrearbeid
• repertoarkunnskap - presentasjon av nyere korsanger, evt. allsanger
• instrumentalopplæring - undervisning i sang, piano, gitar
• kompledelse - hvordan lede et band
• arrangering - enkle prinsipp om hvordan man kan lage flerstemte sanger
• allsangledelse – hvordan man kan lede allsangen gjennom å være forsanger
• musikkformidling - ulike sider ved å presentere og utøve sang og musikk
• Sangkvelder
med fokus på sanger knyttet til en bestemt forfatter eller et bestemt tema
• Instruktørhjelp for kor
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Mediearbeid

Bruk av lokale medier
Lokalavisen, nærradioen og lokal-TV er mer enn et annonseorgan.
Send referat fra årsmøter til lokale medier.
Skriv om enkelte arrangement, eller enda bedre: kontakt avis/radio/TV og be dem komme til
bedehuset og være med på familiemøte, storsamling, barnelag osv. Her kan det være lurt å
etablere kontakt med enkelte journalister i avisen og pleie denne kontakten. Det er fint om
det er en kristen journalist, men det er ingen nødvendighet.

Nærradio
Nærradioene har vært til stor velsignelse for det lokale misjonsarbeidet. Det har gitt oss
muligheten til å nå lengre ut med evangeliet.
Nærradio må ikke bli ”særradio”! Mange steder har de kristne nærradiosendingene liknet
bedehusmøtene i innhold og til dels i form. Dette har vært til stor velsignelse, ikke minst for
syke og eldre som har vanskelig for å komme seg til bedehuset. Men vi bør tenke nøye
gjennom om vi utnytter nærradioens potensiale til å nå de møtefremmede. Her betyr språk og
form noe.

TV
Vi har satset lite når det gjelder bruk av TV i vårt arbeide. Selv om inngangsbilletten etter
hvert har blitt billigere, er det ennå kostnadskrevende. Om det skal satses på dette arbeidet,
vil det nok være nødvending å tenke samarbeid over et større område. Her er det også viktig
å engasjere personer som har kompetanse og behersker dette mediet.

Internett og SMS
Mange bruker Internett, og til og med på våre møter hører vi at mobiltelefonene ringer. Her
er det muligheter til å gi rask informasjon. Spesielt i ungdomsarbeidet blir SMS brukt til å
bekjentgjøre ungdomssamlinger. Internett er et rimelig annonsemedium. Noen forsamlinger
har sine egne internettsider der de informerer om arbeidet og legger ut artikler av mer
evangeliserende karakter.
(ImF arbeider med å utvikle en internettportal www.bedehus.no som er tenkt å bli en portal
der man lett kan klikke seg videre til det lokale bedehuset og finne f.eks. en møtekalender.
Dette vil det komme mer informasjon om senere.)

www.imf.no
Indremisjonsforbundet har sine egne nettsider www.imf.no der dere finner aktuell
informasjon om organisasjonen og arbeidet vårt. Her finner du også linker til våre kretser og
skoler.

www.barnas.net
ImF i samarbeid med flere andre organisasjoner og menigheter, står bak www.barnas.net
som er Norges største kristne nettsted for barn. Målsettingen er å vinne barna for Kristus, og
støtte barna i deres kristne liv. Nettstedet innholder misjonsstoff, bibelundervisning,
leirinformasjon m.m. Anbefal dette nettstedet i barnearbeidet.

Kretsblad
De fleste kretsene i ImF har sitt eget blad. Disse gir aktuell informasjon om arbeidet i
kretsen. Kretssekretæren er vanligvis redaktør for kretsbladet. Gi gjerne tips om aktuelt stoff
fra det lokale bedehusarbeidet. Slik kan det lokale arbeidet gjøres mer synlig i
kretssammenhengen.
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Sambåndet
er Indremisjonsforbundets blad. Bladet innholder oppbyggelig stoff, reportasjestoff fra
arbeidet, informasjon, aktuelt stoff for indremisjonsledere og barne- og ungdomsledere.
Bladet gir også orientering og sunn veiledning om aktuelle spørsmål i organisasjonene,
kirke- og samfunnsliv.
I forbindelse med evangeliske aksjoner bli Sambåndet noen ganger sendt til alle husstander i
nærområdet. Slik kan bladet brukes som en ”predikant” som når inn i folks stuer.
Sambåndet vil være et bindeledd mellom indremisjonsfolket. Vi ønsker å gi et bilde av
misjonsarbeidet på lokalplanet. Gi gjerne tips om aktuelle ting.
Både kretsbladene og Sambåndet er viktige blader som de lokale indremisjonslederne må
lese.

Forlag og bokhandel
God kristen litteratur er et viktig hjelpemiddel i bedehusarbeidet. Bibelgruppene trenger
studiebøker. Bøker kan brukes i evangeliseringsarbeidet, undervisning, diakoni osv.
Sambåndet Forlag og Vestlandskes Bokhandel er en del av Indremisjonsforbundets arbeid.
Bokhandelen leverer bøker over hele landet. Ring 55 31 79 63, og bestill.
Noen steder er det lokale kristne bokhandlere. Disse er verdifulle misjonsstasjoner, og vi
oppfordrer alle bedehusledere om å bruke disse.
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FORKYNNELSE OG UNDERVISNING I
FORSAMLINGEN

4.1 Forkynnelse og undervisning i Bibelen
ImF har som motto: Med Guds ord til folket. Derfor er det organisasjonens hovedmålsetning å
utruste og sende ut forkynnere. Oppgaven er å formidle Guds lov og evangelium til mennesker i dag
på en slik måte at det kan virke til personlig frelse, oppbyggelse i troen, rettledning for livet i pakt med
Guds ord og medansvar for misjon i Norge, misjon mellom jøder og misjon mellom andre folkeslag.
Det er ikke minst viktig å stimulere og hjelpe troende til å være levende Kristus-vitne i hverdagen, i
hjem, på arbeidsplass og i lokalsamfunnet.
Forkynnelse og undervisning i Guds ord er det aller viktigste i den kristne forsamling. Evangeliet er
det store nådemidlet som vekker til og føder nytt liv (Ef 1:13). Guds ord er også selve maten som
gudslivet lever av (Apg 20:32, Rom 10:14-17).
Siktemålet er at mennesker skal komme til tro på Jesus og leve det nye livet i samfunn med Ham.
Det hviler et evighetsalvor over hvert menneske. Uten Jesus er mennesket fortapt (Joh 3:36). Derfor er
forkynnelsen av Jesus det viktigste av alt i Guds rikes arbeid, når Jesus forkynnes er det
frelsesmulighet! (1Kor 1:21)

Ordet alene
Forkynnelsen har sin basis og henter sitt innhold fra Bibelen. ”Vi tror, lærer og bekjenner at den
eneste regel og rettesnor som all lære og lærere skal prøves og dømmes etter, er de profetiske og
apostoliske skrifter i Det gamle og Det nye testamente.” (Fra Konkordieformelen).
Vi vil løfte fram tillit til at Bibelen er Guds ord. To poeng som streker under dette: Gud har gitt
profeter og apostler myndighet som formidlere av Guds åpenbaring (Ef 2:20, Matt 10:40, Luk 10:16,
1Tess 2:13, Kol 1:25). Gud har inspirert sitt ord (2Tim 3:16-17, 2Pet 1:19-21, Joh 16:13).

Bekjennelse til Skriften
De lutherske bekjennelsesskriftene er ikke en læreautoritet ved siden av Bibelen. Bekjennelse betyr
”å si det samme som”. Det vil si at bekjennelsesskriftene ønsker å uttrykke det som er Bibelens
budskap i sentrale spørsmål som: Hvem er Gud? Hvem er Jesus Kristus? Hvem er Den Hellige Ånd?
Hvordan blir et menneske frelst? Bekjennelsene ble til i tider der vranglæren prøvde å føre troens folk
bort fra Bibelens budskap. Også i dag fører disse videre den åndskamp for sannheten som vi finner i
Bibelen.
Se 1Joh 4:1, 2Joh, Rom 16:17 og flere steder.

Luthersk vekkelsesteologisk profil
Indremisjonsforbundet og bedehuset står i en evangelisk luthersk vekkelses-teologisk sammenheng.
Forkynnelsen er preget av den pietistiske og rosenianske forkynnertradisjonen. Her tenker vi ikke
minst på fokuseringen og betydningen av det personlig gjenfødte livet med Jesus. Dette er en god og
sunn åndelig mat som må tas vare på i forsamlingens liv.
• Forkynnelsen legger vekt på evangeliet om Jesus Kristus. Slik frelser Gud den som tror på Jesu
død og oppstandelse og ikke på egne fortjenester eller gjerninger. Evangeliet alene kan befri
mennekser fra synd og skyld og skape sann frihet og frelsesvisshet
• Forkynnelsen legger vekt på evighetsalvoret om frelse eller fortapelse.
• Forkynnelsen legger vekt på nødvendigheten av omvendelse, gjenfødelse og et sant gudsliv.
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• Forkynnelsen legger vekt på at en kristen lever i daglig fornyelse (daglig omvendelse) og total
avhengighet av nåden i Jesus Kristus. Slik frigjøres krefter til helliggjørelse og tjeneste i Guds
rikes arbeid.
• Forkynnelsen legger vekt på undervisning både i troens innhold og det kristne livet.
• Forkynnelsen legger vekt på kall til misjon og tjeneste i Guds rikes arbeid.
• Forkynnelsen legger vekt på at Jesus kommer igjen til frelse for alle som tror på Ham, og til dom
for dem som forkaster Ham i vantro.

4.2 Ansvar for forkynnelse og undervisning
Styret og det åndelige lederskapet har særlig ansvar for at forsamlingen får god og allsidig åndelig
mat gjennom sentral forkynnelse og undervisning med Jesus Kristus i sentrum. Et bilde kan illustrere
hva som menes med Jesus Kristus som sentrum i all forkynnelse: Et sykkelhjul består av nav og spiler
ut til selve hjulsirkelen. Navet er selve knutepunktet og sentrum i hjulet. Spilene festet til navet og
sykkelbanen gjør at hjulet fungerer som det skal. Jesus Kristus er navet. Forkynnelsen har basis i dette
navet og tar for seg tema etter tema (spiler) ut fra dette sentrum.
Det er verdt å merke seg at det naturlige religiøse mennesket liker å høre om hvordan en kan
fungere bedre og få hjelp til å leve gudslivet mer effektivt. En fare her er at en gjennom slik
forkynnelse tilfredsstiller det religiøse menneskets behov, og vi kan ende opp med en forståelse av at
kristenlivet handler om å ta seg sammen og prestere. Forkynnelsen skal heller prøves på Lov og
Evangelium, Guds krav og Guds gave i lys av Jesus. Det er viktig med utfordrende forkynnelse. Men
den må prøves på at den samtidig er frigjørende!
Det er viktig å be om Åndens ledelse og planlegge den mat som skal serveres gjennom forkynnelse
og undervisning. Det er viktig at det holdes god kontakt med tilreisende forkynnere slik at de får
kjennskap til forsamlingens behov slik lederne har bedt om Guds visdom til å se det. Samtidig må
lederne og forsamlingen ha respekt for forkynnernes erfaring, nådegaver, innsikt og bønn om Åndens
ledelse i sin tjeneste.
De åndelige lederne i forsamlingen har et særlig ansvar for at forsamlingen får forkynnelse i pakt
med den evangelisk lutherske læregrunn som bedehuset og indremisjonen bygger sin virksomhet på.
Dersom en i et konkret møte bruker en forkynner som har annen læremessig overbevisning, må en
forvente at vedkommende respekterer lojalt bedehusets læremessige ståsted. Dersom en får spørsmål
om å bruke en ukjent forkynner eller en det knyttes usikkerhet til, bør lederne søke råd hos ledelsen i
kretsen eller Indremisjonsforbundet sentralt.
Forsamlingen og de åndelige lederne har særskilt ansvar for å speide etter og elske fram nye
forkynnergaver. Slike bør spesielt oppmuntres til å delta med vitnesbyrd, andakter og andre konkrete
forkynneroppgaver. Det bør også meldes fra til ledere på kretsplan og ImF sentralt. Bibelskolen er en
viktig utrustningsstasjon for nye forkynnergaver.

4.3 Modell for forkynnelse og undervisning
Forkynnelse og undervisning må tilrettelegges praktisk ut fra det behov og de muligheter som
foreligger lokalt. Indremisjonsforbundet har særlig fire områder i fokus for forkynnelse og
undervisning.

4.3.1 Vekkelsesforkynnelse
Samtidig som all forkynnelse og undervisning i bedehuset i en viss forstand har vekkelsespreg, er
det viktig at det legges til rette for konkret og direkte vekkelsesforkynnelse. Vekkelsesforkynnelsen
sikter på å nå uomvendte til frelse og troende til fornyelse. ImF legger til rette for dette ved å kalle og
sende evangelister med særskilt vekkelsesgave. I håndboken finnes en konkret veiledning om
evangeliske aksjoner over to uker. (Se vedlagt veiledning for evangeliske aksjoner der det er omtalt: 1.
Forberedelse. 2. Gjennomføring. 3. Etterarbeid. )
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Så lenge Den hellige Ånd er på jorden, arbeider Han gjennom Ordet. Minst annet hvert år bør
forsamlingen legge opp til en slik evangelisk aksjon. Det kan være naturlig at slike aksjoner
gjennomføres som fellesaksjoner. (Flere organisasjoner i et bedehus eller for flere
bedehusforsamlinger og/eller forsamlinger.)

4.3.2 Utadrettet evangelisering
Vekkelsesforkynnelse og evangeliske aksjoner fungerer i stor grad som utadrettet evangelisering.
Ofte når en mange nye ikke-kristne mennesker i slike sammenhenger. Men en indremisjon som består
av hverdagskristne kan ikke avgrense sin evangelisering til møter og et bestemt hus. Evangelisering er
troens liv i hverdagen der vi møter mennesker. Det er å være en kristen der du er. I denne håndboken
vil du finne konkret hjelpestoff til utadrettet evangelisering.

4.3.3 Undervisning (læreforkynning)
ImF legger til rette for undervisning (læreforkynning) i bedehuset ved å sende ut bibellærere og ved
å lage modeller for et undervisningsopplegg i bedehuset. Også dette er det naturlig å samarbeide om
over bedehusgrenser i et naturlig område. Kretsledelsen oppmuntres til å samarbeide med lokale
bedehus om inndeling i naturlige områder både for evangeliske aksjoner og bibelundervisning.
Undervisningen bør ha en to-års plan for gjenomgåelse av bibelske skrifter, sentrale trossannheter
og aktuelle undervisningstema. Det er viktig at undervisningen totalt sett gir bredest mulig innsikt og
kunnskap (Apg 20:32).
Undervisningen kan foregå på flere måter som for eksempel - avsatte uker i semesteret eller avsatte
kvelder i semesteret. Hver samling kan inneholde to undervisningstimer med en halv times pause med
enkel servering mellom timene. I tillegg til selve undervisningen bør det gis rom for spørsmål og
samtale.
Modellen som Alpha-kursene bruker, har vist seg som svært tjenlig for undervisningskvelder i
bedehuset (Undervisning, mat, grupper med samtale og bønn osv.).
De faste undervisningsoppleggene kan aldri omfatte all undervisning. All oppbyggelig forkynnelse
er i bunn og grunn undervisning. Det er også viktig å være oppmerksom på det som kan kalles et
utvidet undervisningsbegrep. Undervisning er nemlig ikke avgrenset til undervisning fra talerstol,
kateter eller det som en kan oppfatte som teoretisk undervisning. Undervisning omfatter egentlig hele
livet, holdninger og det totale opplegget i forsamlingens fellesskap. Sang og musikk er i stor grad en
slik del av undervisningen.
En viktig undervisningsplass er også heimen og familien. Her er egentlig hovedplassen. Det er
derfor viktig at indremisjonen og bedehuset oppmuntrer heimene og familiene til et godt andaktsliv
heime og i relasjon til forsamlingen i bedehuset.
STUDIEGRUPPER
Det finnes mye godt materiell til bruk for studiegrupper. Både kretsen og særlig
undervisningskonsulenten i ImF er behjelpelig med å orientere om aktuelle studiehefter. Studiegrupper
og cellegrupper knyttet til forsamlingen bør være et viktig arbeidsredskap i forsamlingens arbeid. Det
er ikke heldig om slike grupper lever sitt eget liv skilt fra forsamlingstilhørighet.
ImF er medlem av ”Norsk Kristelig Studieråd” (NKrS). Denne studieorganisasjonen kan besøkes
på internett www.nkrs.no. Her ligger orienteringer, søknadsskjemaer, katalog og mange andre
opplysninger.
Undervisningskonsulenten i ImF er behjelpelig med opplysninger, søknadsskjemaer osv. for de
som ikke har tilgang til Internett eller vedr. andre spørsmål om dette arbeidet.
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UNDERVISNINGSMATERIELL
Indremisjonsforbundet tilbyr undervisningsmateriell til bruk for arbeidet i bedehuset:
• Dåpsopplæring for barn og unge. Knyttet til materiell for barne- og tenåringsarbeidet.
• Plan for konfirmanttiden (Helhetsplan, supplerende plan til DnKs konfirmantplan samt opplegg
for en weekend for konfirmanter på et av indremisjonen sine leirsteder.)
• Undervisningsplan for voksne (Toårs plan fordelt på fire semester.)
Det er også viktig at lokale ledere bringer behov og ønsker om undervisningsmateriell til kretsen og
ImF sentralt. I ImF sentralt er det undervisningskonsulenten som er kontaktperson for
undervisningsarbeidet. Det er ellers misjonssekretæren som leder forkynnelsesarbeidet. Det er derfor
denne personen som er kontaktperson for forkynnerne – både evangelistene, bibellærerne og andre
ressurspersoner til forkynnelse og undervisning.
Merk at ImF sentralt arbeider ut forslag til undervisningsopplegg for forskjellige livsfaser – barn,
tenåringer (egen plan for konfirmanttiden), unge og voksne. Disse planene blir sendt ut etter hvert som
de blir ferdige.

4.4 Vedlegg: Troen i Luthers lille katekisme
Første artikkelen – OM SKAPELSEN
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Det er: Jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger. Han har gitt meg legeme og sjel, forstand og alle
sanser. Han holder alt dette ved lag og gir meg hver dag det jeg trenger for å leve. Jeg tror også at han verner
meg mot alle farer og vokter meg mot alt ondt. Dette gjør han av bare nåde og faderlig godhet, uten at jeg har
fortjent det. For alt dette skylder jeg å takke og love ham, tjene og lyde ham.

Andre artikkelen – OM FRELSEN
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av
jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de
døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme
igjen for å dømme levende og døde.
Det er: Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og sant menneske, født av jomfru
Maria. Han er min Herre, som har gjenløst meg fortapte og fordømte menneske, kjøpt meg fri og frelst meg fra
alle synder, fra dødens og djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige, dyre blod og sin
uskyldige lidelse og død. Dette har han gjort for at jeg skal være hans egen, leve under ham i hans rike og tjene
ham i evig rettferd, uskyld og salighet, liksom han har stått opp fra de døde, lever og regjerer i evighet.

Tredje artikkelen – OM HELLIGGJØRELSEN
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, alminnelig kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse og det evige liv.
Det er: Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til
ham. Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg, helliggjort meg og holdt meg fast i den
sanne tro. På samme måte kaller, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos
Jesus Kristus i den felles kristne tro. I denne kristne kirke tilgir han daglig meg og alle troende alle synder. På
den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle døde og gi meg og alle troende i Kristus et evig liv.
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4.5 Konkrete tips til arbeidet.
4.5.1 Forkynnertjenester
Indremisjonsforbundet har hovedfokus på forkynnertjenesten. Kretsene og ImF sender ut mange
forkynnere, både lønnede og ulønnede. Sangevangelister, bibellærere og barne- og ungdomsarbeidere
er eksempel på medarbeidere med en noe spesialisert tjeneste. I tillegg har vi ressurser knyttet til
hovedkontoret som vi kan tilby til forkynnelse og undervisning innen for forskjellige områder.
Ved skolene våre har vi personer med forskjellige nådegaver og kompetanse. Sammen skulle vi
dekke et bredt felt som barne- og ungdomsarbeid, sang- og musikk, media, idrett, og andre aktuelle
tema.
Dere kan spørre etter ansatte i Indremisjonsforbundet ved å henvende dere til hovedkontoret vårt på
Bildøy v/misjonssekretæren. Søknadsfristene våre er 1.september for påfølgende vårsemester,
1.mars for kommende høstsemester. For foreninger tilsluttet en av våre kretser kan de søke via
kretsen med kopi direkte til ImF. For sammenhenger som ikke er innmeldt i en av kretsene og der en
er direkte innmeldt i ImF, sendes søknaden direkte til hovedkontoret.

4.5.2 Opplegg for evangeliske aksjoner
Her tenker vi på sammenhengende evangeliske møtevirksomhet som strekker seg over flere dager,
gjerne over to uker. Dette kan være fellesmøter mellom ulike organisasjoner og kirkesamfunn lokalt,
mellom nabolag/bygder eller en storsatsing i en forsamling eller organisasjon. Slike aksjoner krever
en del ressurser, både til praktisk gjennomføring og organisering, derfor kan det være en fordel å være
flere. En felles satsing kan også virke samlende for kristne som til vanlig tilhører ulike “arbeidslag” i
Guds Rike.
Forberedelse
• Ansvar: Det er viktig at det er klart hvem som har ansvar for møtene. Dette kan organiseres ulikt,
men et styre, eller en komite må være ansvarlige for det som skal skje. Her tenker vi både på det
praktiske, åndelige og økonomiske. Det er alltid en fordel at oppgaver og ansvar blir tydelig satt
opp og fordelt. Særlig når en har felleaksjoner er det viktig at alt dette er på plass i forkant av
møtene. Mye misforståelser, frustrasjon og sårhet kan unngås om forberedelsene er gode på dette.
• Forkynnere: Det er klokt å starte tidlig i arbeidet med å skaffe forkynnere til aksjonen. Dersom
dere ønsker for eksempel ønsker besøk av sangevangelister fra ImF betyr det å henvende seg til
hovedkontoret på Bildøy v/misjonssekretæren. Søknadsfristene våre er 1.september for
påfølgende vårsemester, 1.mars for kommende høstsemester. Ved fellesaksjoner er det mulig å
avklare talerspørsmål enda tidligere.
• Ansvarsområder: Fordeling av ansvar for ulike sider ved aksjonen mellom styre- eller
komitemedlemmer.
Viktige ansvarsområder:
1. Bønn; bønnelister, bønnegrupper, kontinuerlig bønn for konkrete områder, mennesker,
styre/komite, forkynnerne, det praktiske opplegget... bønnekort kan være en hjelp
2. PR; forhåndsomtale i media, plakater, annonsering.
3. Økonomi; budsjett, regnskap, kollekt, sponsing, f.eks. av annonser…
4. Rammene om møtene; pynting, møteverter, rigging og rydding av lokale.
5. Teknisk; behov for god lyd, lydanlegg og tekniker.
6. Ledelse; møteledere, gjerne ikke for mange, viktig at forsamlingen blir trygg på disse, og at
det utvikles kjennskap mellom møteleder og forkynnere
7. Sang- og musikkansvarlig; sangkrefter til møtene, forsangere, musikk til fellessangen.
8. Veiledningstjeneste; noen som kan være sammen med forkynnerne i forbindelse med
forbønn og sjelesorg.
9. Mat; bevertning enkelte møter?
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• Forarbeid: Jevne møter i styre/komite og eventuelle underkomiteer. Er det aktuelt å legge til rette
for spesielle undervisnings- og inspirasjonssamlinger for ulike ansvarsområder? F.eks. veiledning,
evangelisering, forbønn, møteledelse, bruk av sang- og musikk?

• Kontakt med forkynnerne: Etablere god kontakt med de/den forkynnerne/en som skal tale.
Dette handler om å tenke sammen om møteopplegg og andre spørsmål komiteen jobber med. Det
er veldig positivt om det er praktisk mulig å få til et møte mellom styret/komiteen i forkant av
aksjonen, gjerne minst en måned før.

• Gjør møtene godt kjent. Alle må vite om møtene, gjennom god annonsering, plakater og
lignende. Dette betyr en del økonomi, men er avgjørende for hvem, og hvor mange som kommer!
Er det aktuelt med husbesøk i forkant og/eller under selve aksjonen? Er det muligheter for å kunne
arrangere friluftsmøter i sentrum, på handlesenter el.lign.? Dette må planlegges godt, og
eventuelle søknader på sendes inn i god tid med en klar beskrivelse av hva en vil gjøre, når det
skal gjøres og hvor lenge det vil pågå. Hva med skole-, bedrifts- og/eller institusjonsbesøk? Her er
det også viktig å ta kontakt i god tid på forhånd. Kan en benytte eksisterende nærradio til
møteoverføringer, omsorgsprogram el.lign.?

• Ansvarlighet: Det er viktig at en planlegger og prioriterer på en ansvarlig måte i forhold til de
ressursene en har til disposisjon. Dette gjelder både i forhold til lokale krefter, tilkalte forkynnere
og andre medarbeidere. Dersom en legger opp til at forkynneren/ne skal delta på opplegg utenom
møtene, må dette avklares og planlegges i samarbeid med han/dem.
“Hjelp med din høyre hånd og bønnhør oss, for at de du elsker må bli frelst.” (Sal 108:7)
Gjennomføring

• Her handler det om selve aksjonen og opplegg i forbindelse med den. En må alltid være klar for at
opplegget må justeres underveis. Derfor er det viktig at det er god og tett kontakt mellom de ulike
ansvarlige, og inn mot forkynnerne.

• Det er naturlig med felles samlingspunkt i starten av aksjonen, og i avslutningen av uka/ukene.
Her kan en evaluere og vurdere situasjonen.

• En må regne med at uforutsette ting kan skje, og det er viktig at en er innstilt på å være fleksibel
og åpen i forhold til hvordan opplegget fungerer.

• Aksjonsmøter er en kamparena. De er viktige i Guds Rike ved at mennesker kan bli frelst, og de
kristne fornya. En bør derfor mobilisere ekstra på bønnefronten under selve aksjonen.
(Ef 6:10-17).
Etterarbeid

• Hvordan ta vare på og føre videre de som ble frelst og fornyet under møtene? Inkludere nye i
bibelgrupper, kor, foreninger og forsamlingen. Konkret undervisning for nye kristne. Oppfølging
av enkeltmennesker og grupper med bestemte behov (syke, rusmisbrukere, personer i vanskelig
livssituasjon ellers og så videre).

• Temakvelder eller helger der en fokuserer på områder de åndelige lederne ser behov for.
• Samlingskvelder der en særlig prøver å imøtekomme behov for å får prate, spørre og dele
erfaringer. Be konkret for og med hverandre. Dette kan gjelde både åndelige og menneskelige
ting. Kombinasjon av arrangement i forsamling og smågrupper kan være konstruktive. Viktig å
være oppmerksom på de menneskelige behova også. Vi har bruk for å bli sett og ivaretatt som
enkeltpersoner, der vi er.

• En kan gjerne snakke om en plan for etterarbeid allerede i forkant av aksjonsmøtene. Det er likevel
viktig at denne planen først vedtas etter møtene er ferdig, slik at den best mulig kan imøtekomme
de behov møtene har avslørt. Det er i seneste laget å begynne å planlegge etterarbeid to uker etter
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at møtevirksomheten er over. I vår tid har mange en travel hverdag, og vi er avhengige av å kunne
planlegge engasjement.
I det kristne arbeidet er vi satt til å arbeide etter beste evne og gave, med det Gud har gitt oss som
enkeltmennesker og forsamling. Vi har ansvar for å gjøre en solid jobb med dette. Dette skal vi gjøre
under bønn, med kjærlighet, flid og målbevissthet.
Dypest sett er det likevel bare en ting som gir frimodighet, og som gjør at vi går i gang; dette er
Guds sak. Det er Gud selv som er operasjonsleder i denne verdens største redningsaksjon. Vår bønn
er at vi kan få være i Hans ledelse og velsignelse. Først da kan arbeidet lykkes.
“Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke
vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets
brød. Det samme gir han sin venn mens han sover.” (Sal 127:1-2)

4.5.3 Praksis i forbindelse med forlengelse av møtevirksomhet:
1. ImF er glade for at det fra tid til annen blir en spesiell søkning til møter, fornyelse blant kristne, nød
for ufrelste og gjerne at ufrelste kommer til møte. Særlig gleder vi oss over nyheter om at
mennesker tar imot Jesus.
2. Når noe av dette vi nevner under punkt 1 skjer, blir det vanligvis aktuelt å forlenge
møtevirksomheten. Dette er et initiativ som i første rekke skal komme fra lokale
ledere/styre/komite. Men dersom forkynnerne får spesiell tro for det, kan de også fremme dette
spørsmålet selv. Det betyr likevel ikke at forkynnerne bør “presse” fram en forlengelse det ikke er
syn for lokalt.
3. Dersom det er ønske om forlengelse, og forkynnerne er åpne for det, tar en kontakt med ImF ved
misjonssekretæren (eller annen ansvarlig). Vanligvis er det forkynnerne som kontakter
misjonssekretæren og formidler det som skjer. I enkelte tilfeller ringer også lederen lokalt.
4. Ansvarsfordelingen praktiseres slik:
a. Lokalt styre/komite innstiller i samarbeid med forkynnerne om møtene skal fortsette.
b. Forkynnerne kontakter misjonssekretæren for å legge fram dette. Det er ImF ved
misjonssekretæren og generalsekretæren som gjør endelig vedtak. Det må være helt spesielle
grunner hvis ImF overprøver innstillingen fra forkynnerne (og lokalt styre/komite). ImF ønsker
likevel å bli gjort kjent med situasjonen og argumentene for fortsettelse.
c. Misjonssekretæren kontakter det stedet eller den kretsen forkynnerne etter oppsatt reiserute
skulle besøkt, med orientering om at møtene går ut. Det er da viktig at misjonssekretæren er
mest mulig oppdatert på årsakene til at planlagte møter må gå ut.
5. Det må aldri bli en enkel beslutning å forlenge møtevirksomhet. Til det er konsekvensene for store
for de stedene som rammes ved at planlagt virksomhet går ut. ImF vil til tross for dette hevde at
forkynnerne våre skal være frimodige når Gud arbeider spesielt et sted. Vi takker Gud når arbeidet
og oppdraget lykkes på en slik måte. Vi gir derfor forkynnerne som står i slik virksomhet vår fulle
støtte.
6. Når det blir aktuelt med forlengelse av møter, har vi følgende normalordning:
a. Forkynnerne forsetter uka etter, og tar ut fri i etterkant av dette. Hvis en bestemmer forlengelse,
går arbeidsuken etter friuken ut. Forkynnerne får dekka hjemreise etter gjeldende regler
(Personalhåndboka)
b. Hvis dette av ulike grunner er praktisk vanskelig, kan en fortsette etter ordinær friuke. Dette må
i så fall avtales, enten som fast ordning, eller fra gang til gang.
c. En bestemmer forlengelse for en uke om gangen. Kortere eller lengre perioder kan avtales ved
spesielle behov eller situasjoner.
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4.5.4 Undervisningsplan for bedehusforsamlinger
Hovedtema: ”MED GUDS ORD TIL FOLKET”
Undervisningsplanen er en 2-års plan, men kan strekkes over lengre tid.
Hvert halvår har:
•
•
•

En temaformulering med et mål for undervisningen.
5 avsnitt eller moduler med hver sitt tema og viktige bibelsteder.
Tilknytning til del av katekismen.

En helhetlig plan
På alle plan i organisasjonen har vi behov for en helhetlig plan for Bibel undervisningen. Denne er
tenkt som en hjelp til det lokale styre når de skal sette opp semesterplaner, velge tema for bibeltimer,
bibelhelger, møteuker, gruppesamlinger, småmøter og lignende. ImF sentralt og kretsene trenger også
en slik plan for planleggingen av sitt undervisningsopplegg. Og det er viktig at kretsplanet og
sentralplanet i organisasjonen her går foran.
Vi tror planen også har tips å gi til våre skoler når det gjelder deres møter og opplegg for
studiegrupper for eksempel.
En helhetlig undervisningsplan skulle gjøre det lett å søke økonomisk støtte til bibelundervisning
og trosundervisning på bedehuset.
Valgfrihet mellom mange tema
Vi har satt opp mange tema å velge mellom under hvert avsnitt. Det er viktig med lokale
tilpasninger. Tema en har arbeidet mye med i en forsamling kan være høyst aktuelle i en annen
forsamling. Noen tema vil være forholdsvis nye og ukjente i våre sammenhenger. Men på denne
måten får vi muligheter til fornyelse, vokster og større kjennskap til hele Guds råd.
Altså: Hovedtema er tenkt felles. De mange undertema markerer valgfrihet. Disse skal ikke binde
noen, men være en hjelp i planleggingsarbeidet.
Hovedmål:
1. Å gå igjennom det meste av Det nye testamente. 2. Ta frem viktige avsnitt i Det gamle
testamente. 3. Gå gjennom katekismens ulike deler. 4. Ta frem tema som er særlig aktuelle i vår tid
(merket med ◙).
Hovedskisse og detaljplan
Undervisningsplanen foreligger som en enkel skisse. Men som vedlegg vil dere finne en detaljplan
med forslag til emneformuleringer og relevante bibeltekster.
Denne er ment som en hjelp, og må tilpasses lokale behov. Undervisningskonsulenten i ImF er til
disposisjon for å hjelpe dem som vil bruke planen. Forkynnerne er også viktige samtalepartnere for
dette arbeidet.
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DEN HELLIGE ÅND BYGGER
KRISTI FORSAMLING, ET
ÅNDELIG TEMPEL MED ET
HELLIG PRESTESKAP Sakarja,
Matt 16:13-28 , Joh 20:19-23,

DEN HELLIGE ÅND
GJENFØDER OG FORNYER.
NÅDEMIDLENE.
* Dåp: Matt 28, Mark 16, Apg 2, 8,
9, 10, 16, Rom 6, Kol 2, Tit 3 m.fl.

DEN HELLIGE ÅND LEDER,
TRØSTER, FORMANER,
VOKTER OG KJEMPER FOR
FORSAMLINGEN Salme 23 og
80, Jer 2, 23, 25 Esek 34, Matt

DEN HELLIGE ÅND LEDER I
BØNN GJENNOM GUDS FOLKS
EKSEMPEL I DEN GAMLE
PAKT. Bibelavsnitt i GT * Israel *
Abraham ber * Moses ber *
DEN HELLIGE ÅND BER OG
LEDER I BØNN I JESU NAVN
Rom 8, Gal 4:6 * Jesus ber Luk
3:21-22 m.fl. Joh.17 * Jesus
underviser om bønn Luk 11 & 18 *
Bønn i Jesu navn Joh 14 16 *

DEN HELLIGE ÅND KOMMER
(JESUS OG DEN HELLIGE
ÅND) PINSE Jer 31, Esek 3637, Matt 1-4, 12, 28:16-20, Luk
24: 44-53, Joh 14-16, Apg 1-8.

DEN HELLIGE ÅND
FORKYNNER OMVENDELSE
OG FORLATELSE FOR
SYND. 5Mos 30, Salme 6, 32,
51, 102, 130, 143, Jes 1-10,

DEN HELLIGE ÅND SKAPER
TRO VED EVANGELIET. Jes
40-55 , Jer 23:29, Joh 5-10, 12,
18-21, Apg 13-18, Gal 1-4,
Rom 1 og 9-11 1Kor 1-2 *
DEN HELLIGE ÅND GIR HÅP,
OPPSTANDELSE OG EVIG
LIV. Salme 116-118 , Joh 1112, 1Kor 15, 1Tess 4-5, 1Pet
1, Åp 1 og 4-7. *Lovsang. *
Oppstandelsen og livet * Et

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Tema

Mål

Avsnitt 1

3. TROSARTIKKEL Dåpen, Nattverden,
Fader Vår

At forsamlingen skal fornyes og
vokse som Kristi legeme.

At tro blir født, mennesker frelst
og lagt til forsamlingen - at
f
li
bli f
t
DEN HELLIGE ÅND
FORBEREDER GUDS
FRELSE (ÅNDEN I GT) 1Mos,
2Mos, 5Mos 1-7, Dom, Salme
105. * Gud er hellig. * Et hellig

2. TROSARTIKKEL Om forløsningen

JESUS SKAL KOMME IGJEN FOR
Å DØMME OG FOR Å FULLENDE
SITT RIKE. Joel, Sefanja, Esekiel,
Matt 13 24-25 m.par., Joh 3:1-21,
5:16-30 14:1-14 1Joh 4 Åp
JESUS KRISTUS KALLER TIL
FORKYNNELSE, LOVPRISNING
OG ETTERFØLGELSE
* Utsendelse: Matt 9-10, 28:16-20,
Joh 20-21.
* Misjon: Rom 1 og 9 10 2Kor 2 5

JESUS KRISTUS ER OPPSTÅTT
FRA DE DØDE OG LEVER. HAN
SITTER VED FADERENS HØYRE
HÅND. Matt 28, Mark 16, Luk 24,
Joh 20-21, Apg 1:1-14, Rom 6-8,

JESUS KRISTUS: GUDS LAM,
GUDS TJENER, VÅR
ØVERSTEPREST OG FORSONER
Jes 52:13-53:12, Salme 22, Matt
17-20 og 26-27 m.par. Rom 1-5,

At troende i Guds forsamling ser
hva vi eier i Jesus Kristus, og at Han
få
å t hå
å l d
JESUS KRISTUS ER GUDS SØNN
OG VÅR BROR(Messias,
Menneskesønnen) Jes7:10-17,
9:2-7, 11:1-10, Mika 5, Luk 1-6,
Matt 1-17, Joh 1-3, Gal 4:4-5, 1Joh

Guds forsamling lever av evangeliet om Jesus

3. HALVÅR

1. TROSARTIKKEL Om skapelsen De 10 bud

GUDS LOV - GUDS BUD - GUDS VILJE.
VI OG VÅR NESTE. 4.-5.bud. 1Mos 3750, 2Mos 20, 5Mos 5,
Sal 139, 3Mos 19:18, Jer 35, Matt 5:43f,
22:39 Luk 10:27f Luk 2:41-52 Joh 2:1f
GUDS LOV - GUDS BUD - GUDS VILJE.
VI OG VÅR NESTE FORTS. GUDS
LOVS TRE FUNKSJONER. 6.-10.bud,
Kjærlighetsbudet 2Mos 20, 5Mos 5,
2Sam 11-12, 1Kong 21, Ords, 2Sam 1112 Amos Matt 5:27 32 9:1 12 1Tess

GUDS LOV - GUDS BUD - GUDS VILJE.
VI OG GUD. 1.-3. bud. 2Mos 20, 5Mos
5, Sal 23, 27, 40, 62, 112, 121, 125, Matt
5-7, 22:37f, Mika 6:8, Luk.10, 1Kor 10, Kol
3:5

GUDS GODHET OG GUDS
NIDKJÆRHET. GUD KALLER,
OPPDRAR OG LEDER I DEN GAMLE
PAKT. 2Mos, 4Mos, 5Mos, Josva, 1Krøn,
2Krøn, Esra, Nehemias, Haggai, Jer.

At vi må bli bevisstgjort i kampen mot
synden og oppmuntret i tjenesten for Gud
å ll li
åd
li f
GUD FADER ER SKAPER AV HIMMEL
OG JORD - DEN ALLMEKTIGE
Fork, 1Mos 1-3, Salme 2,14,19,33, 104,
139, 144, 148, Job, Agj 17, Matt 15 & 19,
Hebr 11:1-3, Rom 1-3, 5:12-14. * Hvordan

Guds forsamling i kamp mot synd og i tjeneste for Gud
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3. TROSARTIKKEL Om helliggjørelsen

Guds forsamling i funksjon som Kristi legeme

2. HALVÅR

Guds forsamling skapes av Den Hellige
Ånd
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1. HALVÅR
Tema: Guds forsamling skapes av Den Hellige Ånd
Vi tar utgangspunkt i hvem vi er: Guds forsamling som Den Hellige Ånds verk.
Det er Den Hellige Ånd som har skapt oss og gjort oss til det vi er. Og Den Hellige Ånd fornyer og
arbeider med oss. Vi vil derfor starte med å ta for oss bibelens budskap om Den Hellige Ånd. Det er
nemlig viktig å gi rom for Åndens arbeidsmidler (hjelpemidler).
Da tenker vi på bibelen og sakramentene. Disse er det som skaper og opprettholder de helliges
samfunn.
Mål: At tro blir født, mennesker frelst og lagt til forsamlingen – og at forsamlingen blir fornyet
og styrket i troen på Jesus.
Katekismen: Den tredje trosartikkel.
Avsnitt 1: Tema: Den Hellige Ånd forbereder Guds frelse. (Ånden i GT)
Vi ser at Åndens gjerning er knyttet til bestemte personer og institusjoner som Gud særlig
har valgt seg ut.
• ”Gud er hellig”. 1Mos 18-19, Jes 6, 1Sam 2.
• ”Syndefallet og dets konsekvenser”. 1Mos 3-11.
• ”Syndefallet og menneskers religiøsitet”. ◙
• ”Guds utvelgelse av Israel. Fedrehistorien”. 1Mos 12-50.
• ”Et hellig folk”. 2Mos 19-20, 5Mos 7.
• ”Hellige bud” 2Mos 20, 5Mos 5.
• ”Åndens gjerning og dommerne”. Dom 1-21.
• ”Åndens gjerning og profetene”. 4Mos 11 og 24, 1Sam 10 og 16, 1Kong 18, 2Kong 2,
Esek 1-11.
• ”Sann og falsk profeti”. Jer 23, Esek 13, Mika 3.
• ”Ånden og Messias. Messias-profetiene”. 2Sam 7 og 23, Jes 7:14, 9:2f, 11:1f, 42:1-4, 49:1-6,
50:4-7, 52:13-53:12, Jer 23:5f, 31:3f, Esek 34, Mika 5:2f, Amos 9:11f, Joel 2:28f, Dan 7:13,
Sak 3:8, 6:12f, 9;9f.
Avsnitt 2: Tema: Den Hellige Ånd kommer. (Jesus og Den Hellige Ånd)
Vi ser at Ånden leder og bor i Jesus, blir lovet disiplene av Jesus og blir sent av Jesus for å
bo hos forsamlingen.
• ”Døperen Johannes - hans tjeneste og budskap”. Matt 3, Luk 1.
• ”Jesus og Den Hellige Ånd”. Matt 1-4, Matt 12, Matt 28:16-20, Luk 24:44-53, Joh 14-16.
• ”Faderen, Sønnen og Ånden (Treenigheten)”. Joh 14-16, Matt 3-4, Matt 28:16-20.
• ”Den Hellige Ånd er Sannhetens Ånd som overbeviser om synd, rettferdighet og dom”.
Joh 14:16 og 17, 1Joh 4:6, 5:5-11.
• ”Sannhetens Ånd og Talsmannen. Den Hellige Ånd som temaet i Jesu avskjedstale”. Joh 1416.
• ”En ny pakt og et nytt hjerte”. Jer 31 og Esek 36-37.
• ”Pinse. DHÅ kom til disiplene for å bo i Jesu forsamling.” Apg 1-2.
• ”Pinseunderet som engangshendelse og som stadig skapende virkelighet ved nådemidlene”. ◙
• ”Den Hellige Ånd forkynner, trøster og leger”. Apg 3-5.
• ”Den Hellige Ånd leder til tjeneste”. Apg 6-8.
Avsnitt 3: Tema: Den Hellige Ånd forkynner omvendelse og syndsforlatelse.
Vi er født i omvendelse, forkynner omvendelse og lever i omvendelse. Vi har mottatt
syndsforlatelse, lever i syndsforlatelse og forkynner syndsforlatelse.
• ”Guds nådige kall til omvendelse”. 5Mos 30.
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”Botssalmene”. Salme 6, 32, 51, 102, 130 og 143.
”Resten som omvender seg”. Jes 1-10.
”Omvendelsesbudskapet i Amosboken” Amos 1-9.
”En ny fødsel ved Den Hellige Ånd”. Joh 1-4.
”Paulus´ omvendelse”. Apg 9.
”Romeren Kornelius og hans hus får del i omvendelsen, syndsforlatelsen og Den Hellige
Ånd”. Apg 10-11.
”Åndens vitnesbyrd og vår bekjennelse”. Johannes-brevene.
”Åndens tale til forsamlingene. De syv sendebrevene”. Åp 2-3.
”Vekkelse”. Mange bibelavsnitt. ◙
”Er omvendelse nødvendig for å bli frelst?” ◙

Avsnitt 4: Tema: Den Hellige Ånd skaper tro ved evangeliet.
Vi har mottatt evangeliet, vi tror evangeliet og vi forkynner evangeliet.
• ”Guds Ords virkning”. Jes 55, Jer 23:29.
• ”Herrens tjener kommer med evangeliet”. Jes 40-54.
• ”Høre Jesu ord til tro og frelse”. Joh 5.
• ”Guds brød – det evige livs ord”. Joh 6.
• ”Jesu lære er Guds lære til alle som tørster”. Joh 7.
• ”Å bli værende i Jesu Ord”. Joh 8.
• ”Jesu ord åpner blinde øyne”. Joh 9.
• ”Den gode hyrdes ord”. Joh 10.
• ”Ordet om korset”. Salme 22, Joh 12 og 18-19, 1Kor 1:18, 1Kor 2:2.
• ”Den levende og oppstandne Jesu´ord”. Joh 20-21.
• ”Forkynnelsen av evangeliet til jøder og hedninger. Mange blir frelst.” Apg 13-18.
• ”Israel og evangeliet. Evangeliet til Israel”. Rom 9-11. Div. skriftsteder fra GT.
• ”Ordet om korset er en Guds kraft til frelse”. Rom 1:16-17, 1Kor 1.
• ”Guds hemmelighet åpenbaret ved Ånden til tro”. 1Kor 2.
• ”Den Hellige Ånd taler bare ett evangelium”. Gal 1.
• ”Den Hellige Ånd taler rettferdiggjørelse ved tro”. Gal 2.
• ”Den Hellige Ånd taler Lov og Evangelium”. Gal 3.
• ”Den Hellige Ånd taler om barnekåret”. Gal 4.
Avsnitt 5: Tema: Den Hellige Ånd gir håp, oppstandelse og evig liv.
Vi eier og forkynner et levende håp. Vi tror, ser frem til og forkynner oppstandelsen og evig
liv.
• ”Lovsang over budskapet om frelse fra døden”. Salme 116-118.
• ”Jesus er oppstandelsen og livet”. Joh 11.
• ”Jesus som hvetekornet”. Joh 12.
• ”Jesu oppstandelse og vår oppstandelse”. 1Kor 15.
• ”Oppstandelsestro i møte med døden” 1Tess 4-5.
• ”Ånden prøver troen og skaper et levende håp”. 1Pet 1:1-12.
• ”Jeg er den første og den siste og den levende, sier Jesus.” Åp 1.
• ”Ånden viser oss Lammet og den store flokken som lovsynger”. Åp 4-7.
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2. HALVÅR
Tema: Guds forsamling i funksjon som Kristi legeme
Dette halvåret skal vi ta for oss hvordan Guds forsamling fungerer.
Guds forsamling er i Skriften skildret som Kristi legeme. Sentralt i denne sammenheng står
nådegavene. Og disse nådegavene har som formål ikke å framheve personer eller institusjoner, men å
tjene Guds nådemidler.
Nådemidlene er Guds Ord (evangeliet), dåp og nattverd.
Det alminnelige prestedømme er et annet sentralt ord fra Det nye testamente. Nådemidlene hører
til midt i de helliges samfunn, er gitt til bruk her og forvaltes av det alminnelige prestedømme.
Forkynnelsen av evangeliet er det helt sentrale.
For at nådemidlene skal være i funksjon trenger vi ledere i Guds forsamling.
Hva sier Guds Ord om slike ledere?
Guds ord sier altså noe om de grunnleggende funksjonene i
forsamlingen. Men Guds Ord binder oss ikke til en bestemt organisering eller til en bestemt
ordning av tjenestene.
Bønn er også en sentral funksjon i Guds forsamling. Hva sier Guds Ord om bønnen?
Mål: At forsamlingen skal fornyes og vokse som Kristi legeme.
Katekismen: * Den tredje trosartikkel * Avsnittene om dåp og nattverd * Fader Vår
Avsnitt 1: Tema: Den Hellige Ånd bygger Kristi forsamling, et åndelig tempel med et hellig
presteskap.
Vi blir bygget av Den Hellige Ånd. Vi tilhører Kristi tempel. Vi tjener i det hellige
presteskap.
• ”Herren ledet sitt folk Israel ut av Egypt”. 2Mos 1-17, Sal 105.
• ”Ikke med makt og ikke med kraft, men med min Ånd, sier Herren”. Profeten Sakarja.
• ”Jesus bygger sin forsamling”. Matt 16:13-28, Joh 20:19-23.
• ”Et åndelig tempel og et hellig presteskap”. 1Pet 2:1-10.
• ”Den Hellige Ånd bygger forsamlingen som Kristi legeme”. 1Kor 12-14 Ef 1;1-4:16.
• ”Den Hellige Ånds gaver – nådegavene”. 1Kor 12, Ef 4, 1Pet 4.
• ”Nådegavene og agape (kjærligheten)”. 1Kor 13.
• ”Nådegavene i forsamlingens gudstjenester”. 1Kor 14.
• ”Kristi verdensvide forsamling av troende og den lokale forsamling av troende”. Bibelord som
belyser de to betydninger av ordet ”forsamling”. ◙
• ”De helliges samfunn, de frie organisasjonene innen Den norske kirke og de mange
kirkesamfunn”. ◙
Avsnitt 2: Tema: Den Hellige Ånd gjenføder og fornyer. Nådemidlene.
Vi blir gjenfødt, frelst og satt inn i et paktsforhold til Gud i dåpen.
Vi blir gjenfødt, oppbygget og fornyet ved Guds Ord. Vi får syndenes forlatelse, samfunn
med Jesus, liv og salighet i nattverden.
• ”Dåpsbefalingen og dåpspraksisen i Det nye testamente”. Matt 28:16-18, Mark 16:15-16, Apg
2:37-42, 8:26-40, 9:17-18, 10:44-48, 16:11-15, 16:30-34, 22:15-16.
• ”Dåpens gaver – gjenfødelse, frelse og pakt med Gud”. Joh 3:1-21, Rom 6:1-11, 1Kor 12:12f,
Gal 3:26-27, Kol 2:6-15, Tit 3:4-7, 1Pet 3:18ff.
• ”Jesu innstiftelse og innbydelse til nattverdmåltid”. Matt 26:26-29, Mark 14:22-25, Luk
22:14-20, 1Kor 11:23, Apg 2:42-46, Apg 20:7-12.
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”Jesu gaver i nattverden – syndenes forlatelse, samfunn, liv og salighet”. 1Kor 10:1-22, 1Kor
11:17-34, Joh 6:52-58.
”Det store nådemiddel – Guds Ord – gjenføder, oppbygger og fornyer”. Rom 10, 1Pet 1:23,
Joh 20:30-31, Joh 5:16-47, Joh 6:60-69, Apg 7:7, 12:24, 19:20, 20:13-38.
”Omskjærelse i den gamle pakt – dåp i den nye pakt. Barnedåp”. 1Mos 17, 3Mos 12:3, Josva
5, Luk 2:21, Kol 2:11-12.
”Dåp på bedehuset. Hvorfor?” ◙

Avsnitt 3: Tema: Den Hellige Ånd leder, trøster, formaner, vokter og kjemper for forsamlingen.
Vi blir ledet og bygget opp. Vi blir trøstet og formant. Vi blir voktet og vernet.
• ”Herren er hyrde”. Salme 23, Salme 80, Jes 40, Jer 23.
• ”Frafalte hyrder og de hyrdeløse”. Jer 2, Jer 23, Jer 25, Esek 34, Matt 9:35f.
• ”Jesus er den gode hyrde”. Joh 10:1-21, Hebr 13:20, 1Pet 2:25
• ”Den Hellige Ånd og aposteltjenesten” 1Kor 9, 2Kor 10-13.
• ”Paulus som forsamlingsleder”. Paulusbrevene.
• ”Forsamlingen og forsamlingens ledere”. 1Tim, 2Tim, Titus.
• ”Forsamlingen trenger trøst og formaning”. 2Kor 1-7.
• ”Den Hellige Ånd og kampen mot vranglære”. 1Tim, 2Tim, 2Pet 2, 1Joh 4, 2Joh, Judas.
• ”Sektproblemet”. ◙
• ”Hva er katolsk kristendomsforståelse?” ◙
• ”Hva er pinsevekkelsens kristendomsforståelse?” ◙
• ”Hva er liberal kristendomsforståelse?” ◙
• ”Hva er evangelisk (luthersk) kristendomsforståelse?” ◙
Avsnitt 4: Tema: Den Hellige Ånd leder i bønn. Guds folks eksempel i den gamle pakt.
Vi blir bedt for og vi blir ledet i bønn.
• ”Abraham ber”. 1Mos 18.
• ”Moses ber”. 2Mos 17, 2Mos 32-34, 4Mos 11 og 21, Salme 90.
• ”Bønnesvaret Samuel som forbeder”. 1Sam 1-12.
• ”David ber”. 1. og 2. Samuelsbok.
• ”Davids morgenbønn”. Salme 4.
• ”Davids kveldsbønn”. Salme 5.
• ”David lovpriser Gud”. Salme 8, Salme 30-31, Salme 65, Salme 84, Salme 103,
Salme 138, Salme 145.
• ”David ber om ledelse”. Salme 25, Salme 143.
• ”David ber i sin nød”. Salme 22, Salme 26, Salme 35, Salme 54-61, Salme 69, Salme
70, Salme 86.
• ”David ber om syndsforlatelse”. Salme 38, Salme 51.
• ”David takker Herren”. Salme 9, Salme 18.
• ”Salomo ber og Gud svarer”. 1Kong 8-10, 2Krøn 6-7.
• ”Profeten Elia ber og Gud svarer”. 1Kong 17-19
• ”Kong Hiskia ber og Gud svarer”. 2Kong 18-20, Jes 36-39.
• ”Daniel ber”. Daniels bok.
• ”Israel”. ◙
Avsnitt 5: Tema: Den Hellige Ånd ber og leder i bønn i Jesu navn.
Vi blir bedt for og vi blir ledet i bønn i Jesu navn.
• ”Jesus ber”. Luk 3:21-22, Luk 9:18 og 29, Mark 1:35, 6:46, Luk 5:16, Matt 14:23, Mark
14:26-41, Joh 17.
• ”Jesus underviser om bønn”. Matt 6:1-8, 7:7-11, 9:38, Mark 11:20-26, Luk 11:1-13, Luk 18.
• ”Bønn i Jesu navn”. Joh 14-16.
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”Fader Vår”. Matt 6:9-13, Luk 11:2-4
NB! ”Fader Vår” kan vi bruke som utgangspunkt for all undervisning om bønn. Slik gjorde
Luther det i sine katekismer.
”Den Hellige Ånd ber og leder oss til bønn”. Gal 4:6, Rom 8.
”Forsamlingsbønn”. Apg 1:14, 2:42, 4:23-36, 6:1-7, 13:1-3 20:36-38, 1Kor 14:13-18, Ef 6:1820, Fil 4:4-7, Kol 4:2-6, 1Tess 5:17, 1Tim 2:1-8, Jak 4:1-3, 1Joh 5:13-17, Judas 20.
“Bønn og salving i Herrens navn”. Jak 5:13-20, Apg 16:8f, 28:8, 2Kor 12:8-10. ◙
”Bønn og misjon”. Matt 9:35-38, Apg 10, 13:1f, Apg 16, Rom 15:30-33, 2Kor 1:11, 1Tess
5:25, 2Tess 3:1-5, Åp 5:8.
”Fri bønn og fast formulert bønn, personlig bønn og felles bønn”. Flere bibelsteder. ◙
”Forbønn”. 1Tim 2:1 m.fl.
”Bønnesvar slik Gud vil”. Matt 26:29, 2Kor 12, Ef 3:20-21, Matt 7:7-11 m.fl. ◙

3. HALVÅR
Tema: Guds forsamling lever av evangeliet om frelsen i
Jesus Kristus
Undervisningen dette halvåret skal på en særlig måte dreie seg
om Jesus Kristus. Hvem er Han? Hva har Han gjort? Hva er Hans funksjon i dag?
Vi har i undervisningsplanen til nå vært opptatt av troen, Den Hellige Ånd og hvem vi er som Jesu
Kristi forsamling. Men gjennom dette er det Jesus Kristus vi har hatt med å gjøre. Den Hellige Ånd er
Jesu Ånd som hele tiden belyser Jesus for oss.
Og vi er Jesu Kristi legeme og forsamling der Han arbeider og er til stede. Vi blir stadig minnet om
det Jesus lærer og har gjort og er for oss.
Budskapet om Jesu fødsel, Hans liv, Hans lidelse og død, Hans oppstandelse, Hans himmelfart og
Hans gjenkomst skal stå i sentrum dette halvåret. Det er de store frelsessannheter i den andre
trosartikkel det gjelder.
I undervisningsplanen legger vi vekt på evangelistenes beretninger i de fire evangeliene. Og
opplegget vil være lett å knytte til høytidene jul, påske og Kristi himmelfart. Da har vi naturlige
tilknytningspunkter når vi underviser om inkarnasjonen, om forsoningen, om rettferdiggjørelsen, om
gjenkomsten osv.
Mål: At troende i Guds forsamling ser hva vi eier i Jesus Kristus, og at Han får være vårt håp og
vår glede.
Katekismen: Den andre trosartikkel.
Avsnitt 1: Tema: Jesus Kristus er Guds Sønn og vår bror.
Vi tror på Ham som vår representant overfor Gud – Menneskesønnen.
• ”Immanuel – Gud med oss”. Jes 7:10-17, 9:2-7, 11:1-10, Mika 5, Matt 1.
• ”Ordet ble kjød – inkarnasjonen”. Joh 1:1-18, Luk 1:26-56, 1Joh 1:1-4.
• ”Jesu fødsel”. Luk 2, Matt 2, Gal 4:4-5.
• ”Jesus er Guds Sønn og Davids sønn”. Matt 3-4, Mark 1 Luk 3-4.
• ”Jesus er Profeten som forkynner Guds Ord”. Matt 5-7, Matt 13, Luk 6, Joh 3-10.
• ”Jesus er Kristus (Messias)” Joh 20:31, Matt 16:13-20 o.fl.
• ”Jesus er Menneskesønnen som leger, frelser og gjenreiser Guds rike”. Matt 8-17 og flere
steder hos Luk og Joh.
• ”Prøv åndene på Kristus-bekjennelsen”. 1Joh (særlig 4:1). ◙
Avsnitt 2: Tema: Jesus Kristus er Guds Lam og Guds Tjener.
Vi tror på Ham som vår Øversteprest og vår Forsoner. Synden er sonet.
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”Herrens lidende tjener”. Jes 52:13-53:12, Salme 22.
”Offertjenesten i Det gamle testamente som forbilde på Jesu offer”. 2.-4. Mosebok.
”Jesus taler om sin lidelse og død”. Matt 16-20, Mark 8-10, Joh 12:20-36.
”Fra Cæsarea Filippi til Jerusalem”. Matt 16-21.
”Jesus Guds Lam”. Joh 1:19-34, 1Pet 1:18-21, 1Kor 5:7, Åp 5.
”Jesu lidelse og død”. Matt 26-27, Mark 14-15, Luk 22-23, Joh 18-19.
”Mennesket er fortapt og under Guds vrede og dom”. Ef 2:1-3, Rom 1:18-3:20.
”Kristi forsoningsverk”. Rom 3:21-5:21, 2Kor 5:11-21.
”Jesus vår øversteprest som har gjort soning for våre synder”. Hebr 4-10.
”Vi forkynner Kristus korsfestet”. 1Kor 1-2. ◙
”Korsets anstøt”. Matt 11:6, 16:23, 24:31-33, Gal 5:11, 1Kor 1:23.

Avsnitt 3: Tema: Jesus Kristus er oppstått fra de døde. Han lever.
Han har inntatt plassen ved Faderens høyre hånd. Vi har evig liv i Ham, er rettferdiggjort
ved tro på Ham og står under Hans omsorg og ledelse.
• ”Jesus står opp fra de døde som han har sagt”. Matt 28:1-10, Mark 16:1-8, Luk 24:1-12, Joh
20:1-10.
• ”Jesus viser seg for disiplene, for Maria Magdalena og for mange”. Mark 16:9-14, Luk 24:13f,
Joh 20:11-21:25.
• ”Jesus inntar plassen ved Faderens høyre hånd 40 dager etter oppstandelsen”. Mark 16:15-20,
Luk 24:44-53, Apg 1:1-14.
• ”Gud har opphøyet Jesus og gitt han navnet over alle navn”. Fil 2:5-11, Kol 1:15-23, Hebr
1:1-14, 12:1-3, Salme 110 (sammen med avsnitt i flere andre salmer som 45, 95, 75, 102 osv.)
• ”Rettferdiggjørelse av tro”. Gal 2:11-3:29, Rom 3:21-5:21, Hab 2:4. ◙
• ”Frelsesvisshet”. 1Joh, Rom 8. ◙
• ”Frelst av nåde. Barnekåret og arvedelen”. Ef 1-2, Rom 8, Joh 1:12.
• ”Helliggjørelsen. Korsfestet med Kristus skal synden overgis til død – oppreist med Kristus
skal vi leve et nytt liv”. Rom 6-8, Gal 5-6.
• ”Jage mot målet”. Fil 1-4.
• ”Hva med reinkarnasjonslæren? ” ◙
Avsnitt 4: Tema: Jesus Kristus skal komme igjen for å dømme levende og døde og for å fullende sitt
rike. Vi skal alle møte for dommeren Jesus. Vi kan bli frelst i dommen ved tro på Jesu
fullbrakte frelsesverk. Alle frelste skal få evig liv og borgerskap i det nye Jerusalem.
• ”Det gjelder å være forberedt. Jesu endetidstale”. Matt 24-25, Mark 13, Luk 21.
• ”Evig liv eller dom”. Matt 13:36-43, Joh 3:1-21, 5:16-30, 1Joh 4. Åp 20-21.
• ”Mange rom i Fars hus”. Joh 14:1-14.
• ”Fortapelsen”. Matt 22:1-14, 24:51, 25:1f, Luk 16:19-31.
• ”Himmelen – Guds evige rike”. Job 19:25-27, Matt 5:22, 19:27-30, Matt 22:1f, Joh 3:16, Rom
8, Fil 1:21, 3:12f, Åp 7, 21-22.
• ”Frimodighet i troen med det usynlige for øyet”. 2Kor 4:16-5:10.
• ”Det som skal skje ved Jesu gjenkomst formaner oss til å leve gudfryktig”. 2Tess 1-3.
• ”Ikke vantro, frafall og forherdelse, men frimodig tro og lydighet”.
Hebr 3-4 og 10:19-39.
• ”Jesus kommer igjen helt sikkert. Vi skal vente med tålmodighet”. 2Pet 3.
• ”Åpenbaringsbokens budskap om omvendelse, årvåkenhet og trøst”. Åp.
• ”Herrens dag”. Joel, Sefanja.
• ”Lovprisningene i Åpenbaringsboken”. Åp.
• ”Esekielbokens budskap om dom, frelse og Guds rikes fullendelse”. Profeten Esekiel.
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Avsnitt 5: Tema: Jesus Kristus kaller til forkynnelse, lovprisning og etterfølgelse. Da kommer han til
oss, bor hos oss og leder oss. Vi skal bekjenne vår tro på Ham og avvise vranglære om
Ham.
• ”Jesus sender ut sine disipler”. Matt 9:35-10:42, 28:16-20, Luk 9-10 og 24, Joh 20-21.
• ”Bibelens misjonsbudskap”. Matt 28:16-20, Rom 1 og 9-11, 2Kor 2-5, Ef 1-2, Joh 3.
• ”Misjonsperspektivet i GT”. 1Mos 12, Josva 2 og 6, Rut, Jonas m.fl.
• ”Jesus kaller mennesker til tjeneste i sitt rike”. Flere tekster. ◙
• ”Peter som forkynner og misjonær”. Apg 2-12.
• ”Paulus som forkynner og misjonær”. Apg 13-2.
• ”Stefanus forkynner og lovpriser Jesus”. Apg 7.
• ”Lovprisninger i Det nye testamente”. Rom 11:33-36, Ef 1:3-14, 1Pet 1:3-.
• ”Lovprisningene i Åpenbaringsboken”. Åp.
• ”Vår trosbekjennelse”. Rom 10:9-10, Fil 2:6-11, 1Tim 3:16, 6:11f, 1Joh 4. ◙
• ”Hva er vranglære og hva gjør vi med den?” 1Joh 4:1f, 5:18-21, 2Joh, Mark 13:21f, 2Kor 11,
1Tim 4:1f. ◙
• ”Herrens velsignelse”. Luk 24:50-51, 4Mos 6:22-27, 2Kor 13:13.
• ”Hva er svermeri og hva fører det til?” ◙

4. HALVÅR
Tema: Guds forsamling i kamp mot synden
og i tjeneste for Gud
Dette siste semesteret i den 2-årige undervisningsplanen skal livet som kristen i forsamling,
hjemmet og samfunnet stå i fokus. Vi kan gjerne si at det er kallet til tjeneste og det daglige liv som
kristne det dreier seg om.
Vi er skapt av Gud og hører Han til. Jesus har forsonet oss med Gud. Den Hellige Ånd helliggjør
oss og leder oss på troens vei. Derfor kan vi bekjenne troen på Gud som vår Skaper. Han har åpenbart
seg for oss til frelse og bor hos oss. Hele vårt liv skal stå i takkens og tjenestens tegn.
Som kristne vet vi at vi daglig synder og bryter Guds vilje på alle områder. Men vi ønsker å lyde
Guds bud og leve til Hans ære. Vi erkjenner at vi trenger Guds bud, Guds formaninger og Guds
oppmuntringer.
Mål: At vi må bli bevisstgjort i kampen mot synden og oppmuntret i tjenesten for Gud på alle
livsområder og livsfaser.
Katekismen: * Den første trosartikkel * De ti Guds bud * Det dobbelte kjærlighetsbud som
budenes sammenfatning.
Avsnitt 1: Tema: Gud Fader er Skaperen av himmel og jord, den Allmektige. Gud er Den Første og
Den Siste. Vi er skapt til samfunn med Gud, til å frykte, elske og ære Ham, og til tjeneste i
skaperverket og overfor hverandre.
• ”Gud skaper”. 1Mos 1, Apg 17:16-34, Salme 33, Hebr 11:1-3, Joh 1:1-3.
• ”Gud vedlikeholder og forsørger”. Salme 104, Salme 145, Hebr 1:3, Apg 17:28
• ”Mennesket er skapt i Guds bilde. Menneskets uendelige verdi.” 1Mos 2-3, Salme 8, Salme
144, Salme 139, Matt 19:1f. ◙
• ”Syndefallet og dets konsekvenser”. 1Mos 3:1f, Salme 51:5-7, Matt 15:1-20, Rom 3:9-20,
1.Joh 1:8, Rom 5:12-14, Salme 14.
• ”Mennesket og lidelsen”. Jobs bok, Salmetekster. ◙
• ”Guds fotspor i skaperverket”. Rom 1:20, Salme 19, Salme 148.
• ”Evolusjonsteorien og troen på Gud som Skaper”. Job 12, Fork 3:9f. ◙
• ”Hvordan er Gud? Hva sier Han om seg selv? Gud er ånd. Gud er lys.
Gud er fullkommen. Gud er evig. Gud er allmektig. Gud er allvitende.
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Gud er en fortærende ild. Gud er god. Gud er kjærlighet. Gud er nådig osv.” (Mange
bibelsteder)
Avsnitt 2: Tema: Guds godhet (kjærlighet) og Guds nidkjærhet (hellighet).
Gud kaller, oppdrar og leder sitt utvalgte folk Israel. Vi gjennomgår frelseshistorien.
• ”Gud kaller Moses og leder Israel”. 2Mos 3f.
• ”Utferden fra Egypt”. 2Mos 12f.
• ”Sangen ved Det Røde hav”. 2Mos 15:1f.
• ”Israels ulydighet og Guds straff under ørkenvandringen”.
• ”Herrens nidkjærhet og hans kjærlighet. Herrens dom og Herrens frelse.
Guds ledelse ved profetene.” Jeremia-boken.
• ”Guds godhet, folkets opprør og Guds straff”. 2Mos 32, 4Mos 11-14, 4Mos 21, 5Mos 6-11.
• ”Vekkelse i Israel. 2Kong 22-23, 2Krøn 34-35.
• ”Guds kjærlighet og folkets utroskap.” Hoseas-boken
• ”Dommen kommer. Jerusalem faller”. 2Kong 24-25, 2Krøn 36.
• ”Hjemkomst fra fangenskap. Herren trøster og leder midt i store vansker. Esra, Nehemias,
Profeten Haggai.
• ”Guds ledelse av historien. Da tidens fylde kom.” Gal 4:4. ◙
Avsnitt 3: Tema: Guds lov – Guds bud – Guds vilje. Vi og Gud. 1.-3. bud.
• Gud gir sin lov til Israel ved Moses”. 2Mos 20, 5Mos 5.
• ”Profetenes budundervisning.” Mange bibeltekster. ◙
• ”Det største og det første bud: å elske Herren”. Matt 22:37-39 Luk 10:27, 5Mos 6:5, 10:12,
Mika 6:8.
• ”Jesu budundervisning”. Matt 5-7, Luk 10. ◙
• ”Du skal ikke ha andre guder enn meg”. 2Mos 20:3, 5Mos 5:7.
• ”Å stole på Herren”. Matt 6:25-34. ◙
• ”Tillitssalmene i Bibelen”. Salme 23, 27, 40, 62, 112, 121, 125.
• ”Moderne avgudsdyrkelse”. 1Kor 10, Kol 3:5. ◙
• ”Du skal ikke misbruke Herren, din Guds navn”. 2Mos 20:7, 5Mos 5:11.
• ”Vår tale og vår skrift som gudstjeneste”. Kol 4:2-6, Matt 5:13-16 og 33-37. ◙
• ”Forsamlingens og den enkelte troendes vitnesbyrd i media. Vår mediabruk”. ◙
• ”Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig”. 2Mos 20:8, 5Mos 5:12.
• ”Vår tidsbruk på forsamlingsplan og personlig plan”. Ef 5:16. ◙
Avsnitt 4: Tema: Guds lov – Guds bud – Guds vilje. Vi og vår neste. 4.-5. bud
• ”Det største bud – del to: Du skal elske din neste som deg selv”. 3Mos 19:18, Matt 22:39, Luk
10:27f.
• ”Nestekjærlighet”. Rom 13:1-15:13, Matt 7:12, Jak 2:1f. ◙
• ”Det fjerde bud. Å ære sine foreldre og foresatte”. 2Mos 20:12, 5Mos 5:16, Rom 1:29f, 1Tim
1:8f.
• ”Josef og hans foreldre”. 1Mos 37-50.
• ”Jesu forhold til Josef og Maria”. Luk 2:41-52, Joh 2:1f, Joh 19:25-27.
• ”Foreldreretten, kristen oppdragelse og skole”. 5Mos 6:4-9, Matt 18:5f, Ef 6:1-4, 1Tim 3:4-5,
Tit 1:6. ◙
• ”Rekabittenes eksempel”. Jer 35.
• ”Eldreomsorg i forsamlingen”. 3Mos 19:32, 5Mos 28:50 Klag 4:16, Klag 5:12, Matt 15:1-20,
1Tim 5:1f. ◙
• ”Du skal ikke slå i hjel. Hat, mord, mobbing og diskriminering”. 2Mos 20:13, 5Mos 5:17,
1Joh 3:15, Ef 4:26-27, Matt 5:43-48. ◙
• “Forsamlingen og kampen mot provosert abort”. Salme 139:13f, Jes 49:1, Jes 13:18, Jer 1:5,
Luk 1, Gal 1:15. ◙
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”Forsamlingens holdning til rusmidler og omsorg for misbrukere”. Ef 5:18, Rom 13:12-13,
1Tess 5. ◙
”Hva skal vi tenke om eutanasi?” 2Mos 23:7, Dom 9:53-54, 1Sam 31, Job 3:3f 6:8f, 7:15,
10:18f, Salme 38, Salme 40:13f, Salme 73, Jer 20:14f, Matt 25:40. ◙

Avsnitt 5: Tema: Guds lov – Guds bud – Guds vilje. Vi og vår neste. 6.-10.bud. Guds lovs tre
funksjoner.
• ”Du skal ikke bryte ekteskapet”. 2Mos 20:14, 5Mos 5:18, 2Sam 11-12 m.fl.
• ”Ekteskapets hellighet og ukrenkelighet”. Matt 5:27-32, 19:1-12, 1Tess 4:3-8, 1Kor 6, Hebr
13:4, Rom 7:1f. ◙
• ”Samboerskap – er det rett eller galt?” Se flere bibeltekster sammen. ◙
• ”Skilsmisse og gjengifte”. Mal 2:10-16, Matt 5:27f, 19:1f, Mark 10:1f, Luk 16:18, Rom 7:1-3,
1Kor 7. ◙
• ”Hva sier Bibelen om homofilt samliv?” Rom 1:24f, 1Tim 1:8f, 1Kor 5, 1Kor 6:9-11, 3Mos
18:17, 20:13, Ef 5:1ff. ◙
• ”Du skal ikke stjele”. 2Mos 20:15, 5Mos 5:19.
• ”Ikke tyveri og latskap, men verdiskaping og givertjeneste.” 1Joh 3:1.
• ”Tiende”. 3Mos 27, 4Mos 18, Mal 3, Mark 12:41-44, 2Kor 8. ◙
• ”Du skal ikke vitne falskt mot din neste” 2Mos 20:16, 5Mos 5:20.
• ”Ikke baktalelse og usannhet, men personvern og sannhet i kjærlighet”. Ef 4:25-32. ◙
• ”Det 9. og 10. bud. Begjæret og misunnelsen”. 2Mos 20:17, 5Mos 5:21, Jak 1:14-15, 1Kong
21, 2Sam 11-12, Hebr 13:5. ◙
• ”Tilgivelse”. Matt 6:14-15, Matt 18, Luk 7:36f, 17:1-4, Kol 3:13-17, Ef 4:32.
• ”Ordspråkene som veiledning for kristenlivet”. Ordspr.
• ”Bibelens formaninger – trenger forsamlingen dem?” 1Tim 2:5 m.fl. ◙
• ”Nødhjelp”. 2.Kor 8-9, 1.Joh 3:17, Jak 2, 5Mos 15, Amos.
• ”Guds lovs tre funksjoner” (Lovens tre bruk) ◙
1. Guds lov og samfunnet. Loven som ”et gjerde” for å hindre lovløshet.
2. Guds lov, hjertet og gudsforholdet. Loven som ”et speil” for å vise oss at vi er syndere.
3. Guds lov, viljen og kristenlivet. Loven som ”en veiledning” for å vise oss hvordan
kjærlighetens gjerninger utføres i praksis.
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4.5.5 Konfirmasjonsplan i ImF
Dette er en skisse til konfirmasjonsplan innen Indremisjonsforbundet. Tanken er at denne kan
brukes som mal til å lage en konkret plan for bruk lokalt og/eller innen et område eller krets. Både
krets og ImF sentralt stiller ressurspersoner til disposisjon for å hjelpe til med å utarbeide ferdige og
konkrete opplegg.
Planen er bygget opp som en modulplan. Det vil si at planen først og fremst er en skisse til et
helhetlig opplegg for konfirmantarbeidet innen indremisjonen og bedehuset. Vi tror at det er aktuelt å
vurdere et slikt opplegg innen vårt tenåringsarbeid. Det er viktig at ungdommer blir hjulpet, sett,
regnet med og inkludert i fellesskapet i forsamlingen på beste måte.
Som modulplan er det også tenkt at deler av planen kan brukes som indremisjonen og bedehuset
sitt tilbud inn i det eksisterende konfirmantarbeidet for eksempel innen den lokale menighet i Den
norske kirke. Det ligger også i kirkens konfirmantplan å samarbeide med det frivillige kristne
ungdomsarbeidet. For eksempel kan gruppeopplegget, konfirmantleir og/eller weekend tilbys som
samarbeidsområde. Undervisningsdelen kan også brukes som supplerende del av det lokale
konfirmantopplegget.

VISJON
I samsvar med Guds ord skal barna døpes og ”lære å holde” slik Jesus uttrykker det i
Matt.28:18-20. Derfor er visjonen at konfirmanten i løpet av konfirmasjonstiden møter Den
Treenige Gud, blir bedre kjent med Ham, inkluderes i det kristne fellesskapet og får hjelp til
personlig frigjort kristenliv.
Det er viktigste er at konfirmasjonstiden legger til rette for at den enkelte kan få møte Jesus og
få hjelp til å vokse som kristen. Dermed blir kunnskap ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å
oppnå et frigjort og rikere trosliv.

ANDRE MOMENTER TIL VURDERING
Vi oppmuntrer alle kretser og lokale ledere til å drøfte tiltak for tenåringene i konfirmanttiden.
Slike tiltak kan gi et godt grunnlag for tilknyttingspunkter mellom den enkelte tenåring og
forsamlingen.
Lokale bedehus bør ha et konkret tilbud til konfirmantene enten det er en av de foreslåtte
modulene eller hele opplegget. Det er også naturlig at kretsen hjelper til med at enkeltbedehus
eller bedehus i et område vurderer hvordan en kan samarbeide om opplegg for konfirmantene. Vi
oppmuntrer til å vurdere både selve modulplanen og de andre avsnittene som er med i denne
konfirmantplanen.
Det er viktig at det satses på god kvalitet i det som presenteres som bedehusets
konfirmanttilbud. Det betyr også at de som skal forestå opplegget, får hjelp til å være godt utrustet
for oppgavene. Her kan lokale ledere, kretsplanet og ImF sentralt hjelpe hverandre til
lederutrustning.
Den enkelte forsamling bør vurdere å gi Bibelen til hver konfirmant. Det sender ut signal om
hvor viktig en anser Guds ord for å være. Sammen med Bibelen bør en også gi konfirmanten en
bibelleseplan som vil være en veiledning i å bruke Bibelen.
Konfirmantene bør presenteres for forsamlingen ved semesterstart, og
forsamlingsmedlemmene bør få utdelt bønnekort med navn på en konfirmant hver. Mal for slike
bønnekort er vedlagt.
I forbindelse med konfirmantåret bør hver enkelt konfirmant ha 5 tjenestesøndager. Her bør
den enkelte være delaktig på et eller annet vis (teknisk arbeid, tekstlesing, velkomst i døren,
kollekt, søndagsskole etc.). Disse bør legges til forsamlingens hovedmøter. God kommunikasjon
mellom konfirmant- og møteleder er viktig, og konfirmantleder bør også være til stede på
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tjenestesøndagene. Hvorvidt det bør organiseres slik at alle konfirmanter deltar samtidig, eller de
”spres utover”, får diskuteres. Det er jo et praktisk spørsmål hvis man har mange konfirmanter,
men det kan ofte gi en trygghet for konfirmantene å være flere sammen.
Sanksjoner i forhold til manglende oppmøte på undervisning eller andre samlinger, får være
opp til den enkelte forsamling å diskutere. I den fase konfirmasjon i bedehuset er i nå, tror vi ikke
dette er et problem.
En form for overhøring bør vurderes. Her bør konfirmanten(e) på en eller annen måte
presentere noe av kunnskapen som er tilegnet i undervisningen. Eksempelvis kan man dramatisere
bibeltekster eller komme med personlige vitnesbyrd.
Det kan være greit å ”spare” noen av de siste samlingene til spørsmål eller konkrete
forberedelser.

FORHOLDET TIL DEN NORSKE KIRKE
De fleste steder inngår konfirmanter som tilhører bedehuset i Den norske kirkes
konfirmasjonsopplegg. En del steder er ungdomsledere i bedehuset med som konfirmantledere
direkte i kirkens regi. Andre steder er de med som samarbeidspartnere fra bedehuset. Når denne
planen er bygget opp som modulplan, er det også for å være til konkret hjelp på dette området. Vi
vil gjerne at når en samarbeider slik, skal indremisjonen og bedehuset gjøre det på best mulig
måte. Et faglig godt opplegg er til god hjelp for å gjøre bedehuset til en god samarbeidspartner.
Det kan også knytte seg en del problemer til konfirmantarbeidet. Indremisjonen og bedehuset
er opptatt av at våre unge skal få undervisning i tråd med Guds ord. I de tilfeller undervisningen
bryter med Guds ord, vil det være aktuelt å stå for de sentrale delene av undervisningen i eget regi.
Vi oppmuntrer lokale ledere i indremisjonen og bedehuset til å drøfte situasjonen omkring
konfirmantarbeidet. Åpenhet og kommunikasjon med de lokale prestene/kateketene er også viktig
for et ansvarlig lederskap. I en tid med fokus på trosopplæring er det også gode anledninger til slik
kontakt.

PEDAGOGISKE OVERVEIELSER
Konfirmantene er i en viktig og utfordrende alder. De er midt oppi puberteten sine forandringer
og spørsmål. Både i forhold til identitetsbygging, personlighet og virkelighetsforståelse er det
mange ting som bryter på. I tillegg møter de også rimelig stort press utenfra.
Informasjonssamfunnet pøser på med masse inntrykk, et pluralistisk samfunn tilbyr mer og mer på
”livssynsbordet” og prestasjonskravene øker både med hensyn til kropp, skole og ulike relasjoner
og posisjoner.
Det kan være betydelige forskjeller på jenter og gutter i konfirmantgruppen. Dette gjelder både
oppførsel, interesser og modenhetsgrad. Dette fører til at det kan vurderes å enkelte ganger dele
inn i rene jente- og guttegrupper. Kanskje det kan være positivt med hensyn til grad av åpenhet og
fortrolighet. Dette kan gjerne settes inn i en ramme som de ulike gruppene trives med. Her tenker
vi på hvilken arena en møtes i og hvilke aktiviteter en er opptatt av.
Vi vet at den kristne kunnskapen er forholdsvis lav, og Bibelens autoritet svekkes stadig. Det er
derfor et stort behov for undervisning i Bibelen og troslæren.
Vi tror at det er viktig å legge til rette for at konfirmanten trives, og opplever
undervisningssituasjonene trygge. Vi kan vel si at konfirmantundervisning har aldri vært så viktig
som nå, samtidig med at undervisningen har store utfordringer. Dette siste gjelder kanskje særlig
på det pedagogiske planet.
Nedenfor følger en del praktiske tips for hvordan man kan legge opp undervisningen, og for
hvordan forsamlingen kan involveres i større grad.
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Involvering og variasjon:
I konfirmantundervisningen:
•

Aktiv bruk av Bibelen. For eksempel lese avsnitt, lære utenat enkelte vers, dramatisering
av tekster eller tema (kreativt bibelarbeid), oppgaver, gjerne i grupper (ikke bare skriftlige).
Det kan være musikal, bilder/noe visuelt, fortelling, refleksjoner og lignende),
konkurranser/leker med mer. Til dette kan katekismen være en god ressurs.

•

Den enkelte konfirmant får tilhørighet til sin forsamling. Målet med tjenestesøndagene er
at konfirmantene skal knyttes til fellesskapet.

•

Samtaler/intervju med medlemmer i forsamlingen. Gjerne ”spørreundersøkelser” der en
kommer inn på hva troen på Jesus betyr i hverdagen, hvordan en ble frelst, bønn og
bønnesvar.

•

Samarbeid med Bibelselskapet om gjennomføring av ”Vandring gjennom GT” og
”Vandring gjennom NT”.

•

Prosjekt. For eksempel med overskrift ”praktisk diakoni”, gjerne i fellesskap med
Frelsesarmeen, Blå Kors eller lignende.

For forsamlingen:
•

Egne bønnekort med konfirmantenes navn

•

Fest for konfirmanter og/eller foreldre

•

Hjemmesamlinger - her kan en bli kjent med hverandre, samtale og dele bordfellesskap

•

Temasamlinger for foreldre

Hjemme- og temasamlinger vil bli nærmere omtalt.

MODULPLAN
1. UNDERVISNING
Nedenfor følger en del forslag til tema for undervisningen. Det er til god hjelp om
undervisningsdelen knyttes til en konkret studiebok. De foreslåtte tema bygger på hoveddelene
av vår evangelisk lutherske tro. Dette er store, omfattende tema, og kan gjerne deles i flere
bolker. Tanken er at konkrete problemstillinger innarbeides på en naturlig måte, slik at
problemstillingene får stå i en sammenheng. På denne måten vil den enkelte konfirmant kunne
se en argumentasjon bak et synspunkt, ikke bare en løsrevet mening man kan føle man blir
pådyttet.
Undervisningen bør bygges opp slik at konfirmanten opplever det som visjonen uttrykker.
Da får han hjelp til å leve med Jesus - på Bibelens og bekjennelsens grunn – i hjem, forsamling
og samfunn.
Tema for undervisning
Vi tar for oss ulike sentrale tema som omhandler tro og liv. Luthers lille katekisme er
ressursbok. Tema og noe av strukturen er tatt derfra.
I undervisninger har vi klare kunnskapsmål. Men vi vil også understreke at det ikke er bare
kunnskap vi vil formidle. Hovedsaken er at konfirmanten møter et levende ord og en levende
Herre og Frelser.
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Dersom dere ikke har så mange samlinger som det er tema til, er det selvfølgelig mulig å
plukke fra den oppsatte planen.
Johannes 3,16:
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror
på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
De valgte bibeltekster er forslag. Konfirmantleder må ha full frihet til å velge andre avsnitt.
I det følgende er det lagt opp til 12 samlinger. Mange av disse samlingene vil imidlertid bli
så omfattende at man med fordel kan dele dem opp i flere samlinger.
Vi oppfordrer konfirmantleder til å aktualisere de ulike tema for konfirmantene.
Når det gjelder tema for konfirmantleiren, anbefaler vi konfirmantleder å plukke de tema
som er mest egnet. Men som utgangspunkt, vil vi foreslå ”Hvem er jeg?” og ”Hvem er Den
Hellige Ånd?” hvis konfirmantleieren er en del av et totalt opplegg.
Hvis konfirmantleiren er eneste tilbud fra oss, foreslår vi ”Hvem er Jesus?” og ”Hva vil det
si å leve som en kristen?”

Undervisningsplan:
1. Hvem er jeg?
Mål:
•

At konfirmanten møter Gud som skaper.

•

At konfirmanten får kunnskap om det kristne menneskesynet og menneskeverd i lys
av Bibelen.

•

At konfirmanten selv opplever seg som skapt og ønsket av Gud og får et selvbilde i
lys av Bibelen.

Sentrale tekster:
1. Mos 1-3; Sal 8; Sal 139.
Katekismen:
1.trosartikkel med forklaring
Sanger:
Hvem er jeg
2. Hvem er Gud?
Mål:
•

At konfirmanten lærer å kjenne Gud slik han møter oss i Bibelen. Da tenker vi på
Gud som hellig, allmektig, rettferdig og kjærlig.

•

At konfirmanten får et møte med Bibelens Gud som den fullkomne Far.

Sentrale tekster:
Sal 121; Jes 6; Matt 7, 9-11, Luk 15; Joh 3,16; Rom 8.
Katekismen:
1.trosartikkel med forklaring
Sanger:
Herre Gud, ditt dyre navn og ære
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O store Gud
Deg å få skode
Så høyt har Gud elsket verden
3. Hvem er Jesus?
Mål:
•

At konfirmanten får kunnskap om Jesu liv og undervisning.

•

At konfirmanten ut fra Bibelen møter Jesus, sann Gud og sant menneske.

•

At konfirmanten blir kjent med livets to utganger og ser Jesus som den eneste veien
til frelse.

•

At konfirmanten lærer hva ordet forsoning betyr.

Sentrale tekster:
Sal 22; Jes 53; Luk 2; Joh 14,1-6; Joh 18-20; Fil 2,1-11; 1. Joh 1; 1. Joh 4.
Katekismen:
2.trosartikkel med forklaring
Sanger:
Jeg har en venn
Jesus ble født i en stall
Jesus lever, graven brast
4. Hvem er Den Hellige Ånd?
Mål:
•

At konfirmanten lærer om hvem Den Hellige Ånd er og hva han gjør.

•

At konfirmanten lærer hva ordene omvendelse og rettferdiggjørelse betyr, om hva
det vil si å bli en kristen.

•

At konfirmanten kan oppdage forholdet mellom Den Hellige Ånd og den kristne
forsamlingen.

•

At konfirmanten blir kjent med Åndens gaver – nådegavene.

Sentrale tekster:
Matt 16,13-20; Joh 3; Joh 14-16; Apg 1-2; 1. Kor 12; Ef 4.
Katekismen:
3.trosartikkel med forklaring.
Sanger:
Vinden ser vi ikkje
Dine løfter er mange
Create in me a clean heart
5. Hva vil det si å leve som en kristen?
Mål:
•

At konfirmanten blir kjent med Bibelen som Guds ord og betydningen av bruken av
denne for det kristne liv.
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•

At konfirmanten får kjennskap til den kristne forsamling og dens betydning for et
kristenliv i vekst.

•

At konfirmanten lærer hva ordet helliggjørelse betyr.

•

At konfirmanten blir bevisstgjort på kampen mellom det gamle og det nye
menneske.

Sentrale tekster:
Sal 1; Sal 119, 11; Sal 105; Jes .55; Luk 8,1-23; Apg 2,42; Gal 5; Ef 5-6; Kol 3.
Sanger:
Kor stort min Gud
Gud har en plan med ditt liv
Jeg vil gi deg Å Herre min lovsang
6. Hva er nådemidlene?
Mål:
•

At konfirmanten får tillit til at Bibelen er Guds Ord, og at Guds Ord er levende, og
skaper liv.

•

At konfirmanten får hjelp til forståelse av reformatorisk kristendom – lov og
evangelium.

•

At konfirmanten vet hva et sakrament er. Vekt på forholdet mellom Guds ord og det
synlige tegn.

•

At konfirmanten lærer om dåpen og nattverden. Hva disse sakramentene er og hva
disse gir.

Sentrale tekster:
Sal 33,1-9; Matt 24,35; Matt 28,18-20; Luk 22,14-23; Joh 6,63; Rom 10:17;
1. Kor 11,23-26; Ef 2,1-10; 2. Tim 3,15-17; Heb 4,12.
Katekismen:
Om dåp og nattverd med forklaring
Sanger:
Guds ord det er vårt arvegods
Vi samles til dåp i din kirke på jord
Når vi deler det brød
7. Hva er bønn?
Mål:
•

At konfirmanten lærer om bønnens nødvendighet, løfter, muligheter og hvile.

•

At konfirmanten blir kjent med Fader Vår.

•

At konfirmanten får kjennskap til ulike måter å be på – lovprising, klagebønn,
takkebønn, syndsbekjennelse, forbønn etc.

Sentrale tekster:
1. Mos 18-19; Sal 13; Sal 25,14; Sal 50,15; Sal 100; Dan 9; Matt.6,5-15;
Rom 8,14-17; Fil 4,4-6; 1. Tim 2,1-4.
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Sanger:
Det er makt i de foldede hender
Den vanskeligste bønnen
På grunn av Jesu blod
8. Hva med de ti bud?
Mål:
•

At konfirmanten blir kjent med Guds gode vilje gjennom de ti bud.

•

At konfirmanten blir kjent med det dobbelte kjærlighetsbudet.

•

At konfirmanten får forståelse for budenes hensikt.

•

At konfirmanten får hjelp til gjennomtenking av viktige livsspørsmål.

Sentrale tekster:
2. Mos 20,1-18; 5. Mos 5; Matt 22,36-40; Joh 13,34-35; Rom 12; Ef 5-6.
Katekismen:
Om budene med forklaring
Sanger:
Gud du er rik
Å Herre jeg hjertelig ønsker
Vis meg veien, kjære Frelser
9. Hva med livet i familien, på jobben og i samfunnet?
Mål:
•

At konfirmanten utfordres på forvalteransvaret Gud gir alle mennesker.

•

At konfirmanten blir bevisstgjort på ansvar og muligheter ved å leve i ulike
relasjoner.

Sentrale tekster:
1. Mos 1,26-31; Matt 22,16-21; Matt 25,31-46; Luk 10,25-37; Rom 13.
Sanger:
Herre gje meg dine auge
Eg har ei teneste stor for Gud
Der du går, skal din veg

10. Hvordan ”leve forsamling”?
Mål:
•

At konfirmanten får kjenne seg som et viktig lem på Jesu legeme på jord.

•

At konfirmanten blir bevisst egne nådegaver og gis rom til å ta disse i bruk i
forsamlingen.

•

At konfirmanten blir kalt til ulike oppgaver i forsamlingen.

•

At konfirmanten får kjennskap til hva forsamlingsmedlemsskap innebærer.

•

At konfirmanten utfordres til givertjeneste.
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Sentrale tekster:
Mal 3,10; Mark 12,41-44; 1. Kor 12; 2. Kor 8-9; Ef 4; Fil 4,10-20; 1. Pet 2,4-10;
1. Pet 4,10.
Sanger:
Vidare med Jesus
Som barn i ditt hus
Guds menighet

11. Hva med misjon?
Mål:
•

At konfirmanten utfordres til et liv som Jesu etterfølger.

•

At konfirmanten blir kjent med Jesu misjonsordre, fra det nære til det fjerne.

•

At konfirmanten får noen glimt fra Apostelgjerningene, den store misjonsboken i
Bibelen.

•

At konfirmanten får nærkontakt med forsamlingens misjonsengasjement.

•

At konfirmanten får høre hva et misjons- og et misjonærkall er.

Sentrale tekster:
Matt 28,18-20; Luk 24,45-53; Joh 4,1-42; Joh 21; 2; Apg 1,8; Apg 13-19;
2. Kor 5,14-21; Ef 2,10.
Sanger:
Der det nye livet lever
Din rikssak, Jesus, være skal
Navnet Jesus
12. Hva med livet etter døden?
Mål:
•

At konfirmanten kan få perspektiv på spørsmål om lidelse, sorg og død.

•

At konfirmanten får kunnskap om hva Bibelen sier om livet etter døden.

Sentrale tekster:
1. Mos 45; 1. Mos 50,19-21; Job 1-2; Job 42; Luk 16,19-31; Joh 11,1-44;
Rom 8,28; 1. Kor 15; 1. Pet 1, 3-5; Åp 21-22.
Sanger:
Hvilken venn vi har i Jesus
Ja en gang mine øyne skal
Herre til deg får jeg komme
Himmelen er uforklarlig
Jeg tror på jordens forvandling
Etter undervisningen kan mange sitte igjen med spørsmål og kommentarer. En bør av den
grunn legge opp til gruppesamling etter hver undervisning. Dette er en utmerket måte å få
bearbeidet materialet på. Samtidig får man en viss pekepinn på hvor mye den enkelte har fått
med seg av det som ble formidlet. Her må en også skyte inn at konfirmasjonsundervisningen må
ta hensyn til at konfirmantene kan være svært forskjellige med hensyn til blant annet

Oppdatert 01.2007

Indremisjonsforbundet

HÅNDBOK FOR BEDEHUSET

4 - FORKYNNELSE OG UNDERVISNING I FORSAMLINGEN

intellektuelle og psykososiale forutsetninger. Konfirmantåret må legges opp slik at alle får gode
opplevelser av mestring og trivsel.
Nedenfor følger en mal for en undervisningssamling.
1. info, div. (15. min)
2. undervisning (30 – 45 min.)
3. pause (10 min.)
4. gruppesamling (30 min.)
5. bønn i gruppene (15 min.)
2. KONFIRMANTLEIR
Indremisjonen har ofte egnede leirsteder i kretsene. Mange av de lokale menighetene leier
også plass til sine konfirmantleirer i våre leirsteder. Det er også positivt fordi konfirmantene kan
bli kjent med leirstedet og kanskje komme igjen på en av våre leirer. Men leirstedene gir også
kretsens ungdomsledere et godt grunnlag for å tilby mer skreddersydde leir- og weekendtilbud
til konfirmantgrupper. Det kan være en modul som en tilbyr. Også i eget konfirmantarbeid
oppmuntrer vi krets og lokalplan til å samarbeide om slike leirer/weekender. Det kan for mange
være naturlig å legge en konfirmantweekend til en ordinær tenleir i forsamlingen/kretsen, men
om man velger å arrangere en egen tur for konfirmantene, er her et forslag til opplegg.
Konfirmantleiren bør legges til enten starten eller avslutningen av konfirmanttiden.
Forslag til leirprogram
FREDAG
1830
registrering/innkvartering
1930
kveldsmat
30
20
undervisning – se eget skriv
2200
underholdning/bli kjent
2330
ro
LØRDAG
900
vi våkner!
30
9
frokost
1100
undervisning – se undervisningsplan
1330
middag
1530
aktiviteter
1930
kveldsmat
2030
undervisning – se undervisningsplan
00
22
lovsangs-/vitnemøte
0000
ro
SØNDAG
900
vi våkner igjen!
930
frokost
00
11
undervisning – se undervisningsplan
1300
middag
1430
utvask/hjemreise
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Det blir gjort mye svært bra leirarbeid i kretsene. Det anbefales av den grunn at
konfirmantene blir integrert i en allerede eksisterende leir. På denne måten vil de også kunne
knytte kontaktpunkt mot ImF – så vel på leder- som deltakersiden.
3. HJEMMESAMLING
Konfirmantene deles opp i grupper på maks seks, og blir invitert hjem til noen i
forsamlingen; for eksempel en gruppeleder. Disse samlingene kan ha to hensikter. Den ene er
rett og slett å gi konfirmantene noen positive assosiasjoner i forhold til konfirmasjonstiden og
tilknytningen til forsamlingen. Den andre er å introdusere voksne medlemmer, gjerne ledere, av
forsamlingen, for konfirmantene og vice versa.
NB: Det er viktig at de som inviterer konfirmantene hjem ”ser” dem, og kjenner dem igjen
når de møtes i andre sammenhenger.
En har samlinger over malen skissert nedenfor.
1900
1930
2030

mat
samling
avslutning med bønn

Matservering er sentralt for at konfirmantene skal føle seg hjemme, men det behøver ikke
være noe ekstravagant – boller og saft gjør nytten.
Samlingen kan ha mange forskjellige utforminger, fra visning av kristne filmer til samtale
rundt bibelske tema. Formålet med samlingen bør være å gi konfirmantene et innblikk i det
kristne sosiale liv. En kan også innimellom ha aktiviteter som bowling.
Alt etter størrelsen på konfirmantflokken, kan slike hjemmesamlinger kreve deltakelse fra
forsamlingen i større eller mindre grad. Men et slikt opplegg kan være en god investering siden
konfirmantene er potensielle fremtidige medlemmer. Det er også viktig at forsamlingen som
helhet er seg bevisst det ansvar det medfører å ha konfirmasjonsundervisning. Det er ikke bare
noe formannen er med på, men et arbeid som involverer alle.
Slike hjemmesamlinger vil ikke kunne erstatte den ordinære konfirmasjonsopplæringen, men
vil kunne være et rikt supplement. En mulig løsning er at hver fjerde konfirmasjonssamling er
en slik hjemmesamling
4. TENÅRINGSSAMLINGER/UNGDOMSSAMLINGER
En av de store utfordringene er å knytte konfirmantarbeidet til det eksisterende
ungdomsarbeidet. All tradisjon forteller at der en lykkes med å inkludere konfirmantene i det
eksisterende ungdomsmiljøet på bedehuset, lykkes en aller best med å bevare dem i det kristne
fellesskapet.
Det er viktig at de kristne ungdomslederne ser den enkelte konfirmant, og slik skaper
grunnlag for inkludering og trivsel. Konfirmantene bør motiveres til å delta i forsamlingens
ordinære ungdomsarbeid.

KONFIRMASJONSDAGEN
Denne dagen har lang tradisjon for å være en høytidsdag for konfirmant og familie. Det er
viktig å ta vare på slike opplevelser. Om konfirmasjonen skjer i forsamlingen i bedehuset, bør det
skje ved bedehusets storsamling søndag formiddag. Denne samlingen bør ha preg av en feststund
der konfirmanten(e) presenteres for forsamlingen, og deltar aktivt i gjennomføringen.
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Forslag til mal for selve konfirmasjonshandlingen:
•

Konfirmantleder presenterer kortfattet hva konfirmanten(e) har gjort i løpet av
konfirmasjonstiden.

•

Konfirmanten(e) ønskes av forsamlingsleder velkommen som en del av forsamlingen.

•

Den enkelte konfirmant kneler, og konfirmant-/forsamlingsleder ber med navn og
håndpåleggelse for vedkommende.

•

Det bør legges til rette for en samtale med konfirmantene som relateres til noe de har
vært gjennom i forberedelsestiden. Alternativt kan konfirmantene være med i en
framføring musikalsk eller gjennom andre virkemidler som er naturlige i sammenhengen

•

Konfirmanten(e) blir bedt for og velsignet. Denne forbønns- og velsignelseshandlingen
kan utføres av eksempelvis en fra det åndelige lederskap i forsamlingen sammen med en
av konfirmantlederne.

Vedlagt denne planen har vi også laget forslag til et bevis på konfirmasjonen. Det er naturlig at
dette deles ut til hver konfirmant etter selve forbønnen.

TILKNYTNING TIL FORELDRE/FORESATTE
At konfirmasjonstiden kan være en glimrende anledning til å nå ut til konfirmantene med Det
gode budskap, burde være selvsagt. Men denne tiden er også en rik anledning til å nå ut til deres
foreldre og øvrige familie. Denne muligheten bør gripes. En bør legge til rette slik at
konfirmantenes foreldre får flest mulig treffpunkt inn mot forsamlingen.
Det er naturlig at foreldre er til stede på et møte før oppstart hvor konfirmantene blir presentert
og ønsket velkommen.
Foreldre bør også oppfordres til å komme på tjenestesøndagene som konfirmantene skal ha.
Det er også naturlig at foreldre er til stede på konfirmantenes eventuelle overhøring.
På selve konfirmasjonsdagen bør man benytte anledningen til å ønske konfirmantene og deres
familier hjertelig velkommen inn i forsamlingens fellesskap.
Kontakten med konfirmantforeldrene bør også brukes til å ta opp aktuelle emner for denne
gruppen. Det kan være viktig for deres eget samliv, foreldrekontakt med tenåringer og ikke minst
kunne være til hjelp med å bedre åpenheten til å samtale om tros- og livsspørsmål mellom
generasjonene.
Aktuelle tema kan være disse:
•

Hvordan kommunisere åpent om kristen tro i familien?

•

Hvordan leve i en forsamling?

•

Hvordan overleve med tenåringer i huset?

AVSLUTNING
Dette er en skisse til et opplegg. Den enkelte forsamling kjenner sine konfirmanter best, og kan
bedre skreddersy et opplegg tilpasset den enkelte.
Ved spørsmål, kommentarer eller forespørsler om talerhjelp eller litteratur, er det bare å ta
kontakt med kretsen og/eller ImFs administrasjon.
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BØNN I FORSAMLINGEN

5.1 Bønn i Bibelen
Alle religioner praktiserer bønn i en eller annen form.
Kristen bønn er en mulighet Guds barn får ved troen på Jesus. (Rom 8:14-15, Gal 4:6.) Bønnen har
sin forankring i de løfter som er knyttet til bønn i Jesu navn. (Joh 16:23-24). Jesus lærte disiplene å be.
Fader Vår er en fast bønn troens folk får bruke. (Matt 6:9-13.) Her er samtidig anvisning for viktige
forbønnstema som Jesus minner oss å be om. Se forklaringene i Luthers lille katekisme. Bibelen
oppmuntrer til en rikholdig forbønnstjeneste. Se eksempel i 1Tim 2:1ff, Ef 6:10ff, Matt 9:37.

5.2 Bønn og kristenlivet
”Bønnen er kristenlivets åndedrett”, blir det gjerne sagt. Formuleringen understreker hvor sentralt
bønnen inngår i selve gudslivet. I bedehuset har vi også i selve navnet et program for bønnens sentrale
plass. Bønnen må forkynnes fram i forsamlingen. Det må gjøres både ved undervisning og
forkynnelse, og ved rik praksis i forsamlingens liv. Det må oppmuntres til at de troende både i sitt
personlige gudsliv, på naturlig måte i familien, i grupper og mindre fellesskap, og i forsamlingens
storfellesskap bruker god tid til bønn.
Bønnelivet i bedehuset er mest kjent for fri, personlig og konkret bønn/forbønn. Dette er en stor og
rik arv å ta vare på. Men vi har også i Bibelen og den kristne historie lang tradisjon for å bruke faste
bønner. Se Salmene i Bibelen. Mange av sangene og salmene i sangboken/ salmeboken er også godt
egnet til å bruke både som personlig bønnebok og til hjelp i forsamlingens bønneliv.

5.3 Organisering av bønnelivet
Det er viktig at styre og åndelige ledere har oppmerksomhet på bønnen sin plass i forsamlingens
liv. En bør ikke minst søke kontakt med personer som bærer på kall og nådegaver til å vie seg til
denne tjenesten. Noen bør få et konkret ansvar for bønnetjenesten i bedehuset.
Det er positivt at en organiserer bønn for bestemte arrangement og situsjoner. For eksempel
bønnegrupper, bønnestafett eller bønnesamlinger før evangeliske aksjoner, stormøter eller bestemte
viktige avgjørelser. Vi vil oppmuntre til at dette bør være en permanent ordning og ikke bare brukes
ved spesielle aksjoner.
I forsamlingsfellesskapet kan bønnen gjerne ha disse spesielle plassene:
EGNE BØNNESAMLINGER
Det tillyses egne bønnemøter. Det kan være i bedehuset eller i grupper innenfor forsamlingen. Det
er viktig at disse bønnesamlingene ikke gjøres eksklusive slik at noen opplever seg utestengt.
BØNNESAMLINGER KNYTTET TIL ANDRE MØTER
Det bør regelmessig inviteres til forbønn i forsamlingen. Det kan for eksempel lages bønnestasjoner
der folk kan komme fram til personlig forbønn. Det er viktig at det også i forbindelse med slike
samlinger inviteres til konkret samtale og sjelesorg.
Det hører også med til våkenhet for Åndens ledelse å vurdere om et møte skal avsluttes med
bønnemøte.
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FORBØNN I MØTER
I møter er det viktig at en følger Åndens ledelse og tilrettelegger for bønneliv på naturlig måte.
Noen ganger bør forkynnelse, vitnesbyrd eller en konkret hendelse i møtet spontant følges opp med
bønn. Det bør også i bedehuset være en bønnekrukke der folk kan legge sine spesielle bønnebehov.
Disse kan tas fram både i interne bønnegrupper og i forsamlingens bønneliv. Det er viktig at åndelige
ledere vurderer plassering og form som er forsvarlig og verner det som skal være privat personvern.
TEMAER I FORBØNNSTJENESTEN
I forbønnstjenesten er disse temaene naturlige. Be gjerne konkret og tidsaktuelt.
• Bønn for land, folk og den verden vi tilhører.
• Bønn for Israel og situasjonen i Midtøsten.
• Bønn for det ufødte liv, for mennesker og familier i krise.
• Bønn for Guds rikes arbeid, misjonen heime og ute. Ta med i bønn konkrete utsendinger fra
forsamlingen.
• Bønn for forsamlingens ledere og medarbeidere, og de med åndelig lederansvar og tjeneste i
bedehusbevegelsen, og den øvrige kirke i vårt land.
• Bønn om frelse for enkeltpersoner og nærmiljø
• Bønn for konkrete bønneemner og behov som er lagt fram. (Husk at slik konkret forbønn bør
følges godt opp med omsorg og sjelesorg.)

Oppdatert mars 2014

Indremisjonsforbundet

HÅNDBOK FOR BEDEHUSET

5 - BØNN I FORSAMLINGEN

BOKMÅL

kan kopieres

5.4 Bønn for syke med salving
Forbønn for syke er foreskrevet i Det nye testamente. (Jak 5:13-16. Se også Jes 53:3-5 og
Matt 8:16-17.)
Det må være kjent i forsamlingen at her praktiseres bønn for syke med salving. Da kan en søke slik
hjelp for seg selv eller for andre som ønsker det. Spørsmål om slik handling rettes til de åndelige
lederne i forsamlingen. Spørsmålet følges opp med konkret og personlig samtale. Det er viktig at den
syke får god tid til samtale og sjelesorg, og slik kan få hjelp til å hvile i Guds omsorg uansett hvordan
Gud svarer med helbredelse eller på annen måte.
ImF har trykt en folder ”Salving og bønn for sjuke”. Denne bør finnes i alle bedehus, og ledere og
forkynnere bør ha for hånden eksemplarer til utdeling.
HANDLINGEN
En slik konkret forbønnshandling med salving med olje kan gjerne foregå slik:
• Samlingen ledes av en av de åndelige lederne i forsamlingen (eller av en forkynner). Han har
gjerne med to personer til. Disse bør velges i nær fortrolighet med den syke eller gjerne blant
dens sykes nærmeste. Der det er naturlig, må gjerne den sykes familie og nærmeste være til stede
under selve forbønnshandlingen. (Dersom personlig sjelesørgersamtale foregår like før
handlingen, må den syke være alene med sjelesørgeren). Husk naturlig taushetsplikt og respekt
for den syke.
• Lederen orienterer praktisk om handlingen. Samlingen legges i Guds hånd ved bønn.
• Det kan synges en bønnesang om det er naturlig.
• Lederen leser et høvelig skriftord, gjerne Jakob 5:13-16. Det kan knyttes andaktsord til lesningen.
• Dersom den syke ønsker å si noe, gis det anledning til det.
• De som skal delta i den konkrete forbønnshandlingen stiller seg rundt den syke.
• Lederen dupper fingeren i oljeflasken, tegner et kors på den sykes panne (om det ikke er naturlig
på det syke stedet) og sier samtidig disse ordene:
”I tillit til Guds ord og anvisning salver jeg deg i Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds
navn.”
• Deltagerne legger sin hånd på den sykes hode. Hver av dem ber en konkret bønn for den syke.
• Om det er naturlig, kan den syke også be en bønn.
• Handlingen avsluttes gjerne med Fader Vår, velsignelsen og et takkevers.
ETTER HANDLINGEN
Like etter handlingen bør den syke få være i ro alene, eventuelt sammen med noen han/hun er
særlig fortrolig med. Det er ellers viktig at vedkommende følges opp med omsorg og støtte i tiden etter
handlingen. Resultatet av en slik handling ligger alltid i Guds hender. Han kan reise opp den syke
(Markus 2:1ff) eller Han lar velsignelsen skje på annen måte. Apostelen Paulus fikk ”en torn i kjødet”
(dvs. noe vanskelig) å bære i livet. 2Kor 12:1ff. I alle tilfeller kan en være trygg i Guds omsorg.
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Bøn for sjuke med salving
Forbøn for sjuke er forordna i Det nye testamente. (Jak 5:13-16. Sjå også Jes 53:3-5 og
Matt 8:16-17).
Det må vera kjent i forsamlinga at bøn for sjuke med salving vert praktisert. Då kan ein søkja slik
hjelp for seg sjølv eller for andre som ynskjer det. Spørsmål om slik handling rettar ein til dei åndelege
leiarane i forsamlinga. Spørsmålet vert fylgt opp med personleg samtale.
Det er viktig at den sjuke får god tid til samtale og sjelesorg, og slik kan få hjelp til å kvila i Guds
omsorg uansett korleis Gud svarar – med lækjing eller på annan måte.
ImF har trykt ein faldar ”Salving og bøn for sjuke”. Denne bør finnast i alle bedehus. Og leiarar
og forkynnarar bør ha eksemplar tilgjengeleg for utdeling.
HANDLINGA
Ei slik konkret forbønshandling med salving med olje kan gjerne føregå slik:
• Ein av dei åndelege leiarane i forsamlinga leier handlinga (eller ein forkynnar). Han har gjerne
med to personar til. Desse bør veljast i nær samtale med den sjuke. Dei kan gjerne vera personar
som står vedkomande nær. Der det er naturleg, må gjerne den sjuke sin familie og næraste vera til
stades under sjølve forbønshandlinga. (Dersom personleg sjelesorgsamtale før handlinga er
aktuell, må den sjuke vera åleine med sjelesørgjaren). Hugs naturleg teieplikt og respekt for den
sjuke.
• Leiaren orienterer praktisk om handlinga. Samlinga vert lagd i Guds hand ved bøn.
• Ein bønesong kan syngjast dersom det er naturleg.
• Leiaren les eit høveleg skriftord – gjerne Jakob 5:13-16. Til lesinga kan det knytast andaktsord.
• Dersom den sjuke ynskjer å seia noko, vert det gjeve høve til det.
• Dei som skal ta del i den konkrete forbønshandlinga, stiller seg rundt den sjuke.
• Leiaren duppar fingen i oljeflaska, teiknar ein kross på den sjuke si panne (om det ikkje er
naturleg på den sjuke staden) og seier samstundes desse orda:
”I tillit til Guds ord og føresegn salvar eg deg i namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage
Ande”.
• Dei som tek del, legg handa på hovudet til den sjuke. Kvar av dei ber ei konkret bøn for den
sjuke.
• Dersom det er naturleg, kan den sjuke også be ei bøn.
• Handlinga kan gjerne avsluttast med ”Fader Vår”, velsigninga og eit takkevers.
ETTER HANDLINGA
Like etter handlinga bør den sjuke få vera i ro åleine, eventuelt saman med nokon han/ ho er særleg
fortrulege med. Det er elles viktig at vedkomande får oppfylgjing med omsorg og støtte i tida etter
handlinga. Resultatet av ei slik handling ligg alltid i Guds hender. Han han reisa opp den sjuke (Mark
2:1ff) eller Han kan gje si velsigning på annan måte. Apostelen Paulus fekk ”ein torn i kjøtet” (dvs.
noko vanskeleg) å bera i livet. (2Kor 12:1ff). Kor det no enn er, kan ein vera trygg i Guds omsorg.
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5.5 Vedlegg: Bønn i Luthers lille katekisme
Fader vår, du som er i himmelen.
Det er: Gud innbyr oss her kjærlig til å tro at han er vår rette far og vi hans rette barn, så vi trygt og med full tillit
kan be til ham, slik som gode barn ber sine kjære foreldre om noe.

Første bønnen
La ditt navn holdes hellig. (Helliget vorde ditt navn.)
Det er: Guds navn er hellig, og vi ber her at det må bli stort og hellig blant oss. Det skjer når Guds ord blir lært
klart og rent, og når vi ærer Guds navn i ord og gjerning og ikke søker ære for oss selv.

Andre bønnen
La ditt rike komme. (Komme ditt rike.)
Det er: Vi ber her at Gud vil la sitt rike komme til oss og til alle folkeslag, så vi tror Guds ord og lever med ham
både her i tiden og siden i evighet.

Tredje bønnen
La din vilje skje på jorden som i himmelen. (Skje din vilje som i himmelen så og på jorden.)
Det er: Vi ber her at Gud må bøye vår egenvilje, så vi gjør hans vilje med glede og legger alt i vår himmelske
Fars hånd. Og vi ber at Gud vil bryte alle onde planer og all ond vilje, så Guds gode vilje skjer på jorden som i
himmelen.

Fjerde bønnen
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Det er: Vi ber her at Gud hver dag må gi oss og alle det vi trenger, og lære oss å ta imot alt med takk. Med daglig
brød mener vi slikt som mat og klær, hus og heim, arbeid og helse, gode naboer og trofaste venner, et godt styre,
rett og fred på jorden.

Femte bønnen
Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.
Det er: Vi ber her at Gud vil tilgi oss våre synder og ikke for deres skyld si nei til vår bønn. Vi er ikke verd å få
noe av Gud, for vi synder daglig og fortjener straff. Derfor ber vi at han vil gi oss alt av nåde. Så vil også vi av
hjertet tilgi alle som synder mot oss, og gjøre godt mot dem.

Sjette bønnen
Led oss ikke inn i fristelse.
Det er: Vi ber her at Gud må verge oss og hjelpe oss, så ikke djevelen, verden og vårt eget kjød får lokke oss til
vantro, fortvilelse og andre synder, men at vi må vinne seier og holde fast på seieren.

Sjuende bønnen
Men frels oss fra det onde.
Det er: Vi ber her at vår Far i himmelen vil frelse oss fra alt ondt både på sjel og legeme, og når vår siste time
kommer, gi oss å dø salig bort fra denne verden og i nåde ta oss til seg i himmelen.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.
Amen betyr: ja, det skal skje.
Jeg skal være viss på at min Far i himmelen hører denne bønnen. Han har selv lært oss å be slik og har lovt å
høre oss.
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6.1 Nattverden i Det nye testamente
Nattverden ble innstiftet av Jesus mens han åt påskemåltidet sammen med disiplene (Matt 26:1729). Måltidet har sin bakgrunn i forordningen med påskelammet i Det gamle testamente. Blodet på
dørstolpene var et tegn for Herren (2Mos 12:1ff). Kristus er vårt påskelam (1Kor 5:7). Påskelammet
ble spist til minne om utferden fra trellekårene i Egypt. Nattverden er knyttet sammen med Jesus som
ble gitt i døden for å fri oss fra syndens trelldom.
Nattverden er ”vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod under brød og vin, innstiftet av Kristus
selv, for at vi kristne skal ete og drikke det.” . Dette er egentlig et stort mysterium som overgår all vår
menneskelige forstand. Thomas Kingo formulerer vår bibeltro tanke om nattverden på en god måte:
”Jeg tror og vet hva her jeg får, om enn min sans det overgår, jeg får min Jesus sant og rett, av dette
måltid blir jeg mett.
Hvordan det skjer, er skjult for meg, her har han ikke vist oss vei, min sans så høyt vil aldri nå, jeg
har hans ord å lite på.” (Norsk Salmebok 636, v.5 og 8.)
Vi holder oss til det Bibelen sier. En sammenfatning av de bibelske momentene om nattverden
viser hvilken stor rikdom Gud har gitt til sitt folk i dette måltidet:
Nattverden er et nådemiddel. Det betyr at Gud i dette måltidet møter oss med sin frelse. Vi møter
nådens og tilgivelsens store gave (Matt 26:26-28).
Nattverden er også et sakrament. Det betyr at måltidet er innstiftet av Jesus, og at Gud gjennom
synlige midler gir oss sin usynlige nåde. Vi mottar Jesu legeme og blod under skikkelse av brød og vin
(Mark 14:22-24).
Nattverden er et minnemåltid. Vi minnes Jesu soningsverk, hans lidelse og død for våre synder
(1Kor 11:23-25).
Nattverden er et samfunnsmåltid, gitt til Guds folk. Her kan alle som tror på Jesus, få dele
velsignelsen i det hellige samfunn. Her knyttes og styrkes fellesskapet mellom Jesus og hans troende
(1Kor 10:16-17).
Nattverden er et forkynnelsesmåltid. Alle som deltar i måltidet er med og forkynner Herrens død,
inntil Han kommer (1Kor 11:26).
Nattverden er også en forsmak på det store festmåltidet Herren selv skal invitere sitt folk til i
himmelen, den kommende herlighet (Luk 22:15-16).

6.2 Nattverden – mat for kristenlivet
Momentene i avsnittet foran svarer egentlig på denne overskriften også. Sunt liv fødes og næres av
sunn kost! Nattverden hører til den åndelige maten Gud har gitt oss for det nye livet. Da er det viktig
at Hans folk søker dette måltidet regelmessig. Kristne som uregelmessig og tilfeldig er å finne ved
Herrens bord, lever farlig og usunt.
Kan jeg gå til nattverd? Det er et spørsmål som noen vil stille. En kjenner seg svak i troen og
usikker på om en er verdig nok. Det står jo noe om slikt i Bibelen (1Kor 11:27-29). Det er viktig at en
i forkynnelse og sjelesorg gir bibelske svar på slike spørsmål. Nattverden er for dem som vil møte
Jesus som sin frelser. Det er ikke styrken i troen eller viljen som er avgjørende. Jesus ser til hjertet
som søker Ham. Ordet uverdig står i sammenheng med måten en eter på, hvis den som eter ikke skiller
mellom den mat Jesus er for gudslivet og annen mat for magen. I forbindelse med nattverden er det
også naturlig å formane de troende til å leve i bekjennelse av sin synd og et oppgjort liv med Gud og
sin neste
(1Joh 1:7-10). Salme 51:3-15 kan for eksempel brukes som felles syndsbekjennelse.
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Hva med barn og nattverd? Det er vanlig praksis i mange sammenhenger at foreldre tar barn med
til Herrens bord. Når barna får veiledning om hva dette måltidet er, er det helt naturlig å praktisere
dette også i bedehuset.
Indremisjonsfolket har for vane å støtte opp om nattverden i gudstjenesten. Det som kalles den
kirkelige nattverdsfeiringen og som vanligvis ledes av presten, er den vanligste nattverdsformen for
mange. Indremisjonsforbundet har helt siden nattverden ble fri i 1913, også praktisert det som gjerne
kalles fri nattverd i bedehusforsamlingen. En forstår Guds ord slik at som Ordet er fritt, er også
sakramentene frie og gitt til troens folk. Fri nattverd er ikke å forstå som kritisk alternativ til kirkelig
nattverd. Indremisjonsforbundet vil gjerne oppmuntre til å bruke begge nattverdsformer. Det er etter
den lutherske bekjennelse nattverdslæren som kan skille. To nattverdsbord i to forskjellige hus skiller
ikke enten det er i to kirker eller i en kirke og et bedehus. Forutsetningen er at det er den samme
nattverdslæren.
Der presten ikke forkynner og lærer i samsvar med Guds ord, fraråder Indremisjonsforbundet å
søke slike gudstjenester. Vranglære skaper splittelse. Det er altså ikke nattverden som betviles i slike
gudstjenester. Men det er ubibelsk lære som er dårlig mat og bør derfor unngås.
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6.3 Ordning for nattverd i forsamlingen
Nattverden skal forvaltes i samsvar med det læregrunnlag som hele ImF er forpliktet på. Det betyr
ikke bare evangelisk luthersk lære, men også at en tar ansvar for en klar innbydelse der det sies at
nattverden er for troens folk. Mennesker som lever åpent i strid med Guds ord, ønskes ikke
velkommen til nattverdbordet, men til sjelesørgerisk samtale og hjelp til å bekjenne sin synd og vilje
til å leve det nye livet. I en tid der en har større fokus på storsamlinger og utbygging av
bedehusarbeidet, vil ansvarlige ledere møte nye utfordringer her i forhold til tidligere tider og der alle
kjenner alle.
Nattverden skal feires på en verdig måte, men elles må det råde stor frihet.
Det mest vanlige er at forsamlingen samles rundt bord med hvite duker og levende lys. Det gir en
verdig form, og det uttrykker forsamlingsfellesskapet tydeligst. Dersom forsamlingen sitter i stolene i
en vanlig møtesal, bør i alle fall den/de som leder samlingen, sitte ved et slikt bord.
Til vin anbefales alkoholfri nattverdsvin, men det finnes i dagligvarehandelen også ulike typer juice
av mørke druer, som vil være fullverdige alternativ. Vi anbefaler ikke intinksjon (brødet dyppes i
vinen) som ordning, jf. Jesu ord om å ete av brødet og drikke av kalken. (Matt 26,29; 1 Kor 11,26).
Som brød kan det enten brukes oblater eller annet usyret brød. Stadig flere har intoleranse mot gluten,
og derfor kan f.eks. glutenfritt flattbrød (kjøpes i dagligvarehandelen) også være en praktisk og god
løsning for alle.
Bedehuset bruker eget nattverdssett til nattverdssamlingene. (Kretskontoret/Forbundskontoret kan
være behjelpelig med å skaffe slikt om en ikke har.)
Indremisjonsforbundet oppfordrer til regelmessig bruk av nattverden i bedehusforsamlingen. Minst
en nattverdssamling i måneden bør være normal ordning.
Det vanligste er å ha nattverden i egne nattverdsmøter. Men det kan også være mulig å ha det som
naturlig del av en større møtesammenheng. Særlig tenker vi da på ”Storsamlingen”. Og vi vil
oppfordre til at en overveier dette. I noen sammenhenger kan det være aktuelt å ha nattverd i
ungdomssamlinger.
Nattverdssamlingen bør normalt ledes av en som tilhører forsamlingens åndelige lederskap. En kan
for eksempel velge tre menn til å ha ansvar for og lede slike samlinger.

ORDNING FOR NATTVERD I BEDEHUSET
Det viktigste i nattverdmøtet er at en leser innstiftelsesordene, at det brukes usyret brød og
nattverdsvin. Det skal ikke være uklart hva måltid dette er. Men både for å gi hjelp til en ordning, og
for at det skal skapes trygg gjenkjennelse for nattverdsgjestene foreslår ImF følgende ordning for
nattverdsmøtet: (Dette kan kopieres)
1. SANG/ SALME
(Sangene eller salmene i nattverdsmøtet bør gjerne hentes fra sanger som inneholder budskapet om
forsoningen, det kristne fellesskapet og gjerne ha preg av takk og lovprisning.) Før første sang/salme
bør lederen orientere litt praktisk om selve opplegget. Dette er særlig viktig for at eventuelt slike som
ikke før har vært med på fri nattverd, kan føle trygghet og inkludering i fellesskapet.
2. BØNN
Det er en fin skikk å be to av deltagerne å innlede samværet med bønn.
3 ANDAKT
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En andakt eller kort tale holdes av møtelederen, en forkynner eller en annen som møtelederen har
bedt gjøre det. Temaet bør være knyttet til sentrale frelsessannheter som for eksempel forsoning,
rettferdiggjørelse eller syndsforlatelse. Det kan også være naturlig at en i forbindelse med andakten
(eller lederens orientering) trekker inn momenter om nattverden fra Bibelen eller katekismen. (Se pkt.
6.1 og 6.2.)
4. SANG / SALME
Det bør være en sang eller salme som knytter til budskapet i andakten. Det brukes til vanlig felles
sang. Dersom en har en solist eller gruppe, kan det også brukes her.
5. INNSTIFTELSESORDENE
Dette avsnittet kan innledes med ”Fader Vår”.
Innledningsvis kan en uttrykke seg slik:
”Kjæreste Kristi venner! Vi er samlet i vår Herre Jesu Kristi navn og vil holde nattverd med
Ham og hverandre. Guds ord minner oss om at vi skal prøve oss selv og legge oss på sinne hva
Herren gir oss når vi kommer til Hans bord. La oss høre hva vår Frelser selv sier om gavene sine,
så vi kan ta i mot dem på rettelig vis: ”Dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Denne kalken er
den nye pakt i mitt blod, som blir utrent for dere til forlatelse for syndene.” Av disse ord vet vi at
Jesus Kristus er fullt og helt til stede med sitt legeme og blod i brødet og vinen, slik som ordene
lyder. Så vil vi i tro og tillit ta imot han i brødet og vinen, til forlatelse for syndene, liv og salighet.”
Lederen leser så innstiftelsesordene fra 1Kor 11:23-26:
”For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natt
da han ble forrådt, tok et brød, takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør
dette til minne om meg! Likeså tok han også kalken etter aftensmåltidet og sa: Denne kalk er den
nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker den, til minne om meg! For så ofte som
dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.”
Brødet brytes under innvielsen slik at alle kan se det. Vinen løftes mens en leser tilsvarende avsnitt.
Lederen avslutter med en kort bønn om Guds velsignelse over gavene som skal gis.
6. MÅLTIDET
Utdelingen kan skje på ulike måter:
1. Når alle sitter rundt et bord: Brødet sendes fra person til person. Lederen sier til den første
som mottar brødet: Dette er Jesu legeme. Vedkommende sier det samme når brødet leveres
videre til neste. Deretter sendes vinen på samme måte med disse ordene: Dette er Jesu blod.
2. Når lederen sitter ved nattverdbordet og forsamlingen i benkene: Lederen tar fatet med brød,
går ned til deltakeren som sitter ytterst på første rad og sier: Dette er Jesu legeme.
Vedkommende sier det samme når brødet leveres videre til neste person. Lederen tar så vinen
med seg til samme person og sier: Dette er Jesu blod. Når utdelingen skjer på denne måten, bør
lederen ha hjelp av en eller to andre. Disse hjelper til når brødet og vinen skal sendes fra benk til
benk og når utdelingen kommer til avslutning. Da bærer de brødfatet og kalken frem igjen til
lederen.
3. Når deltakerne kommer fram og står på en rekke eller i en halvsirkel. Brødet og vinen kan
sendes fra person til person som ovenfor, eller utdeler kan dele ut i det han sier: Dette er Jesu
legeme. Dette er Jesu blod.
En annen variasjon kan være kontinuerlig nattverdgang. Da må det være to utdelere.
Uansett hvilken måte utdelingen skjer på, er det viktig for lederen å vite om der er personer til stede
som ikke kommer til å delta i nattverden. Når det gjelder små barn, kan det være aktuelt å velsigne
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dem. Andre kan det være aktuelt å be en bønn for. Atter andre ønsker bare å være til stede. Lederen
bør planlegge sin invitasjon og sin orientering ut fra de som han ser er til stede.
Under måltidet synger forsamlingen gjerne takke- og lovprisningssanger eller -salmer som
omhandler forsoningen, nattverden eller det kristne fellesskapet.
Selve nattverdsmåltidet avsluttes gjerne ved at lederen understreker hva de nå har fått del i, og hva
det betyr for troslivet og trosfellesskapet. Denne avslutningen kan også gjerne knyttes til
tilbedelsesordene i Åp 5:9-10:”Verdig er du Guds lam, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte
oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, og gjorde oss til et kongerike og til prester for
vår Gud.”
”Fri nattverd” kan også benytte ”friheten” til å bruke tilsigelsesordene som brukes i Den norske
kirke: “Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod. Ved
det har han gjort soning for alle våre synder. Han styrke oss med det, og holde oss oppe i en sann
tro til det evige liv.” Så kan en sitere et bibelvers en finner naturlig i sammenhengen.
7. BØNN, LOVPRISNING OG VITNESBYRD
Det er naturlig at ordet nå gis fritt til det deltagerne har på hjertet - bønn, lovprisning og vitnesbyrd.
8. AVSLUTNING
Det er naturlig at nattverdssamlingen avsluttes med at forsamlingen reiser seg, tar hverandre i
hendene og synger en kort sang eller salme.
Velsignelsen kan bes sammen eller (helst) lederen lyser velsignelsen. (Den aronittiske velsignelsen
står i 4Mos 6:24-26. Den apostoliske velsignelsen står i 2Kor 13:13.)
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Ordning for nattverd i forsamlinga
Nattverden skal forvaltast i samsvar med det læregrunnlag som heile ImF er forplikta på. Det vil
seia ikkje berre evangelisk luthersk lære, men også at ein tek ansvar for ein klar invitasjon der det vert
sagt at nattverden er for dei som høyrer Guds truande forsamling til. Menneske som lever klårt i strid
med Guds ord, vert ikkje ynskt velkomne til nattverdbordet. Dei vert invitert til sjelesørgerisk samtale,
hjelp til å sanna si synd og høve til å visa vilje til å leva det nye livet. I ei tid der ein har større fokus på
storsamlingar og utbygging av bedehusarbeidet, vil ansvarlege leiarar møta nye utfordringar her
samanlikna med tidlegare tider og der alle kjenner alle.
Nattverden skal feirast på ein verdig måte, men elles må det råda stor fridom.
Det er mest vanleg at forsamlinga samlast rundt bord med kvite dukar og levande ljos. Det gjev ei
verdig form, og det uttrykkjer forsamlingsfellesskapet tydelegast. Dersom forsamlinga sit i stolane i
ein vanleg møtesal, bør i alle høve den/ dei som leier samlinga, sitja ved eit slikt bord.
Til vin tilrår vi alkoholfri nattverdsvin, men det finnast i daglegvarehandelen også ulike typer juice
av mørke druer, som vil vere fullverdige alternativ. Vi tilrår ikkje intinksjon (brødet vert dyppa i
vinen) som ordning, jf. Jesu ord om å ete av brødet og drikke av kalken. (Matt 26,29; 1 Kor 11,26).
Som brød kan det enten nyttast oblatar eller anna usyra brød. Stadig fleire har intoleranse mot gluten,
og derfor kan t.d. glutenfritt flattbrød (kjøpast i daglegvarehandelen) også vere ei praktisk og god
løysing for alle.
Bedehuset brukar eige nattverdsett til nattverdsamlingane. (Krinskontor/ Forbundskontor kan
hjelpa til med å skaffa slikt om ein ikkje har.)
Indremisjonsforbundet oppfordrar til regelmessig bruk av nattverden i bedehusforsamlinga. Minst
ei nattverdsamling i månaden bør vera normal ordning.
Det vanlegaste er å feira nattverden i eigne nattverdmøte. Men det kan også vera mogeleg å ha det
som naturleg del av ein større møtesamanheng. Særleg tenkjer vi då på ”Storsamlinga”.
Og vi vil oppfordra til at ein vurderer dette. I nokre høve kan det vera aktuelt å ha nattverd i
ungdomssamlingar.
Nattverdsamlinga bør normalt leiast av ein som tilhøyrer den åndelege leiarskapen i forsamlinga.
Ein kan til dømes velja tre menn til å ha ansvar for og leia slike samlingar.

ORDNING FOR NATTVERD I BEDEHUSET
Det viktigaste i nattverdmøtet er at ein les innstiftingsorda og at det vert brukt usyra brød og
nattverdsvin. Det skal ikkje vera uklart kva måltid dette er. Men både for å gje hjelp til ei ordning, og
for at det skal skapast trygg gjenkjenning for nattverdgjestene føreslår ImF fylgjande ordning for
nattverdmøtet:
1. SONG/ SALME
Songane eller salmane i nattverdmøtet bør gjerne veljast frå songar som inneheld bodskapen om
forsoninga, det kristne fellesskapet og gjerne ha preg av takk og lovprising.
Før første song/ salme bør leiaren orientera litt praktisk om sjølve opplegget. Dette er særleg viktig
med tanke på slike som ikkje har vore med på fri nattverd før, slik at desse kan føla tryggleik og
inkludering i fellesskapet.
2. BØN
Det er ein fin skikk å be to av deltakarane å innleia samværet med bøn.
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3. ANDAKT
Møteleiaren, ein forkynnar eller ein annan som møteleiaren har bede om det held ein andakt eller
kort tale. Temaet bør vera knytta til sentrale frelsessanningar som til dømes forsoning,
rettferdiggjering eller syndsforlating. Det kan også vera naturleg at ein i samband med andakten eller i
leiarens orientering trekkjer inn moment om nattverden frå Bibelen eller katekisma. (Sjå punkt 6.1 og
6.2).
4. SONG/ SALME
Det bør vera ein song eller salme som knyter til bodskapen i andakten. Til vanleg er det snakk om
fellessong. Men dersom ein har solist eller ei gruppe, kan dei nyttast her.
5. INNSTIFTINGSORDA
Dette avsnittet kan innleiast med ”Fader Vår”.
Innleiingsvis kan ein formulera seg slik:
”Kjæraste Kristi vener! Vi er samla i vår Herre Jesu Kristi namn og vil halda nattverd med Han
og med kvarandre. Guds ord minner oss om at vi skal prøva oss sjølve og leggja oss på sinne kva
Herren gjev oss når vi kjem til Hans bord. Lat oss høyra kva vår Frelsar sjølv seier om gåvene sine,
så vi kan ta imot dei på retteleg vis: ”Dette er min lekam, som vert gjeven for dykk. Denne kalken er
den nye pakt i mitt blod, som vert utrent for dykk til forlating for syndene.”
Av desse orda veit vi at Jesus Kristus er fullt og heilt til stades med sin lekam og sitt blod i brødet og
vinen, slik som orda lyder. Så vil vi i tru og tillit ta imot han i brødet og vinen, til forlating for
syndene, liv og sæle.”
Leiaren les så innstiftingsorda frå 1Kor 11:23-26:
”For eg har fått frå Herren det som eg óg har gjeve over til dykk, at Herren Jesus, den natta då
han vart sviken, tok eit brød, takka, braut det og sa: Dette er min lekam, som er for dykk. Gjer dette
til minne om meg! Like eins tok han kalken etter kveldsmåltidet og sa: Denne kalken er den nye
pakt i mitt blod. Gjer dette, så ofte som de drikk av han, til minne om meg! For så ofte som de et
dette brødet og drikk denne kalken, forkynner de Herrens død, til dess han kjem.”
Brødet vert brote under vigslinga slik at alle kan sjå det. Vinen vert lyfta medan ein les tilsvarande
avsnitt.
Leiaren avsluttar med ei kort bøn.
6. MÅLTIDET
Utdelinga kan skje på ulike måtar:
1. Når alle sit rundt eit bord: Brødet vert sendt frå person til person. Leiaren seier til den første
som tek imot brødet: ”Dette er Jesu lekam”. Vedkomande seier det same når brødet vert levert
vidare til neste person. Deretter vert vinen send på same måten med desse orda: ”Dette er Jesu
blod”.
2. Når leiaren sit ved nattverdbordet og forsamlinga i benkene: Leiaren tek fatet med brød, går
ned til deltakaren som sit yttarst på første rad og seier: ”Dette er Jesu lekam”. Vedkomande
seier det same når brødet vert levert vidare til neste person. Leiaren tek så vinen med seg til
same person og seier: ”Dette er Jesu blod”. Når utdelinga skjer på denne måten, bør leiaren ha
hjelp av ein eller to andre. Desse hjelper til når brødet og vinen skal sendast frå benk til benk og
når utdelinga kjem til avslutning. Då ber dei brødfatet og kalken fram igjen til leiaren.
3. Når deltakarane kjem fram og står på ei rekkje eller i ein halvsirkel: Brødet og vinen kan
sendast frå person til person som ovafor, eller leiaren kan dela ut i det han seier: ”Dette er Jesu
lekam”. ”Dette er Jesu blod”.
Ein annan variasjon kan vera kontinuerleg nattverdgang. Då må det vera to utdelarar.
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Same kva måte utdelinga skjer på, er det viktig for leiaren å vita om det er personar til stades som
ikkje kjem til å ta del i nattverden. Når det gjeld små barn, kan det vera aktuelt å velsigna dei. Andre
kan det vera aktuelt å be ei bøn for. Atter andre ynskjer berre å vera til stades. Leiaren bør planleggja
sin invitasjon og si orientering ut frå dei som han ser er til stades.
Under måltidet syng forsamlinga gjerne takke- og lovprisingssongar/ -salmar som handlar om
forsoninga, nattverden eller det kristne fellesskapet.
Sjølve nattverdmåltidet vert gjerne avslutta med at leiaren understrekar kva ein no har fått del i, og
kva det har å seia for truslivet og trusfellesskapet. Denne avslutninga kan også gjerne knytast til
tilbedingsorda i Op 5:9-10: ”Verdig er du (Guds lam), fordi du vart slakta og kjøpte oss til Gud med
ditt blod frå kvar stamme og tunge og folk og ætt, og gjorde dei til eit kongerike og til prestar for vår
Gud”.
”Fri nattverd” kan også nytta ”fridomen” til å bruka tilseiingsorda som vert brukte i Den norske
kyrkja: ”Den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus har no gjeve oss sin heilage lekam og sitt dyre
blod, som han gav til soning for alle våre synder. Han styrkje oss med det, og halde oss oppe i ei
sann tru til det evige liv”. Så kan ein sitera eit bibelvers ein finn naturleg i samanhengen.
7. BØN, LOVPRISING OG VITNEMÅL
Det er naturleg at ordet no kan gjevast fritt til det deltakarane har på hjarta – bøn, lovprising og
vitnemål.
8. AVSLUTNING
Det er naturleg at nattverdsamlinga vert avslutta med at forsamlinga reiser seg, tek kvarandre i
hendene og syng ein kort song eller salme.
Velsigninga kan ein anten be saman eller (helst) leiaren lyser velsigninga. (Den aronittiske
velsigninga står i 4Mos 6:24-26. Den apostoliske velsigninga står i 2Kor 13:13.)
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6.4 Vedlegg: Nattverden i Luthers lille katekisme
1. Hva er nattverden?
Nattverden er vår Herre Jesu Kristi legeme og blod, som han gir oss i brødet og vinen.
2. Hva sier Guds ord om dette?
"Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han brødet, takket brøt det, ga sine disipler og sa:
Ta dette og et det. Dette er mitt legeme, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg!
Likeså tok han kalken etter aftensmåltidet, takket, ga dem og sa: Drikk alle derav. Denne kalk er den nye pakt
i mitt blod, som utgytes for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette, så ofte som dere drikker det, til minne om
meg."
3. Hva får vi i nattverden?
Det ser vi av disse ordene: "Det gis for dere" og "det utgytes for dere til syndenes forlatelse". Med disse
ordene får vi i sakramentet syndenes forlatelse, liv og salighet. For der hvor syndenes forlatelse er, der er
også liv og salighet.
4. Hvordan kan det at vi eter og drikker virke så store ting?
Å ete og drikke gjør det ikke. Det som virker, er Jesu ord om sitt legeme og blod. Sammen med brødet og
vinen er disse ordene hovedsaken i sakramentet.
5. Hvordan bruker vi nattverden rett?
Vi går til alters med det rette sinn når vi tror disse ordene: "Dette gis for dere" og "det utgytes for dere til
syndenes forlatelse". Disse ordene krever hjerter som tror.
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DÅP I FORSAMLINGEN

7.1 Dåpen i Det nye testamente
"Gjøre dem til disipler idet dere døper dem og lærer dem", sier Jesus i Misjonsbefalingen (Matt
28:18-20). Å døpe høre derfor til det kristne misjonsoppdraget. Den bibelske bakgrunnen er at
mennesket fødes inn i denne verden som åndelig død borte fra Gud (Ef 2:1-3). Gud må få gi
mennesket sin frelse i Jesus Kristus av nåde (Ef 2:8). Da blir mennesket født på nytt av Gud (Joh 1:1214).
Når vi leser de bibelske dåpstekstene, er det viktig at ordet får møte oss som bibelsk budskap og
ikke fargelegges av våre norske folkekirkelige erfaringer. Dåpen er innstiftet av Jesus på grunnlag av
hans død og oppstandelse. De sentrale bibelske poengene om dåpen er disse:
• samfunn med Jesu død og oppstandelse (Rom 6:3ff, Kol 2:12ff, Gal 3:27).
• gir del i syndenes forlatelse og Den hellige Ånd til gave (Apg 2:38ff, 22:16).
• føder på ny og gir nytt liv (Tit 3:5, Joh 3:5).
• gir samfunn med Jesu legeme på jord (1Kor 12:12ff).
Den lutherske bekjennelse forstår NTs lære om dåpen som nådemiddel og et av to sakramenter.
Ved dåp og tro gjenfødes et menneske til liv i Gud og lem på Jesu Kristi legeme. Den som senere
kommer bort fra personlig liv i Gud, må kalles til omvendelse. Gud gjenføder ved sitt Ord (1Pet 1:23).

7.2 Dåpspraksis i bedehuset
ImF er positiv til at dåpen kan praktiseres i forsamlingen i bedehuset. Normalt bør dåpen utføres av
en av de åndelige lederne i bedehusforsamlingen.
Den mest vanlige dåpspraksis til i dag har vært dåp i en kirke/menighet tilhørende Den norske
kirke. Når det døpes i bedehusforsamlingen, er det viktigst at en følger det læregrunnlag som
bedehuset bygger sin virksomhet på. Videre gjelder det å ta på seg det opplæringsansvar som foreldre
og forsamling har for det døpte barnet. ”Døpe dem og lære dem,” er Jesu befaling. Se nærmere kapittel
4 om forkynnelse og undervisning i bedehuset.
Det er også andre momenter som en må ta med når en praktiserer dåp i bedehuset. Det gjelder
dåpsattest og spørsmål om hvordan en skal registrere dåpen i dåpsprotokoll og melde fra til andre om
dåpen.
ImF sitt råd er at det ved ønske om dåp i bedehuset, følger denne praksis:
• Det fylles ut et skjema med de nødvendige opplysninger (Se 7.5).
• Den som skal utføre dåpen har på vegne av forsamlingen en samtale med foreldrene om dåpen,
om oppfølgingen av dåpen, valg av faddere, om spørsmål vedrørende bekreftelse for
kirkemedlemskap i Den norske kirke eller et annet luthersk kirkesamfunn osv.
• Etter dåpen føres det dåpsmelding inn i en egen dåpsprotokoll.
• Foreldre gis dåpsattest, foreldre og faddere gis en kort orientering om dåpen og
dåpsforpliktelsene de har.
• Det meldes fra til det kirkesamfunn barnet tilhører og ImF krets.
Da dåp en god tid framover vil være forholdsvis nytt i bedehussammenheng, er det viktig at en går
fram på en god og klok måte. Det bør gis god informasjon i flere retninger – forsamlingen,
soknepresten og andre kirkelige myndigheter. Dåpsspørsmålet er drøftet mellom organisasjonslederne
og biskopene, og våren 2011 ble det undertegnet en avtale mellom disse som gir ordnende former for
de som ønsker dåp på bedehuset samtidig som de står som medlemmer i DnK. Arbeidet med
ordningsspørsmål er en stadig pågående prosess i Den norske kirke. Fra Indremisjonsforbundets side
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praktiserer vi dåp i kraft av den retten vi har etter Guds ord som troens folk. Vi vil gjøre dette på en
ansvarlig måte som skaper trygghet og forståelse lokalt og sentralt i kirkeliv og samfunnsliv. Dåp i
bedehuset er altså for Indremisjonsforbundet ikke en reaksjon og protesthandling. Det er derimot
innført først og fremst i respekt for foreldre som ønsker slik dåp der barna kan bli døpt i den
sammenheng som de opplever som deres åndelige heim. I tillegg vet vi også at praktisering av dåp i
bedehuset vil gi større fokus på dåpens innhold og bevissthet om at de døpte må få oppdragelse i
samsvar med Guds ord. Døpe dem og lære dem, var Jesu bud.(Matt.28:18-20.)
Valg av faddere er også et tema som vi vil berøre. Vi oppmoder foreldre til bevisst å reflektere over
valg av faddere. Det er viktig hvem som velges til faddere for barnet. De skal være til hjelp under den
kristne oppdragelse. Derfor er det viktig at fadderne har en personlig tro på Jesus og lever i den
troende forsamling. Mennesker som lever i åpenbar strid med Guds ord når det gjelder tro og
livsførsel, bør ikke velges til å være faddere. Kristne som bevisst har et ikke-luthersk dåpssyn, er det
heller ikke naturlig å velge til faddere ved evangelisk luthersk dåp. Det anbefales at en knytter til seg
minst to faddere i tillegg til foreldrene.
Faddere godkjennes av forsamlingen ved dens lederskap. I tilfeller der de er usikre bør de kontakte
kretsledelsen eller ImF sentralt.
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kan kopieres

7.3 Ordning for dåp i bedehuset
Da det stilles flere spørsmål om dåp i bedehuset, er det viktig at en kan forevise en klar ordning.
Det bør aldri være tvil om at dåp i bedehuset skjer i samsvar med Indremisjonsforbundet sitt
evangelisk lutherske læregrunnlag. Det anbefales at følgende ordning brukes. Skulle en ha spørsmål,
bør kretsledelsen eller ImF sentralt kontaktes. (Skulle det være aktuelt å utføre hjemmedåp, kan en
kortere versjon brukes. Det vil også bli utformet et justert opplegg som kan brukes ved dåp av
voksne.)
1. FELLESSANG/SALME TIL INNLEDNING.
(Naturlig forslag kan være: ”Milde Jesus, dine hender”( Sangboken 595/ 596), ”Kor stort, min Gud,
at eg ditt barn får vera” (360), ”Å du som tek dei små i famn” (597), ”Å, la din Ånd nå med oss være”
(598 / 599), eller andre dåpssalmer.)
2. VELKOMSTHILSEN.
LEDEREN:
Forsamlingen skal i dag ta imot dette barnet/disse barna (bruk gjerne barnets/barnas navn) til
dåp i vår forsamling. Vi gjør dette med glede og i bevisstheten om det ansvar dette pålegger oss som
kristen forsamling. Vi vil gjøre det vi kan for å støtte foreldre og faddere gjennom omsorg og
forbønn, slik at barnet(bruk gjerne barnets/barnas navn) også kan bli værende hos Jesus når det
vokser opp.
3. SKRIFTLESNING.
LEDEREN: La oss høre hva Bibelen sier om den frelse vi døper barnet til:
Likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og synden
slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle - (Rom 5,12) så er en manns fall blitt til
fordømmelse for alle mennesker. (Rom 5:18) Alle har syndet og står uten ære for Gud. (Rom 3:23)
Vi var av naturen vredens barn likesom de andre. (Ef 2:3)
Men likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også
de mange stå som rettferdige ved den enes, Jesu Kristi lydighet. (Rom 5:18) For om døden kom til å
herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og
rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. (Rom 5:17)
Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. (Rom 4:25) For i ham
har Gud utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for
hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter
sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den Elskede. I ham har vi
forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. (Ef 1:4-7)
Og da Guds, vår Frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke
på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til
gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus,
vår Frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv. (Tit 3:4-7)
Vi hører også i Bibelen hvordan Jesus tok imot de små barn:
Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene truet dem som bar
dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: La de små barn komme til meg, hindre dem
ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere: den som ikke tar imot Guds rike som et
lite barn, skal slett ikke komme inn i det! Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og
velsignet dem. (Mark 10:13-16)
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I tillit til at Jesus også vil ta imot våre barn, bærer vi dem nå til den kristne dåp, etter den
befaling Jesus selv har gitt oss:
Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere
døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har
befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! (Matt 28:18-20)
4. FORSAKELSEN OG TROEN.
LEDEREN: La oss sammen bekjenne forsamlingens forsakelse og tro, som dette barn skal døpes
til:
ALLE:

Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved
Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død
og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til
himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme
igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn,
syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

5. BØNN.
LEDEREN: La oss be!
Evige, allmektige Gud, du som elsket verden så at du ga din sønn den enbårne,
for at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv, takk at vi i tillit til din frelse
får bære dette barn til dåpen i Jesus Kristi navn.
Vi ber deg at du vil ta hånd om dette barn som vi nå bærer fram for deg, du som frir oss ut av
mørkets makt og setter oss over i din elskede Sønns rike.
Bevar dette barnet i en sann tro til det evige liv. Lær det å frykte og elske deg. Led det gjennom
livet ved din Ånd, bevar det fra det onde og la det vokse opp som barn i din familie på jord.
Hør oss i Jesu navn. Amen.
(Dette kan også være en fri bønn.)

6. DÅPSHANDLINGEN.
(Den som utfører dåpshandlingen, øser med hånden vann over hodet til barnet tre ganger. Dåpen
kan også foregå ved full neddykking. Dette siste er trolig mindre kjent i bedehuset. Men det er en fin
ordning som også har stor symbolverdi om dåpen.)
LEDEREN spør før dåpshandlingen: Hva heter barnet?
Svar: (Barnets fornavn)
LEDEREN spør så: Vil dere at (barnets navn)… skal døpes til Faderens og Sønnens og Den
Hellige Ånds navn, og oppdras i den kristne forsakelse og tro?
Svar: Ja
LEDEREN: (Bruk gjerne barnets navn først) Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til
evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn, til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den
korsfestede og oppstandne Kristus og tro på han.
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DÅPSHANDLINGEN:
Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og Den
Hellige Ånds navn.
(Ved tre øser vann: Samtidig med dåpsordene)
(Ved hel neddykking: Etter dåpsordene)

LEDEREN sier etter dåpshandlingen: (Med håndspåleggelse)
Herren velsigne deg og bevare deg. (her kan en også bruke barnets navn).
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
Når du nå er døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, er du dermed ved Åndens
gave kommet i samfunn med Kristus Jesus og har fått del i hans velgjerninger.
Må Gud gi deg å vokse opp i tro på Jesus og bli hos Han til din siste stund.
7. LOVPRISNING.
LEDEREN: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt
oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. (1Pet 1:3)
Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu
Kristi dag. (Fil 1:6)
Han som er mektig til å verne om dere så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for
sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår Frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører
herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nå og i all evighet. Amen.
8. BØNN.
Fri bønn kan komme før Fader Vår.
LEDEREN: La oss be Herrens bønn:
ALLE:

Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.
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9. DÅPENS FORPLIKTELSE.
LEDEREN: Alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Vi ble altså begravet med
ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så
skal også vi vandre i et nytt liv. (Rom 6:3b-4)
Dette er den forpliktelse Gud legger på oss i sitt Ord. Men Bibelen sier også: På to eller tre ord
skal enhver sak skal stå fast. (2 Kor 13:1)
Dere som i dag har båret dette barnet/ disse barna (bruk gjerne navn) til Jesus, skal altså være
vitner om at det/ de er døpt til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Dere har nå, sammen
med hele forsamlingen, ansvar for å be for barnet/ barna og lære det/de selv å be. Og dere skal, så
langt dere kan, hjelpe til at det/ de ved å bruke Guds Ord og Herrens nattverd blir bevart hos Jesus
når det/ de vokser opp. Og skulle det skje at foreldrene faller bort, har dere som barnets/ barnas
faddere et særlig ansvar for at barnet/ barna blir oppdratt i troen på Jesus, og opplært i den kristne
tro. Fred være med dere!
10. FELLESSANG/SALME TIL AVSLUTNING.
Et forslag kan være: ”Kor stort, min Gud at eg ditt barn får vera” (360), ”Skriv deg, Jesus, på mitt
hjerte” (920).
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Ordning for dåp i bedehuset
Sidan det vert stilt fleire spørsmål om dåp i bedehuset, er det viktig at ein kan visa til ei klar
ordning. Det bør aldri vera tvil om at dåp i bedehuset skjer i samsvar med Indremisjonsforbundet sitt
evangelisk lutherske læregrunnlag. Fylgjande ordning vert tilrådd brukt. Skulle det vera spørsmål, bør
ein kontakta krinsleiing eller ImF sentralt.
(Skulle det vera aktuelt å utføra heimedåp, kan ein kortare versjon brukast. Det vil også verta
utforma eit justert opplegg til bruk ved dåp av vaksne.)
1. FELLESSONG/ SALME TIL INNLEIING
Naturlege framlegg kan vera: ”Kjære Jesus, dine hender” (Sangboken 595/ 596), ”Kor stort, min
Gud, at eg ditt barn får vera” (360), ”Å du som tek dei små i famn” (597), ”Å, lat din Ande med oss
vera” (599, 598), eller andre dåpssalmar.
2. VELKOMSTHELSING
LEIAREN: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet/ desse borna (bruk gjerne namnet/
namna) til dåp i vår forsamling. Vi gjer dette med glede samstundes som vi kjenner på det ansvar
dette legg på oss som kristen forsamling. Vi vil gjera det vi kan for å støtta foreldre og fadrar
gjennom omsorg og forbøn, slik at barnet/ borna (bruk gjerne namnet/ namna) kan verta verande
hjå Jesus når det/ dei veks opp.
3. SKRIFTLESING
LEIAREN: Lat oss høyra kva Bibelen seier om den frelse vi døyper barnet/ borna til:
Liksom synda kom inn i verda ved eitt menneske, og døden på grunn av synda, og døden såleis
trengde igjennom til alle menneske, fordi alle synda (Rom 5:12) - så vart éin manns brot til
fordøming for alle menneske (Rom 5:18). Alle har synda og står utan ære for Gud (Rom 3:23). Av
naturen var vi vreidens born liksom dei andre (Ef 2:3).
Men liksom dei mange vart ståande som syndarar ved ulydnaden til det eine mennesket, så skal
òg dei mange stå som rettferdige ved lydnaden til den eine, Jesus Kristus (Rom 5:19). For om døden
kom til å råda ved den eine, fordi denne eine fall, kor mykje meir skal ikkje då dei som tek imot den
overstrøymande rikdomen i nåden og rettferdsgåva, leva og råda ved den eine, Jesus Kristus (Rom
5:17). Han som vart gjeven for våre brot og oppreist til vår rettferdiggjering (Rom 4:25). For i han
har Gud valt oss ut før grunnvollen til verda vart lagd, så vi skulle vera heilage og ulastande for
hans åsyn. I kjærleik har han føreåt etla oss til å få barnekår hjå seg ved Jesus Kristus, etter si
rådgjerd av eigen fri vilje, til lov for sin herlege nåde, som han gav oss i Han som han elskar. I han
har vi utløysinga ved hans blod, forlating for syndene, etter rikdomen av hans nåde (Ef 1:4-7).
Og då Gud, vår frelsar, openberra sin godleik og kjærleik til menneska, frelste han oss, ikkje på
grunn av rettferdige gjerningar som vi hadde gjort, men etter si miskunn, ved badet til atterføding
og fornying ved Den Heilage Ande, som han rikeleg har rent ut over oss ved Jesus Kristus, vår
frelsar, så vi, rettferdiggjorde ved hans nåde, skulle verta arvingar til det evige livet (Tit 3:4-7).
Vi høyrer også i Bibelen korleis Jesus tok imot dei små borna:
Og dei bar små born til han for at han skulle røra ved dei. Men læresveinane truga dei som bar
dei. Men då Jesus såg det, vart han harm og sa til dei: Lat dei små borna koma til meg, hindra dei
ikkje! For Guds rike høyrer slike til. Sanneleg seier eg dykk: Den som ikkje tek imot Guds rike som
eit lite barn, skal slett ikkje koma inn i det! Og han tok dei på fanget og la hendene på dei og
velsigna dei (Mark 10:13-16).
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I tillit til at Jesus også vil ta imot våre born, ber vi dei til den kristne dåp, etter den føresegn
Jesus sjølv har gjeve oss:
Eg har fått all makt i himmelen og på jorda! Gå difor ut og gjer alle folkeslag til læresveinar,
med di de døyper dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, og lærer dei å halda alt
det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står! (Matt 28:18-20).
4. FORSAKINGA OG TRUA
LEIAREN: Lat oss saman vedkjenna forsakinga og trua til forsamlinga, som dette barnet/
borna skal døypast til:
ALLE:

Eg forsakar djevelen og alle hans gjerningar og alt hans vesen.
Eg trur på Gud Fader, den allmektige,
som skapte himmel og jord.
Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne Son, vår Herre,
som vart avla ved Den Heilage Ande, fødd av Maria møy,
pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døydde og vart gravlagd,
fór ned til dødsriket, stod opp frå dei døde tredje dagen,
fór opp til himmelen, sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader,
skal koma att derifrå og døma levande og døde.
Eg trur på Den Heilage Ande, ei heilag, allmenn kyrkje,
eit samfunn av dei heilage, forlating for syndene,
oppstoda av lekamen og evig liv. Amen.

5. BØN
LEIAREN: Lat oss be!
Evige, allmektige Gud, du som elska verda så at du gav Son din, den einborne, så kvar den som
trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv, takk at vi i tillit til di frelse får bera dette barnet/
desse borna til dåpen i Jesu Kristi namn.
Vi ber deg at du vil ta hand om dette barnet/ desse borna som vi no ber fram for deg, du som frir
oss ut or mørkers makt og set oss over i din kjære Sons rike.
Vara dette barnet/ desse borna i ei sann tru til det evige liv. Lær det/ dei å ottast og elska deg. Lei
det/ dei gjennom livet ved din Ande, vara det/ dei frå det vonde og lat det/ dei veksa opp som barn/
born i din familie på jord.
Høyr oss i Jesu namn. Amen.
(Dette kan også vera ei fri bøn.)
6. DÅPSHANDLINGA
(Den som utfører dåpshandlinga, auser med handa vatn over hovudet til barnet tre gonger.
Dåpen kan også skje ved full neddykking. Dette siste er truleg mindre kjent i bedehuset. Men det er
ei fin ordning som også har stor symbolverdi.)
LEIAREN spør før dåpshandlinga: Kva heiter barnet?
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SVAR: ………….(førenamnet til barnet)
LEIAREN spør så: Vil de at ……. (førenamnet til barnet) skal døypast til namnet åt Faderen og
Sonen og Den Heilage Ande, og oppsedast i den kristne forsaking og tru?
SVAR: Ja
LEIAREN: (Bruk gjerne førenamnet til barnet først) Gud vare din utgang og din inngang frå no
og til evig tid. Eg teiknar deg med det heilage krossteiknet, til vitnemål om at du skal høyra den
krossfeste og oppstadne Jesus Kristus til og tru på han.
Etter vår Herre Jesu Kristi ord og føresegn døyper eg deg til namnet åt Faderen og Sonen og
Den Heilage Ande.
(Ved tre auser vatn: Samtidig med dåpsorda.)
(Ved full neddykking: Etter dåpsorda.)
LEIAREN seier etter dåpshandlinga (med handspålegging):
Herren velsigne deg og vare deg!
Herren late sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred! Amen.
Når du no er døypt til namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, er du dermed ved
Andens gåve kome i samfunn med Kristus Jesus og har fått del i hans velgjerningar.
Må Gud gje deg å veksa opp i trua på Jesus og verta verande hjå Han til di siste stund.
7. LOVPRISING
LEIAREN: Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter si store miskunn har atterfødt
oss til ei levande von ved Jesu Kristi oppstode frå dei døde (1Pet 1:3).

Og eg er fullt viss på dette at han som tok til med ei god gjerning i dykk, vil fullføra henne heilt
fram til Jesu Kristi dag (Fil 1:6).
Han som er mektig til å verna om dykk så de ikkje snublar, og til å stella dykk ulastande fram for
sin herlegdom i fryd, den einaste Gud, vår Frelsar ved Jesus Kristus, vår Herre:
Han tilhøyrer herlegdom, stordom, styrke og makt før all tid og no og i all æva. Amen.
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8. BØN
Fri bøn kan koma før ”Fader Vår”.
LEIAREN: Lat oss be Herrens bøn:
ALLE:

Fader vår, du som er i himmelen.
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød.
Forlat oss vår skuld,
som vi òg forlet våre skuldmenn.
Før oss ikkje ut i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makta og æra i all æve.
Amen.

9. DÅPSSKYLDNADEN (DÅPSFORPLIKTINGA)
LEIAREN: Alle vi som vart døypte til Kristus, vart døypte til døden hans. Vi vart altså gravlagde
med han ved dåpen til døden, så at liksom Kristus vart oppreist frå dei døde ved Faderens
herlegdom, slik skal vi òg ferdast i eit nytt liv (Rom 6:3b-4).
Dette er den skyldnaden Gud legg på oss i sitt Ord. Men Bibelen seirer også: Etter ord frå to
eller tre vitne skal ei kvar sak stå fast (2Kor 13:1).
De som i dag har bore dette barnet/ desse borna (bruk gjerne namna) til Jesus, skal altså vera
vitne om at det/ dei er døypt(e) til namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. De har no,
saman med heile forsamlinga, ansvar for å be for barnet/ borna og læra det/ dei sjølv(e) å be. Og de
skal, så langt de kan, hjelpa til at det/ dei ved å bruka Guds Ord og Herrens nattverd vert verande
hjå Jesus når det/ dei veks opp. Og skulle det skje at foreldra fell bort, har de som fadrar til barnet/
borna eit særleg ansvar for at barnet/ borna vert oppseda i trua på Jesus, og opplærd(e) i den
kristne tru. Fred vere med dykk!
10. FELLESSONG/ SALME TIL AVSLUTNING
Forslag kan vera: ”Kor stort, min Gud at eg ditt barn får vera” (360) og ”Skriv deg, Jesus, på mitt
hjerte” (920).
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7.4 Vedlegg: Dåpen i Luthers Lille katekisme
1. Hva er dåpen?
Dåpen er ikke bare vann. Den er vann som er helliget ved Guds befaling og forent med Guds ord.
2. Hva er Guds ord og befaling om dåpen?
Vår Herre Jesus Kristus sier: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til
disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det
jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende" (Matt 28:18-20).
3. Hva gagn har vi av dåpen?
Dåpen virker syndenes forlatelse, frelser fra døden og djevelen, og gir evig salighet til alle som tror. Dette er
Guds ord og løfte.
4. Hvordan lyder Guds ord?
Vår Herre Jesus Kristus sier: "Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli
fordømt" (Mark 16:16)
5. Hvordan kan vann gjøre så store ting?
Vann gjør det ikke, men Guds ord som er forent med vannet, og troen som liter trygt på dette ordet. Uten
Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp, men med Guds ord er det en dåp, et nådens bad til gjenfødelse
ved Den Hellige Ånd.
6. Hvor står det skrevet?
Apostelen Paulus sier: "Gud frelste oss ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd"
(Tit 3:5).
7. Hva betyr det å bli døpt med vann?
Det betyr at den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot, og dø med alle synder og onde
lyster, og at et nytt menneske daglig skal stige fram og leve evig for Gud i rettferd og renhet.*
8. Hvor står dette skrevet?
Apostelen Paulus sier at ved dåpen ble vi begravd med Kristus, og så skal vi også leve et nytt liv med ham,
slik som Kristus ble reist opp fra de døde (Rom 6:4).
*Det er ikke alle som er like fortrolige med språkbruken her i dag. Men forklaringen har her viktige poeng for
troens folk til alle tider: De som lever i troen på Jesus (i nådestanden) trenger å være beviste om daglig
fornyelse. Det nye livet trenger åndelig mat i evangeliet, og den gamle syndige naturen skal hindres mat til
kjødets lyster. Se også 1Joh 1:8-10.

7.5 Skjema knyttet til dåpen
Her finner dere en del skjema som er aktuelle å bruke i forbindelse med dåp. De foreligger på
begge målformer, og kan kopieres fra kopioriginalen her i boken etter behov.
• Innmelding til dåp
• Dåpsprotokoll
• Dåpsattest
• Dåpsmelding til Den Norske Kirke eller et annet kirkesamfunn foreldrene tilhører med kopi til
ImF krets.
Hver krets i Indremisjonsforbundet trenger en dåpsprotokoll for kretsen. Her skal alle
dåpshandlingene utført i bedehus som sokner til Indremisjonsforbundet innføres, samt alle
dåpshandlingene utført ellers innenfor Indremisjonsforbundet sitt arbeid i vedkommende krets.
Det er derfor viktig at dåpsmelding blir sendt også til kretsen, og ikke bare til det kirkesamfunn
barnet skal tilhøre.
Hver forsamling som har utført minst én dåp, trenger sin egen dåpsprotokoll for forsamlingen.
Dåp bør nummereres fortløpende i protokollene.
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INNMELDING TIL DÅP

bokmål

Til ……………………………………………………………………. Indremisjon/ forsamling
v/ formann event. forsamlingsleder …………………………………………………………….
Vi melder herved ønske om dåp for vårt barn. Og vi gir i denne forbindelse følgende
opplysninger:

BARNET

Fødselsnummer (11 siffer)

Fødested

I ekteskap

Ønske om dåpsdato

Ønske om dåpssted

□ JA

□ NEI

Fornavn og eventuelle mellomnavn
Slektsnavn

Er melding om valg av navn sendt folkeregisteret?
Slektsnavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Fornavn og eventuelle mellomnavn

Dåpsdato

FAR
Bosted (fullstendig adresse)
Kirkesamfunn

Medlemsskap i kristen organisasjon

Slektsnavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Fornavn og eventuelle mellomnavn

Dåpsdato

Bosted (fullstendig adresse)

Bostedskommune da barnet ble
født

MOR
Kirkesamfunn

Medlemsskap i kristen organisasjon

Navn

Adresse

Kirkesamfunn

Barnets/foreldrenes kirkesamfunn

Hvilken menighet/ forsamling?

FADDERE

MELDING SKAL
SENDES TIL
ANDRE
OPPLYSNINGER

…………………. …………..
sted

dato

…………………………….. ………………………………
underskrift av far til barnet

underskrift av mor til barnet

Skjema kan kopieres

Indremisjonsforbundet

INNMELDING TIL DÅP

nynorsk

Til ……………………………………………………………………. Indremisjon/ forsamling
v/ formann event. forsamlingsleiar ……………………………………………………………..
Vi melder med dette ynskje om dåp for barnet vårt. Og gjev i denne samanheng fylgjande
opplysningar:
Fødselsnummer (11 siffer)

Fødestad

I ekteskap

Ynskje om dåpsdato

Ynskje om dåpsstad

□ JA

□ NEI

BARNET
Førenamn og eventuelle mellomnamn
Slektsnamn
Er melding om namneval sendt forlkeregisteret?
Slektsnamn

Fødselsnummer (11 siffer)

Førenamn og eventuelle mellomnamn

Dåpsdato

FAR
Bustad (fullstendig adresse)
Kyrkjesamfunn

Medlemsskap i kristen organisasjon

Slektsnamn

Fødselsnummer (11 siffer)

Førenamn og eventuelle mellomnamn

Dåpsdato

Bustad (fullstendig adresse)

Bustadkommune då barnet vart
fødd

MOR
Kyrkjesamfunn

Medlemsskap i kristen organisasjon

Namn

Adresse

Kyrkjesamf.

Barnet/foreldra sitt kyrkjesamfunn?

Kva kyrkjelyd / forsamling?

FADRAR

MELDING SKAL
SENDAST TIL
ANDRE
OPPLYSNINGAR

…………….............. ……….. ……………………………… ……………………………...
stad

dato

underskrift av far til barnet

underskrift av mor til barnet

Skjema kan kopieres

Indremisjonsforbundet

DÅPSPROTOKOLL

bokmål

NUMMER: ………………….

KJØNN (M =mann K=kvinne): ……

Dåpsdato

DÅPSBARN/
DEN DØPTE
VOKSNE

Dåpssted
Navn (slektsnavn, fornavn og eventuelle mellomnavn)

Fødselsnummer (11 siffer)

Fødselssted

I ekteskap

□

□

JA
NEI
Innmeldt i hvilket kirkesamfunn (eventuelt:
intet)

Bosted (fullstendig adresse)
Navn (slektsnavn, fornavn og eventuelle mellomnavn)

Bosted (fullstendig adresse)

FAR
Fødselsnummer (11 siffer)

Dåpsdato

Dåpssted

Kirkesamfunn

Navn (slektsnavn, fornavn og eventuelle mellomnavn)

Bosted (fullstendig adresse)

MOR
Fødselsnummer (11 siffer)

Dåpsdato

Dåpssted

Kirkesamfunn

Navn

Adresse

Kirkesamfunn

FADDERE

MERKNAD
(Hvem dåpsmelding er sendt
til, om barnet er tvilling,
trilling osv., om barnet er
adoptert, om dåpen har skjedd
som nøddåp, osv.

DÅP UTFØRT AV

Skjema kan kopieres

Indremisjonsforbundet

DÅPSPROTOKOLL

nynorsk

NUMMER: ……………

KJØNN (M=mann K=kvinne): ……….

Dåpsdato
Dåpsstad

DÅPSBARN/ DEN
DØYPTE
VAKSNE

Namn (slektsnamn, førenamn og eventuelle mellomnamn)
Fødselsnummer (11 siffer)

Fødestad

I ekteskap

□

□

JA
NEI
Innmeld i kva kyrkjesamfunn (eventuelt:
ikkje noko)

Bustad (fullstendig adresse)
Namn (slektsnamn, førenamn og eventuelle mellomnamn)

Bustad (fullstendig adresse)

FAR
Fødselsnummer (11 siffer)

Dåpsdato

Dåpsstad

Kyrkjesamfunn
Namn (slektsnamn, førenamn og eventuelle mellomnamn)

MOR

Bustad (fullstendig adresse)
Fødselsnummer (11 siffer)

Dåpsdato

Dåpsstad

Kyrkjesamfunn
Namn

Adresse

Kyrkjesamfunn

FADRAR

MERKNAD
Kven dåpsmelding er send til,
om barnet er tvilling, trilling
osb., om barnet er adoptert,
om dåpen er utførd som
nauddåp, osb.

DÅP UTFØRD AV

Skjema kan kopieres

Indremisjonsforbundet

Skjema kan kopieres

Indremisjonsforbundet

DÅPSATTEST
For gutt/ jente

bokmål

slektsnavn
fornavn og eventuelle mellomnavn
dato og år

Født

i

dato og år

Døpt

i

mor

Foreldre
(dersom vedk. er
adoptert skal adoptivforeldrene føres opp som
foreldre)

Attesten er
utskrift av
protokollen for

far

Indremisjon
krets

……………………………………… Indremisjon, den ………….20…...

…………………………………………...
formann / forsamlingsleder

Skjema kan kopieres

Indremisjonsforbundet

DÅPSATTEST

nynorsk

slektsnamn

For gut/ jente

førenamn og eventuelle mellomnamn
dato og år

Fødd

i
dato og år

Døypt

i

Foreldre

mor

(dersom vedk. er
adoptert, skal adoptivforeldre førast opp som
foreldre)

far

Attesten er
utskrift av
protokollen for

Indremisjon

krets

……………………………………..Indremisjon, den……………..20…...

…………………………………………….....
formann / forsamlingsleiar

Skjema kan kopieres

Indremisjonsforbundet

DÅPSMELDING
Til (sogneprest i Dnk.

bokmål

prest / forstander i annet kirkesamfunn, og krets i ImF) ...............................................................

…………………………………………………………………………………………………..
Vi har gleden av å melde fra om følgende dåp. I samråd med foreldrene ber vi om at dåpen
blir registrert i Deres kirkesamfunn.
Fødselsnummer (11 siffer)

Fødested

I ekteskap

Dåpsdato

Dåpssted

Dåp utført av

□ JA

□ NEI

BARNET
Fornavn og eventuelle mellomnavn
Slektsnavn

Slektsnavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Fornavn og eventuelle mellomnavn

FAR

Bosted (fullstendig adresse)

Slektsnavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Fornavn og eventuelle mellomnavn

MOR

Bosted (fullstendig adresse)

Bostedskommune da barnet ble
født

Navn

Adresse

FADDERE

MELDING er
også sendt til

Krets i ImF
Andre

Dåpen er utført i samsvar med evangelisk luthersk lære etter ”Ordning for dåp i bedehuset” i
”Håndbok for bedehuset” kapittel 7.3.
…………………………….. den …………… ………………………………………………...
sted

dato

underskrift av formann / forsamlingsleder

Skjema kan kopieres

Indremisjonsforbundet

DÅPSMELDING
Til (sokneprest i

nynorsk

Dnk. eller prest/ forstandar i anna kyrkjesamfunn, og krins i ImF)

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

………………………………………………………………………………………………......
Vi har gleda av å melda frå om fylgjande dåp. I samråd med foreldra bed vi om at dåpen vert
registrert i Dykkar kyrkjesamfunn.
Fødselsnummer (11 siffer)

Fødestad

I eksteskap

Dåpsdato

Dåpsstad

Dåp utført av

□ JA

□ NEI

BARNET
Førenamn og eventuelle mellomnamn
Slektsnamn

Slektsnamn

Fødselsnummer (11 siffer)

Førenamn og eventuelle mellomnamn

FAR

Bustad (fullstendig adresse)
Slektsnamn

Fødselsnummer (11 siffer)

Førenamn og eventuelle mellomnamn

MOR

Bustad (fullstandig adresse)

Bustadkommune då barnet vart
fødd

Namn

Adresse

FADRAR

MELDING
er også sendt
til

Krins i ImF
Andre

Dåpen er utførd i samsvar med evangelisk luthersk lære etter ”Ordning for dåp i bedehuset” i
”Håndbok for bedehuset” kapittel 7.3.
………………………….. den ………………..
stad

dato

……………………………………………..
underskrift formann/ forsamlingsleiar

Skjema kan kopieres

Indremisjonsforbundet
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ØKONOMISK FORVALTNING

8.1 Økonomisk forvaltning i Bibelen
Gud har gitt mennesket forvalteransvaret over det Han har skapt (1Mos 1:27ff). Det betyr at vi har
ansvar for å forvalte alt det skapte i overensstemmelse med Guds gode vilje. Det gjelder natur og
miljø, så vel som det vi personlig har eierskap over, samt de gaver og evner Gud har gitt hver enkelt av
oss.
Det største forvalteroppdraget vi har fått som Guds folk, er å dele evangeliet med andre. Hele vårt
liv må innrettes på at vi utfører vårt totale forvalteransvar.
Våre ressurser og økonomi hører til vårt forvalteransvar. Vi hører Herren til med alt vi er og har.
Vår givertjeneste er en del av vår takk og tilbedelse til Gud (Rom 12:1).
Det gamle testamente viser oss forordningen med å gi tiende (3Mos 27:30ff, Mal 3:10). Mange
opplever velsignelsen av å bruke denne ordningen for sin egen givertjeneste. Det gir hjelp til klar og
trygg ordning med oversikt og forutsigbarhet for hva en kan disponere til personlig bruk. Mange står
fram med vitnesbyrd om at de opplever Guds velsignelse i sitt økonomiske liv gjennom å praktisere
fast tiende.
Det nye testamente taler også om å tale med Herren om sin givertjeneste. ”På den første dag i
uken skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til side det han får lykke til.” (1Kor 16:2) NT gir
ikke bindende råd om tiende. Paulus taler om å gi etter evne (2Kor 8:3).
Dette forteller oss at vi skal ha orden i vår givertjeneste til Guds rikes arbeid. Det er noe Bibelen
oppfordrer oss til å ha bevissthet omkring og vi utfordres til å be om Guds vilje over dette. I 2Kor 9:7
sier Gud gjennom apostelen Paulus dette slik: ”Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte,
ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver.”
Når vi følger de bibelske råd, kan vi slå fast følgende: Enhver kristen og ethvert ektepar og familie
bør planlegge sin givertjeneste for Guds ansikt og i bønn til Ham. Det er godt å ha orden i sin
givertjeneste og planlegge litt langsiktig. Da er Paulus sitt råd om å legge av hver uke, en god
anbefaling. Jfr. 1Kor 16:2.

8.2 Økonomisk medansvar i bedehuset
Bedehusarbeidet har først og fremst vært et frivillig engasjement. Her tjener troende kvinner og
menn, barn, unge, voksne og eldre i kraft av det de har fått av Herren. Men samtidig krever det
økonomi til å drive et godt bedehus- og indremisjonsarbeid. Det gjelder for eksempel økonomi til hus,
barne- og ungdomsarbeid, andre lagsaktiviteter, forkynnervirksomhet og personell. Det er viktig at
styre og ledere har klart budsjettopplegg og presenterer konsekvensene av de utfordringer som blir
vedtatt i de ansvarlige fora. Da hjelper de misjonsfolket til å se at det lokale indremisjonsarbeidet
trenger økonomi til sin virksomhet. At det lokale indremisjonsarbeidet får nødvendig økonomi, er
faktisk en viktig forutsetning for også å skaffe økonomi og ressurser til all misjon, både i indre- og
ytre misjon. Vi kan også gå videre med å si at økonomi til indremisjonsarbeid er viktig forberedende
arbeid og hjelp i totale oppvekstvilkår for barn og unge i vårt land både for samfunn, arbeid og misjon.
Det er en god arv i vårt land at vi åpner lommebøkene for mennesker i vanskelige situasjoner både
når det gjelder diakoni i Norge og nødhjelp og diakonal misjon ute. Dette er svært positivt. Men
dessverre er det færre som ser at å investere i barne- og ungdomsarbeidet er viktig forebyggende for at
noen skal havne i vanskelige situasjoner! Dette gjelder også for arbeidet mellom voksne og eldre, og
forkynnerarbeidet generelt. Altså det ene må gjøres og det andre må ikke forsømmes!
De lokale ledere, styre og foreninger har også medansvar for økonomien til kretsen og ImF sentralt.
Medlemmene må delta i de fora der budsjett og økonomi drøftes. En må videre samtale om hvordan en
kan ta økonomisk ansvar for sin del.
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8.3 Økonomisk medansvar i kretsen
Kretsene er opprettet av de lokale foreningene til gjensidig hjelp og støtte i arbeidet. Derfor er det
viktig at lokale misjonsstyrer er bevisste på at også kretsen trenger en god og forutsigbar økonomi til å
løse sine oppgaver. Dette krever nær og åpen dialog mellom ledere på lokalt plan og kretsplanet om
budsjett og givertjeneste. Lokale ledere bør være bevisste på å delta i kretsfora der budsjettrammer
vedtas, og ta med hjem forpliktelse på å hjelpe til med å skaffe sin del av økonomien.

8.4 Økonomisk medansvar i ImF sentralt
Som kretsen er opprettet av lokale foreninger, er ImF sentralt opprettet av de lokale foreninger og
kretsene. Sentralplanet skal tjene kretsene og lokalplanet. I tillegg skal ImF sentralt ha ansvar for
oppgaver utad for disse og for de fellesoppgaver indremisjonsbevegelsen har. Det krever en god og
forutsigbar økonomi for å løse oppdraget.
Det er viktig at lokale ledere og kretslederne deltar aktivt i de fora der oppgaver og økonomiske
føringer for Imf sentralt legges. Når vedtak er gjort, er det viktig at en tar med seg heim forpliktelse og
finner en god strategi for å innfri sin del av de økonomiske forpliktelsene dette medfører.

8.5 Fast givertjeneste og faste innsamlingsopplegg
Indremisjonsforbundet har lagt til rette for en god ordning med fast givertjeneste. Denne ordningen
gjelder først og fremst ImF sentralt, kretsene og byforeningene som i dag er direkte innmeldt i ImF
sentralt. Det er også knyttet til ordningen med skattefrie gaver til frivillige lag. Det er viktig at lokale
styrer holder seg orientert om denne ordningen, og at det formidles jevnlig til misjonsfolket.
I denne håndboken finnes også en oversikt over de større innsamlingsopplegg som ImF sentralt har.
Lignende opplegg gjelder også for de fleste kretsene. Lokale styrer bør skaffe seg oversikt over sin
egen krets. Det er viktig at disse tas fram i forsamlingen, og at misjonsfolket oppmuntres til å gi til
misjonen i disse ordningene. Sambåndet og kretsbladet har vanligvis god informasjon som kan brukes
i tillegg til annen informasjon som gis om den enkelte innsamling.

8.6 Testamentariske gaver
Det gis betydelige gaver til norsk misjon via testamentariske gaver. Også dette bør omtales i
forsamlingen. Det er en fin måte å føre misjonsarven videre i folket vårt at en bestemmer seg for at
noe eller det som blir igjen etter en, avsettes til misjonen. Når en ønsker å testamentere til misjonen, er
det viktig at en ordner seg på en formell måte som oppfyller de lovmessige krav som gjelder i Norge.
Bak i dette kapitlet finnes et skjema som kan brukes. Er en usikker, ta gjerne kontakt med ImF sentralt
for veiledning.
I ImF sentralt er det økonomi- og administrasjonslederen som er kontaktperson vedrørende
givertjeneste, testamentariske gaver, og andre spørsmål som gjelder økonomi, skatte- og
avgiftsforhold, regnskap m.m.

8.7 Regnskap
Til den økonomiske forvaltningen hører også å ha god orden på bilag, kvitteringer og
regnskapsmessig oversikt. Det bør tas fram hver måned i forsamlingen til informasjon, forbønn,
utfordring og takk.
Det er viktig at alle inntekter og utgifter blir kvitterte og dokumenterte på forsvarlig måte.
Årsregnskap skal også forsvarlig revideres.
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8.8 Oversikt over innsamlingsordninger, fast
givertjeneste, og testamentariske gaver
Både kretsen og Indremisjonsforbundet sentralt har eget innsamlingsopplegg. Fast givertjeneste er
et fellesopplegg.

8.8.1 ImFs årlige innsamlingsopplegg/offeraksjoner ser slik ut:
• Nyttårsgaven

(januar/februar)

• Vårgaven

(mars-juni)

• Sommergaven

(juli-august)

• Høstgaven

(september-november)

• Julegaven

(desember)

Lokalforeningene utfordres til å arrangere Indremisjonsforbundets dag (en gang pr. år)
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8.8.2 Fast givertjeneste
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8.8.3 Testamentariske gaver
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8.8.4 Kretsens innsamlingsopplegg
Kretsen har sitt eget innsamlingsopplegg lignende ImF sentralt (ofte med giro i kretsens
meldingsblad). Fast givertjeneste er et fellesopplegg som administreres av ImF sentralt.
Kretsen har vanligvis ansvar for møtevirksomhet med utsendinger fra krets eller ImF sentralt.
Derfor naturlig med offer til kretsen i slik virksomhet og lokalt opplegg for å dekke økonomisk ansvar
for virksomheten.

8.9 Lokale tips
Her kan hvert bedehus sette inn lokale opplegg.
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ETISKE RÅD

9.1 Etikk i Bibelen
Bibelen er som Guds Ord forpliktende autoritet for kristen lære og kristent liv (2 Tim 3:16-17).
Bibelen har gjennom Guds bud og ordninger gitt oss tydelig veiledning om hvordan vi skal leve. De ti
bud sammenfatter på en klar måte hvordan Gud konkretiserer det store kjærlighetsbudet (Luk 10:27,
Matt 22:36-40, Ef 4:17f). De ti bud konkretiserer forholdet til Gud (bud 1-3), forholdet til foreldrene
(bud 4), forholdet til livet og menneskeverdet (bud 5), forholdet til ektefelle og det andre kjønn (bud
6), og forholdet til nesten (bud 7-10). Alt dette gjelder fremdeles. Se forklaringen til de ti budene i
Luthers lille katekisme (9.6).
Kristen etikk i Bibelen gjelder for alle mennesker. Vi er alle Hans skapninger og stilles til ansvar
for Ham. Samtidig har Bibelen en tydelig veiledning og forventning til troende mennesker om å leve
sitt liv i pakt med Guds vilje. Kristne er i verden, men ikke av verden (Joh 17:16). Hovedpoenget i den
bibelske formaningen til kristne er at vi ikke skal skikke oss lik denne verden, men leve et annerledes
liv i samsvar med Guds vilje (Rom 12:1ff, 13:12-13).
Bibelen er realistisk i skildringen av de troendes livsferd. Gud vet om vår situasjon etter
syndefallet. Den troende er ”samtidig synder og rettferdig”. Det betyr at en kristen er tilgitt synder og
rettferdig for Gud i Jesus Kristus. Vi kommer som troende aldri lenger enn til den ”status” vi har som
frelst og tilgitt synder (Ef 2:8; Rom 5:1ff). Vi kommer aldri i den situajonen at vi kan leve
fullkomment etter Guds vilje. En troende har med seg sitt gamle menneske. Syndenaturen står alltid
Guds ånd i mot. Disse to lever i vedvarende strid med hverandre (Gal 5:16ff, Se også Rom 7:1ff).
Det kristne livet skildres som et liv i stadig synds- og trosbekjennelse (1Joh 1:7ff). Det er rett at en
bekjenner all sin synd for Gud. All synd er synd mot Gud (Salme 32). Det betyr ikke at en beveger seg
inn og ut av Guds nåde, men det handler om å leve i Guds nåde, i stadig erkjennelse av behovet for
syndenes forlatelse. Samtidig er det den bibelske anvisningen at en skal gjøre opp med mennesker som
en har krenket. En skal forlike seg med sine medmennesker, sier Guds ord (Matt 5:23-24).
Det hender at troende søsken synlig lever i konflikt med Guds ord, og har et uoppgjort forhold til
Gud og sin neste. Slike situasjoner møter Bibelen både med formaning og rettledning om hvordan en
skal ordne opp (Matt 18:15-20).

9.2 Etiske krav til åndelige ledere
Samtidig som Bibelen inkluderer alle troende i sin veiledning, legger Bibelen særlig vekt på
formaningen til de som har lederansvar og en spesiell tjeneste i den troende forsamling (1Tim 3:1-7,
Tit 1:6-9). Tilsvarende sies om dem som har diakonitjenesten (1Tim 3:8ff).
Når Bibelen på særskilt måte adresserer Guds bud og formaninger til kristne ledere, er det
begrunnet i deres veilederfunksjon og at de er på en spesiell måte forbilder for de andre troende.
Ledere er tjenere (Joh 13:4ff) og de skal tjene forsamlingen ved å være gode forbilder for andre
(1Pet 5:3). Da må de leve i samsvar med Guds ord slik at det er samsvar mellom deres liv og lære.

9.3 Etiske retningslinjer i Indremisjonsforbundet
Indremisjonsforbundet bygger sin virksomhet på Guds ord og den evangelisk lutherske
bekjennelse. Det betyr at vi også må ta Guds ord på alvor når det taler om det kristne livet både i sin
alminnelighet, og spesielt når det gjelder formaningene til kristne ledere. Når vi bruker ordet ”leder”,
er det naturlig med en nærmere forklaring. Vi tenker på personer som er kalt til å være forkynnere
(tilsatte og fritidsforkynnere), barne- og ungdomsarbeidere, og personer som er valgt til å utøve
åndelig lederskap på lokalplanet og krets- og forbundsplanet. Det samme gjelder åndelig ansvar i våre
skoler, barnehager og andre institusjoner. Alle disse har på hver sin måte samme krav til
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forbildefunksjon som det tales om til tilsynsmenn og diakoner i Det nye testamente (Les
Pastoralbrevene).
Verdidokument
Indremisjonsforbundet har utarbeidet et eget verdidokument. Alle ansatte i organisasjonen er
forpliktet på dette. Forbundsstyret viser til to hefter som gir uttrykk for organisasjonens syn i
vesentlige etiske spørsmål. Disse gir veiledende svar på sentrale etiske spørsmål.
Heftet ”I gode og vonde dagar” (Karl Johan Hallaråker, Lunde Forlag) omhandler samlivsetiske
spørsmål. ”I Herrens tjeneste” (Arne Lie, Ingar Hjelset, Johannes Kleppa, Sambåndet Forlag)
omhandler kristne lederes livsførsel. Dette siste heftet setter fokus på fire etiske tema: 1. Kristen etikk
og kristne ledere. 2. Ekteskaps- og seksualetikk. 3. Menneskeverdet. 4. Forhold i det private liv.
Valg av ledere
Når en skal velge ledere eller tilsette personer i åndelige lederstillinger, er det viktig at en tar med
de etiske vurderinger som Bibelen gir oss. Men samtidig må vi innrømme at det ikke alltid er like
enkelt å være helt tydelige på kurs og konsekvenser. Det ene gjelder hvilke etiske krav en skal stille til
forskjellige lederstillinger. Videre gjelder det også spørsmålet om tydelige konklusjoner der en er mer
usikker på om Bibelen gir bestemte detaljerte svar. Derfor vil vi i tillegg til å vise til heftene som er
nevnt ovenfor, få nevne følgende:
De som skal stå i åndelig tjeneste som forkynnere, ledere og styre i bedehuset og indremisjonen,
må ha tillit hos de troende. Alle som lever i et oppgjort liv i syndenes forlatelse og vilje til troskap mot
Guds ord, de må inkluderes på en omsorgsfull måte i forsamlingen og ved nattverden. Det betyr ikke
at alle har krav på eller bør settes til alle tjenester. Vi tar med noen eksempler: Dersom noen har
forgrepet seg mot barn eller gjort seg skyldig i seksuelle overgrep, kan slike ikke inneha åndelig
tjeneste i indremisjonen. Dersom noen har vært utro i pengesaker, kan vedkommende i alle fall ikke
gis tillit som kasserer senere.
Bibelens veiledning i etiske spørsmål omfatter hele livet. Hvordan en lever og hvordan livet står i
forhold til ens vitnesbyrd, er viktig i denne sammenheng. Hvordan vi skal forholde oss til andre både
innen familien, vår neste, på arbeidsplassen, i forhold til styresmaktene og i den troende forsamling, er
alle områder som berører vårt gudsliv. Det kan gjelde forholdet til trafikkreglene, rusmidler,
skattespørsmål så vel som andre økonomiske forhold. Se også Gal 5:17-26.
Viktig er det i kristen sammenheng i dag å løfte fram avholdssaken. Men lett tilgang på alkohol og
en stadig liberalisering i samfunnet står også vi under sterkt press. Som bedehusfolk og
bedehusforsamlinger skal vi være forbilder. Og i våre sammenhenger hører bruk av alkohol ikke
hjemme. Bibelen formaner oss med ord som Luk 21:34, Ef 5:18, Ordspr 23:29ff.
Skilsmisse – gjengifte
Et aktuelt og vanskelig spørsmål er spørsmålet om gjengiftes plass i tillitsverv og tjeneste i
indremisjonen. I de overfor nevnte heftene ser vi at veiledningen ut fra Guds ord sier nei til gjengifte. I
særlig grad gjelder det kristen ledertjeneste. Samtidig vet vi at dette er et vanskelig område i livets
hverdag. Skjedde skilsmissen før de ble troende, hva så? De har hatt lang karantenetid, og opparbeidet
god tillit, hva så? Kan slike være med som ledere i lagsarbeid? Kan slike være med i det lokale
indremisjonsstyret?
Når Indremisjonsforbundet skal besvare slike spørsmål, må det skje både ut fra troskap mot Guds
ord, og vilje til å være nær i konkrete situasjoner i forsamlinger og i møte med enkeltmennesker. Det
gjelder mennesker, deres liv og tjeneste i Guds rike. Vårt svar vil deretter måtte understreke at vi ikke
kan gi konkrete råd som åpenbart strider mot Guds ord. Det vil bety at i samlivsetiske spørsmål som er
oppe i tiden, og hvor Guds ord taler klart, der må Ordet følges. Ekteskapet mellom en mann og en
kvinne er Guds ords eneste ordning for samliv. Samboerskap mellom mann og kvinne, seksuelt samliv
utenom ekteskapet eller partnerskap mellom homofile eller lesbiske, godtas ikke i Bibelen (1Kor 6:9).
Det kan da heller ikke godtas i den troende forsamling. Når det gjelder gjengifte og etiske krav til
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ledere, så vi at forbilde- og veilederfunksjonen er sentral i pastoralbrevene. Det gir signal om stor
forsiktighet og tilbakeholdenhet. Gjengifte gir uklart forbilde og vanskeliggjør veiledning om
ekteskapets ukrenkelighet. Men det hindrer likevel ikke at i konkrete tilfeller der de det gjelder, har
bekjent sine nederlag, og de har inngitt tillit med det nye livet etterpå, så kan de vanskelig hindres
dersom forsamlingen vil gi dem ny tillit til visse lederverv i kraft av nådegave og kall.
Indremisjonsforbundet vil følge en varlig vei. Våre retningslinjer understreker at det ikke er
naturlig å tilsette gjengifte i åndelige lederstillinger i misjonen som forkynnere og ledere. Det er heller
ikke naturlig å velge slike til tillitsverv med en tydelig utadrettet ledertjeneste. I den lokale
forsamlingen vil dette normalt gjelde ansettelse i åndelig relaterte stillinger eller tillitsvalgte som
formenn, nestformenn eller medlemmer av det utpekte åndelige lederskap. Derimot vil en med de
føringer om åpenhet, troverdighet og tillit som er nevnt ovenfor, kunne vurdere å gi gjengifte tillit som
styremedlemmer og andre åndelige oppgaver i arbeidet.
Det er viktig å understreke at dette ikke er en innlysende klar bibelsk inndeling. Det er derimot et
forsøk på varlig aktualisering og anvendelse av troskap mot Guds ord i omsorg for mennesker og
forsamlinger. Det er også viktig å understreke at den begrensing som her anføres overfor gjengifte,
ikke er en skepsis til deres kristne bekjennelse, dom eller nedvurdering av deres kristne liv. Vi er som
kristne alle i samme nådestand. Vi er alle tilgitte syndere.
Ansettelser
Forpliktelse i lære og liv er særlig aktuelt i forbindelse med ansettelse. I ImF sentralt, kretsene,
skolene og institusjonene er det vanlig at de som ansettes forplikter seg på Indremisjonsforbundets
læregrunnlag og etiske retningslinjer, slik det er beskrevet i et eget verdidokument.
Når en i bedehussammenheng skal lyse ut en stilling eller kalle person til denne, bør en ha kontakt
med kretsledelsen eller ImF sentralt for å sikre seg at en har alle formalia i orden.

9.4 Hvordan løse etiske problemer i bedehuset?
Når vi speiler oss selv i de formaninger og retningslinjer som Guds ord stiller opp for det kristne
livet og for åndelige ledere i særdeleshet, kan en lett komme til å spørre om frimodighet til å stå i
tjenesten. En opplever sterkt at en kommer til kort på så mange måter. De som har sitt på det tørre i sin
ytre ferd, og som ikke blir dømt av andre, kjenner selv sitt eget hjerte og rammes i samvittigheten av
det som bor der.
Det løser ikke noe problem å trekke seg unna. Kanskje denne erkjennelsen kan gi den rette
ydmykhet når en skal rettlede og hjelpe andre? Erkjennelsen hjelper også til å holde seg til Jesu kors,
tilgivelse og nåde. Det er i kontakt med den kraftkilden vi kan hjelpe andre.
Vi kommer ikke forbi at det stilles større krav til åndelige ledere. Se Jakob 3:1ff, 1Tim 3:6, 5:22.
Vi vet også at siden den åndelige ledertjenesten er så sentral i forsamlingen, setter Guds motstander
ekstra inn på å lamme disse tjenestene. Kirkens historie har dessverre mange vitnesbyrd om at satan
lyktes med å føre kristne ledere til fall og umoralsk liv.
Bibelen advarer også mot å være for snare til å godta klagemål mot åndelige ledere (1Tim 5:19).
Satan kan lamme den åndelige ledertjenesten ikke bare ved å forføre lederne selv. Han kan også
forføre kristne til å spre falske rykter om ledere og slik lamme deres tjeneste og med det forsamlingens
liv og kraft i tjenesten. Derfor må vi si klart: Bring aldri negative rykter om andre - verken
medmennesker, medkristne eller ledere videre til forsamlingen. Gjelder saken misforhold i liv og
tjeneste, skal det derimot bringes til ansvarlige overordnede ledere. Slik kan en stoppe og avklare
forholdene. Resultatet av undersøkelsene avgjør konsekvensene. Så føyer vi til: En skal aldri gå ut
offentlig på noen måte der en med antydninger er ute etter å ta noen som en mener handler eller lever
galt.
Guds ords veiledning om hvordan en skal opptre overfor en bror eller søster som har syndet, er en
måte som vi må praktisere i indremisjonen og bedehuset. Dette er en veiledning som også er god
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modell for hvordan en skal forholde seg om det gjelder noen i ledertjeneste. Se Matt 18:15-17 og 1Kor
5:1-13.
Vi vil anbefale at en normalt drøfter situasjonen med overordnede ansvarlige ledere i
organisasjonen. Vi tenker da først og fremst på generalsekretæren, kretssekretæren eller formannen
lokalt. Å søke slike råd er viktig både for at det forventes at disse har tilgjengelig innsikt i lignende
saker, og det bedre kan legges til rette for lik behandling av tilsvarende situasjoner.
Det må understrekes at en må motstå fristelsen til å gjemme ubehagelige saker under teppet. Når
synd, fall og feiltrinn blir kjent, skader det forsamlingen og de kristnes vitnesbyrd. Men å gjemme
under teppet, skader langt mer. Det er langt farligere om livet og forsamlingen råtner innvendig!
Syndsbekjennelse, oppgjør og tilgivelse har vist seg å løse ut tillit og troverdighet. Det kommer til
syne på en konkret måte at nåden er for syndere. Vitnesbyrd om oppgjør og tilgivelse er varme signal
om at de helliges samfunn nettopp er for syndere som lever av Guds tilgivelse og nåde. Følgende
spørsmål til ettertanke: Kanskje viser våre forsamlinger i bedehuset lite av inkluderende varme fordi vi
dekker til oppgjør og tilgivelse?
Vi vil til slutt i denne sammenhengen understreke bønnens betydning. Be om Guds visdom,
ledelse, et varmt hjerte og en rett ånd slik at vi kan være “sannheten tro i kjærlighet” (Jakob 1:5, Hebr
4:14-16).

9.5 Overgrep
Seksuelle overgrep er noe av det mørkeste som er registrert i kristen sammenheng. Indremisjonen
og bedehusbevegelsen er heller ikke spart for dette onde! Det er viktig at vi på alle plan i
organisasjonen er bevisste både på forebygging av at slike ting ikke bør skje, og hvordan vi skal
forholde oss om det skulle skje.
Om det skjer overgrep eller en har klar mistanke om at det har skjedd, ber vi alle praktisere en klar
meldeplikt til kretssekretær og generalsekretær.
ImF sentralt har sammen med Misjonssambandet og Normisjon laget et hefte som omtaler aktuelle
sider ved dette temaet. Heftet sammen med nærmere presisering av Indremisjonsforbundet sitt opplegg
forefinnes både hos ImF sentralt og på kretskontoret. De tre misjonsorganisasjonene har opprettet en
felles ressursgruppe som regelmessig samles for å drøfte aktuelle spørsmål på dette saksfeltet. ImF
sentralt har også en egen ressursgruppe for vår organisasjon.
ImF sentralt har også sendt ut til kretskontorene veiledningsskriv som særlig er ment brukt i
forbindelse med valg av ledere til barne- og ungdomsarbeidet og aktuelle forholdsregler for disse.
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9.6 Vedlegg: Budene i Luthers lille katekisme
Første budet:
Du skal ikke ha andre guder enn meg.
Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham.

Andre budet:
Du skal ikke misbruke Guds navn.
Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke bruker hans navn til å banne og sverge, men kaller på Gud i all
nød, ber, lover og takker.

Tredje budet:
Du skal holde hviledagen hellig.
Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forsømmer samlingen om Guds ord, men holder Ordet hellig,
gjerne hører og lærer det.

Fjerde budet:
Du skal hedre far og mor, så det går deg godt og du får leve lenge i landet.
Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke setter oss opp mot foreldrene våre eller andre som Gud har satt
over oss, men viser dem ære, elsker og lyder dem.

Femte budet:
Du skal ikke slå i hjel.
Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke skader vår neste på hans legeme eller gjør ham noe ondt, men
hjelper ham når han er i nød.

Sjette budet:
Du skal ikke bryte ekteskapet.
Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi lever et rent liv i tanker, ord og gjerninger. Ektefolk skal elske og ære
hverandre.

Sjuende budet:
Du skal ikke stjele.
Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke tar penger eller gods fra vår neste eller narrer noe fra ham, men
hjelper ham til å berge sin eiendom og bedre sine kår.

Åttende budet:
Du skal ikke lyve.
Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver på vår neste, ikke sviker ham eller taler ondt om ham, men
unnskylder ham, taler vel om ham og tar alt i beste mening.

Niende budet:
Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke med list trakter etter vår nestes arv eller eiendom eller prøver å ta
noe fra ham med knep, men hjelper ham så han får ha sitt i fred.

Tiende budet:
Du skal ikke begjære din nestes ektemake eller hans arbeidsfolk eller noe som hører din neste til.
Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lokker eller truer fra vår neste hans ektemake eller noen som
arbeider hos ham, men minner alle om å være trofaste og gjøre sin plikt.
Hva er summen av budene?
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn. Dette er det største og
første bud. Men det er et annet som er likeså stort: Du skal elske din neste som deg selv (Matt 22:37-39).
Hva sier Gud om sine bud?
Jeg, Herren din Gud, er en hellig Gud, som hjemsøker synden inntil tredje og fjerde ættledd hos dem som hater
meg, men gjør miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.
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9.7 Vedlegg: Hustavlen med noen skriftord
Med ordet ”hustavle” mener en leveregler for medlemmer av forsamlinger og familier.
Luther avsluttet sin lille katekisme med en slik hustavle. Den er kort og godt ord fra Bibelen rettet
til kristne i forskjellige livsfaser og stillinger.
Utvalget av bibelord gir ikke et fullstendig bild, og i vår tid ville en gjerne valgt andre skriftavsnitt,
andre overskrifter og dermed vektlagt annerledes.
Samtidig mener vi at det er aktuelt å utfordre til refleksjon over de anliggender som ”hustavlen” i
Luthers lille katekisme tar opp.
Luther hjelper oss til å se hva Bibelen egentlig sier. Det er Bibelens ord som blir løftet fram, ikke
tolkninger eller tilpasninger.
Her i denne sammenheng gjengir vi ”hustavlen” med overskrifter litt tilpasset vår tid og situasjon,
og nær ordvalget i Norsk Bibel.
Hustavlen, med noen skriftord for alle slags livsfaser og stillinger (stand), der de med hvert sitt
særlige skriftord blir påmint om sin oppgave og sin tjeneste.
For tilsynsmennene, forsamlingslederne og forkynnerne
”En tilsynsmann skal være uangripelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, måteholden, gjestfri, dyktig til å
lære andre, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten etter ussel vinning, men mild, ikke stridslysten, ikke
gjerrig, en som styrer sitt eget hus godt, som har lydige barn med all sømmelighet, ikke en nyomvendt” osv.
1Tim 3:2-6, Tit 1:6-9

Om den verdslige øvrighet
”Hver og en skal underordne seg de øvrigheter han har over seg. For alle steder er den øvrighet som finnes,
innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot øvrigheten, står derfor imot Guds ordning. Men de som står imot,
skal få sin dom. For øvrigheten bærer ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner som fører
straff over den som gjør ondt.” Rom 13:1-4.

For ektemennene
”Dere ektemenn: Lev forstandig sammen med hustruene deres som det svakere kar. Og vis dem ære – for de
er også medarvinger til nåden, til livet – for at deres bønner ikke skal bli hindret.” 1Pet 3:7
”Elsk deres hustruer, og vær ikke harde og hissige mot dem!” Kol 3:19.

For hustruene
”Dere hustruer skal være mennene deres underordnet som under Herren, liksom Sara var lydig mot Abraham
og kalte ham herre. Hennes barn er dere blitt, når dere gjør godt og ikke lar dere skremme av noe.” 1Pet 3:1 og 6

For foreldrene
”Dere fedre: Vekk ikke sinne hos barna deres, så de ikke skal miste motet! Men oppdra dem i Herrens tukt og
formaning.” Ef 6:4, Kol 3:21

For barna
”Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre, i Herren! For dette er rett. Du skal hedre din far og din mor! Det
er det første budet som det er knyttet et løfte til: For at det må gå deg godt og du må leve lenge på jorden.” Ef
6:1-3

For de som er tilsatt i arbeids- og tjenesteforhold
”Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot
Kristus selv; ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags. Men som Kristi tjenere må dere gjøre Guds

26.08.2003

Indremisjonsforbundet

HÅNDBOK FOR BEDEHUSET

9 - ETISKE RÅD

vilje av hjertet! Gjør deres arbeid med glede, som om dere gjorde det for Herren og ikke for mennesker! For
dere vet at enhver som gjør noe godt, skal få godt igjen av Herren, enten han nå er trell eller fri.” Ef 6:5-8

For lederne
”Dere herrer: Gå fram på samme vis mot tjenerne så dere lar være å bruke trusler! Dere vet jo at både de og
dere selv har den samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk.” Ef 6:9

For ungdommen
”Dere unge skal være de eldre underordnet! Men alle må ikle seg ydmykhet mot hverandre; for Gud står de
stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye
dere når den tid kommer!” 1Pet 5:5-6

For enkene og enkemennene
”Den som virkelig er enke/ enkemann og står helt alene, har satt sitt håp til Gud. Verken natt eller dag holder
hun/ han opp med å be og kalle på ham. Men en enke/ enkemann som lever etter sine lyster, er levende død.”
1Tim 5:5-6

For forsamlingen
”Du skal elske din neste som deg selv! I det ordet er alle bud sammenfattet.” Rom 13:8-10.
”Først og fremst formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takkebønner for alle
mennesker.” 1Tim 2:1.

Når hver sitt gudsord lære vil, da står det godt i huset til. (Luther)
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9.8 Aktuelt materiale
Her kan en samle oversikt av artikler og annet materiale som omhandler temaet i dette kapitlet.
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10 LOVER OG VEDTEKTER
Lov for Indremisjonsforbundet, vedtatt av generalforsamlingen i 2005, ligger vedlagt her (begge
målformer). i dette kapittelet har vi også tatt med forslag til mal for vedtekter for kretser, lokale
foreninger, forsamlinger og menigheter m.m. Her kan en også legge inn lover og vedtekter for kretsen,
lokale foreninger m.m.
Dersom en lokalt arbeider med slike spørsmål, kan en gjerne ta kontakt med ImF sentralt.

10.1 Lov for Indremisjonsforbundet (bokmål)
(Etter revisjon i GF 27. juli 2013)

I. Indremisjonsforbundet
Grunnlag, formål og status
§ 1. Grunnlag
Indremisjonsforbundet bygger sitt arbeid på Bibelen, Guds ord, og den evangelisk lutherske
1
bekjennelse . På dette grunnlag driver Forbundet alt sitt arbeid, kaller og sender ut sine arbeidere.
1

( Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske
trosbekjennelse, Den augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.)
§ 2. Formål
a. Indremisjonsforbundet har til formål å fremme Guds rike og holde oppe et livskraftig
indremisjonsarbeid. For å nå dette formålet vil en til en hver tid forkynne Guds ord gjennom de tiltak,
redskaper og kanaler Forbundet finner tjenlig.
b. Indremisjonsforbundet vil også virkeliggjøre det ideelle formålet gjennom egne selvstendige enheter
via utleieforhold dersom Forbundet finner det tjenlig. All slik virksomhet skal bygges på ikkekommersiell (non-profit) basis og omfatte blant annet utrustning av mennesker til arbeid i Guds rike
gjennom barnehage- og skolevirksomhet m.v.
§ 3. Status
a. Indremisjonsforbundet er en selveiende, frittstående og ikke-kommersiell (non-profit) organisasjon
med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
3

b. Indremisjonsforbundet er de kretser, foreninger , forsamlinger og menigheter, heretter kalt enheter,
og enkeltpersoner (jfr. pkt. e) som melder seg inn, og som er enige i og forplikter seg på §§ 1 og 2.
Opptak av nye medlemmer skal godkjennes av Forbundsstyret.
Indremisjonsforbundet er hoved- og sentralorgan for de innmeldte enhetene og skal være til felles
støtte og hjelp i arbeidet for Guds rike i vårt folk.
Hver enhet har rett til å ordne sine egne saker så vidt det ikke kommer i strid med organisasjonens
grunnlag og formål.
Skal kretsene kalle en person til lederstilling eller sette i verk større økonomiske tiltak, skal en rådføre
seg med Forbundsstyret.
c. Kretsene og andre direkte innmeldte enheter skal etter anmodning fra Indremisjonsforbundet sende
melding om arbeidet, om tallet på foreninger og om tiltak ellers.
d. Blir en enhet som er innmeldt i Indremisjonsforbundet oppløst eller går inn i en annen organisasjon,
skal Forbundet ta hånd om det enheten eier, dersom dette er i samsvar med enheten sine lover.
e. Personer som bor i områder av landet der det ikke er en krets eller lokalforening tilknyttet
Indremisjonsforbundet, kan bli direktemedlemmer i Forbundet inntil forening / krets blir dannet.

Forening brukes som samlebetegnelse for indremisjons-, IUF-, kvinne-, manns-, Finnmarksforeninger, kor og lag for barn
og tenåringer.
3
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II. Generalforsamlingen
§ 4.
a. Generalforsamlingen er Indremisjonsforbundets høyeste myndighet.
Generalforsamlingen behandler:
- Forbundsstyrets toårsmelding.
- Reviderte regnskaper.
- Lovendringer.
- Andre saker som Forbundsstyret eller medlemmene foreslår (jfr. § 7 b).
b. Generalforsamlingen velger:
- Formann, styremedlemmer og varamedlemmer til Forbundsstyret (jfr. § 5).
- Valgkomité (jfr. § 11)
- Revisor
Valgene, med unntak av revisor, skal være skriftlig. Ved likt stemmetall avgjøres valget ved
loddtrekning. Formannen må velges med minst 50% av de avgitte stemmer.
Valgene skjer for øvrig i samsvar med Generalforsamlingens forretningsorden.
c. Vanlige generalforsamlingssaker avgjøres med simpelt flertall. Står stemmene likt, er dirigentens
stemme avgjørende.
d. Generalforsamlingen kan gi Forbundsstyret fullmakter og pålegge det særoppdrag.
§ 5.
Generalforsamlinga velger formann, styremedlemmer og varamedlemmer for tre år. Det skal være
mulig å sitte i styret i maksimalt tre perioder sammenhengende, inklusiv eventuell(e)
varamannsperiode(r). Formann blir valgt før styrevalget. Ved valg av faste styremedlemmer (inkl.
formann) bør geografisk fordeling ivaretas.
§ 6.
Utsendinger til generalforsamlingen:
a. Hver forening (jfr. § 3b), forsamling og menighet som har inntil 50 medlemmer kan velge to
utsendinger. Har foreningen, forsamlingen eller menigheten flere enn 50 medlemmer, kan den sende
en utsending for hvert påbegynt nytt femti. Likevel kan den ikke sende mer enn seks utsendinger.
Utsendingene velges blant medlemmene i foreningen, forsamlingen eller menigheten.
b. Foreninger, kor og lag som er stiftet for å arbeide mellom yngre ungdom og barn, kan sende en av
lederne.
c. Kontaktpersoner som er registrert i en krets, kan møte med fullmakt fra kretsstyret.
Kontaktpersoner fra områder av landet der det ikke er egen krets, kan møte med fullmakt fra
Forbundsstyret.
d. Inntil fem direktemedlemmer fra hvert fylke der det ikke er egen krets eller forening, kan møte med
fullmakt fra Forbundsstyret. Forbundsstyret organiserer valg av disse.
e. Barne- og ungdomsnemndene (-rådene) i kretsene kan sende inntil fire utsendinger, valgt mellom
medlemmer, varamedlemmer og barne- og ungdomssekretær (-konsulent).
f. Barne- og ungdomsrådet i ImF-BUA kan møte med sine valgte medlemmer.
g. Styrene for kretsene kan sende inntil sju utsendinger hver, valgt mellom styremedlemmer,
varamedlemmer og sekretær (kretsleder).
h. Forbundsstyret møter med sine valgte medlemmer. Forbundsstyrets medlemmer har ikke
stemmerett i saker som angår styrets disposisjoner.
i. Ansatte i ImF sentralt og rektor eller en annen representant for skolene tilknyttet ImF sentralt og
kretsene, har talerett i generalforsamlingen.
§ 7.
a. Generalforsamling holdes hvert tredje år på det sted og til den tid Forbundsstyret bestemmer.
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b. Vil noen ha en sak fram for generalforsamlingen, må den være sendt til Forbundsstyret senest seks
måneder før generalforsamlingen skal avholdes.
c. Bare Forbundsstyret og enheter som er innmeldt i Indremisjonsforbundet, kan komme med forslag
til lovendring.
d. Ekstraordinær generalforsamling holdes når minst fem av Forbundsstyrets medlemmer, eller 1/3 av
kretsstyrene ber om det.
e. Protokoll fra generalforsamlingens forhandlinger sendes til kretsstyrene.

III. Forbundsstyret
§ 8.
a. Indremisjonsforbundet ledes av Forbundsstyret som er høyeste myndighet mellom
generalforsamlingene.
b. I Forbundsstyret sitter sju representanter. Minst fire av disse må være menn.
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.
c. Formann velges direkte av generalforsamlingen. Ellers konstituerer styret seg selv.
d. Generalsekretæren møter i styret med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.
e. Forbundsstyret holder møter når formannen kaller inn til det eller et flertall av styremedlemmene
krever det.
§ 9.
a. Forbundsstyret skal:
- Iverksette og føre kontroll med generalforsamlingens vedtak og bestemmelser.
- Forvalte og føre kontroll med Indremisjonsforbundets økonomi.
- Sørge for at arbeidet drives i samsvar med Indremisjonsforbundets lover.
b. Forbundsstyret forplikter på alle måter Indremisjonsforbundet når styreformannen og
generalsekretæren, eller de styret gir fullmakt, skriver under på vegne av styret.
Forbundsstyret kan gi prokura.
c. Forbundsstyret kaller og ansetter generalsekretær og andre arbeidere, og fastsetter lønns- og
arbeidsvilkår for disse.
Styret skal rådføre seg med kretslederne før de kaller og ansetter generalsekretær.
d. Forbundsstyret kaller inn til generalforsamling, og tilrettelegger alle saker som skal behandles av
denne.
Saker som skal behandles av generalforsamlingen må være utredet og gjort kjent for de innmeldte
enhetene minst åtte uker før generalforsamlingen holdes.
Større saker legges frem for kretsene samme år, før behandling i generalforsamlingen.
e. Forbundsstyret kaller inn til Rådsmøte etter gjeldende regler (jfr. § 12).
f. Forbundsstyret er eierorgan for de skoler og institusjoner som ImF sentralt eier.
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IV. Åndelig tilsyn
§ 10.
a. Generalsekretær, formann, nestformann og et valgt styremedlem er hyrderåd for
Indremisjonsforbundet. Disse har et særskilt hyrde- og læreansvar og skal derfor være menn.
b. Generalsekretæren utøver i samråd med hyrderådet, åndelig tilsyn i organisasjonen på vegne av
Forbundsstyret.

V. Valgkomité.
§ 11.
a. Valgkomiteen består av fem medlemmer som velges slik:
- fire medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av generalforsamlingen etter rimelig
geografisk fordeling.
- et av Forbundsstyrets egne medlemmer med varamann, oppnevnt av Forbundsstyret.
Medlemmene og varamedlemmene valgt av generalforsamlingen har en funksjonstid på fire år.
(Første gang velges to av medlemmene for to år ved loddtrekning.)
Forbundsstyrets medlem er formann i Valgkomiteen, og oppnevnes for to år blant de
styremedlemmene som ikke er på valg i det styrevalget som valgkomiteen skal forberede.
b. Valgkomiteen skal forberede valg av Forbundsstyrets formann, øvrige medlemmer og
varamedlemmer til Forbundsstyret og Valgkomiteen.

VI. Rådsmøtet.
§ 12.
a. Rådsmøtet kalles inn når Forbundsstyret finner det nødvendig. Rådet skal ha møte minst en gang
hvert fjerde år.
b. Forbundsstyret bestemmer Rådsmøtets sammensetning, nærmere foretningsorden og sakliste for
Rådsmøtets samlinger.
c. Rådsmøtet kan, foruten de saker som generalforsamlingen eller forbundsstyret legger fram for det,
også behandle og uttale seg om de saker det selv bestemmer.
d. Drøftinger og vedtak i Rådsmøtet er av rådgivende karakter.

VII. Økonomi.
§ 13.
Alle kretser og enheter som er innmeldt i Indremisjonsforbundet, er forpliktet til å bidra med
økonomiske midler til fellesskapet. Dette bidraget er ment å dekke utgifter til forkynnelse og andre
tjenester som Indremisjonsforbundet sentralt yter både til og for kretsene.

VIII. Lojalitet i lære og liv.
§ 14.
Alle ansatte, tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere må leve i samsvar med kristen etikk og vise
aktiv lojalitet mot Indremisjonsforbundets egenart og gjeldende retningslinjer.
Ansatte med leder-, informasjons- og forkynneroppgaver, alle tillitsvalgte i Forbundsstyret,
kretsstyrene, lokale enheter og andre som er satt til å representere organisasjonen offentlig, må leve
og lære i overensstemmelse med Indremisjonsforbundets grunnlag. (jfr. § 1)

IX. Oppløsning, fusjon eller fisjon.
§ 15.
a. Skal Indremisjonsforbundet oppløses, må dette behandles av ordinær generalforsamling og vedtas
med 2/3 flertall. Deretter må det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling innen tre måneder, og
vedtaket om oppløsning må her gjentas med 2/3 flertall.
b. Etter gyldig vedtak om oppløsning er gjort, velger generalforsamlingen et avviklingsstyre som skal
forestå avviklingen. Forbundsstyret kan velges til avviklingsstyre.
c. Indremisjonsforbundets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle et formål innenfor
Forbundets lover. Siste generalforsamling bestemmer hva formuen skal benyttes til.

Oppdatert august 2013

Indremisjonsforbundet

HÅNDBOK FOR BEDEHUSET

10 - LOVER OG VEDTEKTER

d. Sammenslutning (fusjon) eller deling (fisjon) anses ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslutning / deling og nødvendige lovendringer i denne forbindelse, treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendringer (jfr. § 16). Forbundsstyret skal i denne forbindelse legge frem en
plan for sammenslutningen/delingen som generalforsamlingen kan stemme over. Ved
sammenslutning eller deling må det innhentes samtykke fra Indremisjonsforbundets kreditorer.

X. Lovendring.
§ 16.
Forslag til endringer i denne loven må være innsendt etter § 7, b-c, og kan bare vedtas av
generalforsamlingen med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. § 1 og § 2 første ledd, kan ikke endres.
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10.2 Lov for Indremisjonsforbundet (nynorsk)
(Etter revisjon i GF 27. juli 2013)

I. Indremisjonsforbundet
Grunnlag, føremål og status
§ 1. Grunnlag
Indremisjonsforbundet byggjer arbeidet sitt på Bibelen, Guds ord, og den evangelisk lutherske
1
vedkjenninga . På dette grunnlaget driv Forbundet alt arbeidet sitt, kallar og sender ut sine arbeidarar.
1

( Den apostoliske truvedkjenninga, Den nikenske truvedkjenninga, Den athanasianske
truvedkjenninga, Den augsburgske vedkjenninga og Luthers vesle katekisme.)
§ 2. Føremål
a. Indremisjonsforbundet har til føremål å fremja Guds rike og halda oppe eit livskraftig
indremisjonsarbeid. For å nå dette føremålet vil ein til ei kvar tid forkynna Guds ord gjennom dei tiltak,
reiskapar og kanalar Forbundet finn tenleg.
b. Indremisjonsforbundet vil og verkeleggjera det ideelle føremålet gjennom eigne sjølvstendige
einingar via utleigetilhøve dersom Forbundet finn det tenleg. All slik verksemd skal byggjast på ikkjekommersiell (non-profit) basis, og omfatta mellom anna utrustning av menneske til arbeid i Guds rike
gjennom barnehage- og skoleverksemd m.v.
§ 3. Status
a. Indremisjonsforbundet er ein sjølveigande, frittståande og ikkje-kommersiell (non-profit)
organisasjon med upersonleg og avgrensa ansvar for gjeld.
4

b. Indremisjonsforbundet er dei krinsar, foreiningar , forsamlingar og kyrkjelydar, heretter kalla
einingar, og enkeltpersonar (jfr. pkt. e) som melder seg inn, og som er samde i og forpliktar seg på §§
1 og 2. Opptak av nye medlemer skal godkjennast av Forbundsstyret.
Indremisjonsforbundet er hovud- og sentralorgan for dei innmelde einingane og skal vera til felles
støtte og hjelp i arbeidet for Guds rike i folket vårt. Kvar eining har rett til å ordna sine eigne saker så
lenge det ikkje kjem i strid med organisasjonen sitt grunnlag og føremål.
Skal krinsane kalla ein person til leiarstilling eller setja i verk større økonomiske tiltak, skal ein rådføra
seg med Forbundsstyret.
c. Krinsane og andre direkte innmelde einingar skal etter førespurnad frå Indremisjonsforbundet senda
melding om arbeidet, om talet på foreiningar og om andre tiltak.
d. Vert ei eining som er innmeld i Indremisjonsforbundet oppløyst eller går inn i ein annan
organisasjon, skal Forbundet ta hand om det eininga eig, dersom dette er i samsvar med eininga sine
lover.
e. Personar som bur i område av landet der det ikkje er ein krins eller lokalforeining knytt til
Indremisjonsforbundet, kan verta direktemedlemer i Forbundet inntil foreining/krins vert danna.

II. Generalforsamlinga
§ 4.
a. Generalforsamlinga er Indremisjonsforbundet si høgste myndigheit.
Generalforsamlinga handsamar:
- Forbundsstyret si toårsmelding.
- Reviderte rekneskapar.
- Lovendringar.
- Andre saker som Forbundsstyret eller medlemene gjer framlegg om (jfr. § 7 b).
b. Generalforsamlinga vel:
- Formann, styremedlemer og varamedlemer til Forbundsstyret (jfr. § 5).
Foreneing vert brukt som samla nemning for indremisjons-, IUF-, kvinne-, manns-, Finnmarksforeiningar, kor og lag for
barn og tenåringar.
4
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- Valkomite (jfr. § 11).
- Revisor.
Vala, med unntak av revisor, skal vera skriftlege. Ved likt stemmetal vert valet avgjort ved
loddtrekning. Formannen må veljast med minst 50 % av dei avgjevne stemmer.
Vala skjer for øvrig i samsvar med Generalforsamlinga si forretningsorden.
c. Vanlege generalforsamlingssaker vert avgjort med simpelt fleirtal. Står stemmene likt, er dirigenten
si stemme avgjerande.
d. Generalforsamlinga kan gje Forbundsstyret fullmakter og påleggja det særoppdrag.
§ 5.
Generalforsamlinga vel formann, styremedlemer og varamedlemer for tre år. Det skal vere mogleg å
sitte i styret i maksimalt tre periodar samanhengande, inklusiv eventuell(e) varamannsperiode(r).
Formann vert valt før styrevalet. Ved val av faste styremedlemer (inkl. formann) bør geografisk
fordeling ivaretakast.
§ 6.
Utsendingar til generalforsamlinga:
a. Kvar foreining (jfr. §3 b), forsamling og kyrkjelyd som har inntil 50 medlemer kan velja to
utsendingar. Har foreininga, forsamlinga eller kyrkjelyden fleire enn 50 medlemer, kan det sendast ein
utsending for kvar påbyrja nytt femti. Likevel kan ingen senda meir enn seks utsendingar.
Utsendingane skal veljast mellom medlemene i foreininga, forsamlinga eller kyrkjelyden.
b. Foreiningar, kor og lag som er stifta for å arbeida mellom yngre ungdom og barn, kan senda ein av
leiarane.
c. Kontaktpersonar som er registrerte i ein krins, kan møta med fullmakt frå krinsstyret.
Kontaktpersonar frå område av landet der det ikkje er eigen krins, kan møta med fullmakt frå
Forbundsstyret.
d. Inntil fem direktemedlemer frå kvart fylke der det ikkje er eigen krins eller foreining, kan møta med
fullmakt frå Forbundsstyret. Forbundsstyret organiserer val av desse.
e. Barne- og ungdomsnemndene (-råda) i krinsane kan senda inntil fire utsendingar, valt mellom
medlemer, varamedlemer og barne- og ungdomssekretær (-konsulent).
f. Barne- og ungdomsrådet i ImF-BUA kan møta med sine valde medlemer.
g. Styra for krinsane kan senda inntil sju utsendingar kvar, valde mellom styremedlemer,
varamedlemer og sekretær (krinsleiar).
h. Forbundsstyret møter med sine valde medlemer. Forbundsstyret sine medlemer har ikkje
stemmerett i saker som angår styret sine disposisjonar.
i. Tilsette i ImF sentralt og rektor eller ein annan representant for skulane knytt til ImF sentralt og
krinsane, har talerett i generalforsamlinga.
§ 7.
a. Generalforsamlinga vert halden kvart tredje år på den stad og til den tid Forbundsstyret vedtek.
b. Om nokon vil ha ei sak fram for generalforsamlinga, må ho vera sendt til Forbundsstyret seinast
seks månader før generalforsamlinga vert halden.
c. Berre Forbundsstyret og einingar som er innmelde i Indremisjonsforbundet, kan koma med framlegg
til lovendring.
d. Ekstraordinær generalforsamling vert halden når minst fem av Forbundsstyret sine medlemer, eller
1/3 av krinsstyra ber om det.
e. Protokoll frå generalforsamlinga sine forhandlingar vert sendt til krinsstyra.

III. Forbundsstyret
§ 8.
a. Indremisjonsforbundet vert leia av Forbundsstyret som er høgaste myndigheit mellom
generalforsamlingane.
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b. I Forbundsstyret sit sju representantar. Minst fire av desse må vera menn.
Styret er vedtaksført når minst fire medlemer er til stades.
c. Formann vert valt direkte av generalforsamlinga. Elles konstituerer styret seg sjølv.
d. Generalsekretæren møter i styret med forslags- og talerett, men utan stemmerett.
e. Forbundsstyret held møte når formannen kallar inn til det eller eit fleirtal av styremedlemene krev
det.
§ 9.
a. Forbundsstyret skal:
- Setja i verk og føra kontroll med generalforsamlinga sine vedtak og avgjerder.
- Forvalta og føra kontroll med Indremisjonsforbundet sin økonomi.
- Syta for at arbeidet vert drive i samsvar med Indremisjonsforbundet sine lover.
b. Forbundsstyret forpliktar på alle måter Indremisjonsforbundet når styreformannen og
generalsekretæren, eller dei styret gjev fullmakt, skriv under på vegne av styret.
Forbundsstyret kan gje prokura.
c. Forbundsstyret kallar og tilset generalsekretær og andre arbeidarar, og fastset løns- og
arbeidsvilkår for desse.
Styret skal rådføra seg med krinsleiarane før dei kallar og tilset generalsekretær.
d. Forbundsstyret kallar inn til generalforsamling, og legg til rette alle saker som skal handsamast av
denne.
Saker som skal handsamast av generalforsamlinga må vera utgreia og gjort kjent for dei innmelde
einingane minst åtte veker før generalforsamlinga vert halden.
Større saker vert lagt fram for krinsane same året, før handsaming i generalforsamlinga.
e. Forbundsstyret kallar inn til Rådsmøte etter gjeldande reglar (jfr. § 12).
f. Forbundsstyret er eigarorgan for dei skular og institusjonar ImF sentralt eig.

IV. Åndeleg tilsyn
§ 10.
a. Generalsekretær, formann, nestformann og ein valt styremedlem er hyrderåd for
Indremisjonsforbundet. Desse har eit særskilt hyrde- og læreansvar og skal difor vera menn.
b. Generalsekretæren utøver i samråd med hyrderådet, åndeleg tilsyn i organisasjonen på vegne av
Forbundsstyret.

V. Valkomité.
§ 11.
a. Valkomiteen består av fem medlemer som vert valde slik:
- fire medlemer med personlege varamedlemer valt av generalforsamlinga etter rimeleg geografisk
fordeling.
- ein av Forbundsstyret sine eigne medlemer med varamann, oppnemnd av Forbundsstyret.
Medlemene og varamedlemene valde av generalforsamlinga har ei funksjonstid på fire år.
(Første gong vert to av medlemane valde for to år ved loddtrekning.)
Forbundsstyret sin medlem er formann i Valkomiteen, og vert oppnemnt for to år mellom dei
styremedlemene som ikkje er på val i det styrevalet valkomiteen skal førebu.
b. Valkomiteen skal førebu val av formannen i Forbundsstyret, øvrige medlemer og varamedlemer til
Forbundsstyret og Valkomiteen.
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VI. Rådsmøtet.
§ 12.
a. Rådsmøtet vert kalla inn når Forbundsstyret finn det naudsynt. Rådet skal ha møte minst ein gong
kvart fjerde år.
b. Forbundsstyret avgjer samansettinga av Rådsmøtet, nærare forretningsorden og sakliste for
Rådsmøtet sine samlingar.
c. Rådsmøtet kan, utanom dei saker generalforsamlinga eller Forbundsstyret legg fram for det, og
handsama og uttala seg om dei saker det sjølv avgjer.
d. Drøftingar og vedtak i Rådsmøtet er av rådgjevande karakter.

VII. Økonomi.
§ 13.
Alle krinsar og einingar som er innmelde i Indremisjonsforbundet, er forplikta til å bidra med
økonomiske midlar til fellesskapen. Dette bidraget er meint å dekkja utgifter til forkynning og andre
tenester Indremisjonsforbundet sentralt yter både til og for krinsane.

VIII. Lojalitet i lære og liv.
§ 14.
Alle tilsette, tillitsvalde og andre uløna medarbeidarar må leva i samsvar med kristen etikk og visa
aktiv lojalitet mot Indremisjonsforbundet sin eigenart og gjeldande retningsliner.
Tilsette med leiar-, informasjons- og forkynnaroppgåver, alle tillitsvalde i Forbundsstyret, krinsstyra,
lokale einingar og andre som er sette til å representera organisasjonen offentleg, må leva og læra i
samsvar med Indremisjonsforbundet sitt grunnlag. (jfr. § 1)

IX. Oppløysing, fusjon eller fisjon.
§ 15.
a. Skal Indremisjonsforbundet oppløysast, må dette handsamast av ordinær generalforsamling og
verta vedteke med 2/3 fleirtal. Deretter må det kallast inn til ekstraordinær generalforsamling innan tre
månader, og vedtaket om oppløysing må her verta gjenteke med 2/3 fleirtal.
b. Etter at gyldig vedtak om oppløysing er gjort, vel generalforsamlinga eit avviklingsstyre som skal stå
føre avviklinga. Forbundsstyret kan veljast til avviklingsstyre.
c. Indremisjonsforbundet si formue skal etter oppløysing og betaling av gjeld, gå til eit føremål innanfor
Forbundet sine lover. Siste generalforsamling avgjer kva formuen skal nyttast til.
d. Samanslutning (fusjon) eller deling (fisjon) vert ikkje rekna som oppløysing. Vedtak om
samanslutning/deling og naudsynte lovendringar i samband med dette, vert gjorde i samsvar med
vedtektene om lovendringar (jfr. § 16). Forbundsstyret skal i denne samanheng leggja fram ein plan
for samanslutninga/delinga som generalforsamlinga kan stemma over. Ved samanslutning/deling må
det hentast inn samtykke frå Indremisjonsforbundet sine kreditorar.

X. Lovendring.
§ 16.
Framlegg til endringar i denne lova må vera sendt inn etter § 7, b-c, og kan berre verta vedteke av
generalforsamlinga med 2/3 fleirtal av dei avgjevne stemmene. § 1 og § 2 første ledd, kan ikkje
endrast.
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10.3 Lovmaler (bokmål)
10.3.1

Mal for kretslover

Lovtekst

Kommentar

Lov for kretser tilsluttet
Indremisjonsforbundet

Malen bygger på lov for
Indremisjonsforbundet sist revidert juli
2005.

§ 1 Grunnlag

Må være likt for alle

___________ (kretsnavn) bygger sitt arbeid på Bibelen Guds
1
ord og den evangelisk lutherske bekjennelse . På dette
grunnlaget driver kretsen alt sitt arbeid, og kaller og sender ut
sine arbeidere.
1

( Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske
trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den
augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.)

§ 2 Formål

Bør være likt for alle

a. ___________ (kretsnavn) har til formål å fremme Guds
rike og holde oppe et livskraftig indremisjonsarbeid. For å
nå dette formålet vil en til en hver tid forkynne Guds ord
gjennom de tiltak, redskap og kanaler en finner tjenlig.
b. ___________ (kretsnavn) vil arbeide sammen med
Indremisjonsforbundet sentralt og de innmeldte kretser og
enheter for å styrke Indremisjonens kallsoppdrag. Kretsen
vil ta medansvar for å skaffe økonomiske og andre
ressurser til de oppgaver forbundet utfører på vegne av de
innmeldte kretser og enheter.
c.

___________ (kretsnavn) vil også virkeliggjøre det ideelle
formålet gjennom egne selvstendige enheter via
utleieforhold dersom kretsen finner det tjenlig. All slik
virksomhet skal bygges på ikke-kommersiell (non-profit)
basis og omfatte blant annet utrustning av mennesker til
arbeid i Guds rike gjennom barnehage- og
skolevirksomhet m.v.

Dette punkt er viktig om kretsen har
barnehage, skoledrift eller lignende.
Det bør i alle tilfelle være med for alle
fremtidige eventualiteter.

(Lokale tillegg).

Her kan alle kretsens egne områder
føyes til.

§ 3 Status

Bør være likt for alle

a. ___________ (kretsnavn) er en selveiende og ikkekommersiell (non-profit) organisasjon med upersonlig og
begrenset ansvar for gjeld.
Kretsen er tilsluttet Indremisjonsforbundet (jfr. Lov for
Indremisjonsforbundet).
b. ___________ (kretsnavn) er en sammenslutning av:
- lokale indremisjonsforeninger og lag,
- forsamlinger og menigheter,
- enkeltpersoner fra steder der det ikke er forening,
som melder seg inn i kretsen, og som er enige i §§ 1 og 2.
Opptak av nye medlemmer skal godkjennes av
Kretsstyret.

Siden man ønsker å åpne for
direktemedlemmer i ImF fra steder det
ikke er krets eller forening, bør det i
kretslovene åpnes for
direktemedlemskap fra steder der det
ikke er forening.
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Lovtekst

Kommentar

§ 4 Årsmøtet

Bør være likt for alle med de nyanser
som er lagt inn.

a. Årsmøtet er ___________ (kretsnavn) høyeste myndighet,
og holdes hvert år innen utgangen av juni. Tale- og
stemmerett på årsmøtet har:
- Utsendinger fra indremisjonsforeninger, lag, forsamlinger
og menigheter som er innmeldt i kretsen. Foreninger med
inntil 50 medlemmer kan sende to utsendinger. Foreninger
med mer enn 50 medlemmer kan sende en utsending mer
for hvert påbegynte femti, dog ikke flere enn seks
utsendinger.
- Kontaktpersoner oppnevnt av kretsstyret.
- Kretsstyret.
- Barne- og ungdomsrådet.
Lokale tillegg (kretser som har skoler kan ta disse med
her. Listen nedenfor er et eksempel, og en kan vurdere om
de skal ha tale- og stemmerett eller bare talerett):
- Rektor ved skole(r) eid av kretsen.
- To styremedlemmer fra skole(r) eid av kretsen.
Styret for Indremisjonsforbundet kan sende en utsending
til årsmøtet. Denne har talerett, men ikke stemmerett.
b. For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en være fylt 15
år. Kretsstyret har ikke stemmerett i saker som gjelder
styrets disposisjoner.
c.

Enkeltmedlemmer er ikke tatt inn her
da det er naturlig med
kontaktpersoner der det ikke er
forening.

Det foreslås gjensidig representasjon i
årsmøtene
Dette er norsk religiøs
myndighetsalder. Mulig med 18 år
som alternativ. Saken er ikke avklart i
ImFs lover enda.

Årsmøtet behandler:
- Kretsstyrets årsmelding.
- Reviderte årsregnskaper.
- Lovendringer.
- Andre saker som kretsstyret eller medlemmene legger
frem (jfr. pkt. f).

d. Årsmøtet velger:
- Formann, styremedlemmer og varamedlemmer til
kretsstyret (hvis kretsstyret konstituerer seg selv må
formann utelates her).
- Barne- og ungdomsråd.
- Valgkomite.
- Andre styrer (driftsstyre for leirsted og lignende,
avhenger av lokale variasjoner).
- Revisor.

Barne- og ungdomsnemnd endret til
Barne- og ungdomsråd.

e. Årsmøtet gjør sine vedtak med simpelt flertall.
Lovendringer krever 2/3 flertall.
f.

Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være
sendt til kretsstyret senest tre måneder før årsmøtet skal
avholdes. Bare kretsstyret og lag som er innmeldt i kretsen
kan komme med forslag til lovendringer.

g. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3
av medlemmene i kretsstyret, eller 1/3 av foreningene ber
om det.

Foreningene er trekt inn i denne §
tilsvarende som i ImF § 7d.

h. Protokoll fra årsmøtet sendes til lokalforeningene og
Indremisjonsforbundets styre.

Forslag om protokollutveksling. Dette
gjelder altså årsmøteprotokoll og ikke
styreprotokoll.
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Lovtekst

Kommentar

§ 5 Kretsstyret

Bør være felles for alle med de
alternativ en velger.

a. ___________ (kretsnavn) ledes av Kretsstyret som er
kretsens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
b. Alternativ 1:
Kretsstyret består av sju medlemmer som blir valgt for to
år av gangen, således at det hvert år vekselvis går tre eller
fire medlemmer ut av styret. Disse kan gjenvelges, men
ingen kan sitte i styret lengre enn åtte år i sammenheng.
Styret har tre varamedlemmer som er valgt for et år.
Første varamedlem møter fast i styret. Styret er vedtaksfør
når minst fire medlemmer er til stede. Styret velger seg
imellom formann og nestformann.
Alternativ 2:
Kretsstyret består av sju medlemmer. Formann blir valgt
av årsmøtet for et år. De andre medlemmene blir valgt for
to år av gangen, således at det hvert år går ut tre. Disse
kan gjenvelges, men ingen kan sitte i styret lengre enn
åtte år i sammenheng. Styret har tre varamedlemmer som
er valgt for et år. Første varamedlem møter fast i styret.
Styret er vedtaksfør når minst fire medlemmer er til stede.
Styret velger seg imellom nestformann.
c.

Kretslederen møter i styret med tale- og forslagsrett, men
ikke stemmerett.

Tall på styremedlemmer er bare ment
som forslag. Men antallet bør være
oddetall (5, 7 eller 9).
Det er noe forskjellig praksis når det
gjelder funksjonstid i styret (6-8 år).
Det er laget to alternativer da det er
forskjellig praksis i kretsene vedr. valg
av formann.
Alternativ 1: Kretsstyret velger selv
formann.
Alternativ 2: Formann velges av
årsmøtet.

Dette anbefales, men ingen hindring
for at kretslederen (-sekretæren) kan
gis stemmerett om ønskelig.

d. Kretsstyret holder møter når formannen kaller inn til det
eller et flertall av styremedlemmene krever det.

§ 6 Kretsstyrets oppgaver

Dette bør være felles.

a. Kretsstyret skal:
• Iverksette og føre kontroll med årsmøtets vedtak og
bestemmelser.
• Forvalte og føre kontroll med ________(kretsnavn) sin
økonomi. Større økonomiske saker må legges frem for
Indremisjonsforbundets styre til orientering (Jfr. § 3 b i lov
for Indremisjonsforbundet) og behandles av kretsens
årsmøte.

Ad større øk saker og relasjonen til
ImF sentralt: Dette er gammel ordning
for å koordinere godt.

• Sørge for at arbeidet drives i samsvar med _______
(kretsnavn) sine lover.
b. Kretsstyret binder kretsen rettslig.
c.

Kretsstyret kaller og ansetter kretsleder og andre
arbeidere, og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for disse.
Kretsstyret skal rådføre seg med Indremisjonsforbundets
styre før de kaller og ansetter kretsleder (Jfr. § 3 b i lov for
Indremisjonsforbundet).

Innarbeidet praksis: Forbundsstyret
fastsetter lønns- og arbeidsvilkår etter
innstilling fra Lønns- og
personalutvalget der også kretsene er
representert. Normalt følger alle
kretsene disse vilkårene.
Når det gjelder rådføring om
ansettelse, er dette gammel ordning.
Nå foreslår en av avgrense dette til
bare å gjelde kretsleder(-sekretær). I
ImF-lovene er det vedtatt at det
samme skal gjelde andre veien før
ansettelse av gen.dekr.
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d. Kretsstyret kaller inn til årsmøte og tilrettelegger alle saker
som skal behandles av dette.

§ 7 Åndelig tilsyn
a. Kretsleder, formann og et valgt styremedlem er åndelig
lederskap for kretsen. Disse har et særskilt hyrde- og
læreansvar og skal derfor være menn.

Dette anbefales. Om kretsen ikke
oppnevner eget hyrderåd, må både
formann og nestformann være menn.
Jfr. vedtak 1983.

b. Kretsleder utøver åndelig tilsyn i samråd med og på vegne Dette bør være med uansett om en
av det åndelige lederskap, og i kontakt med
har eget hyrderåd eller ikke.
Indremisjonsforbundets generalsekretær og hyrderåd.

§ 8 Barne- og ungdomsrådet

Dette bør være likt for alle.

a. Barne- og ungdomsrådet består av fem medlemmer valgt
for to år av gangen, således at det hvert år vekselvis går to
eller tre medlemmer ut av rådet. Disse kan gjenvelges,
men ingen kan sitte i rådet lengre enn åtte år i
sammenheng. Rådet har tre varamedlemmer som er valgt
for et år. Første varamedlem møter fast i rådet. Rådet er
vedtaksfør når minst tre medlemmer er til stede. Styret
velger seg imellom formann og nestformann.

Tall på medlemmer er bare ment som
forslag. Men antallet bør være
oddetall (3,5,7 eller 9).
Det er noe forskjellig praksis når det
gjelder funksjonstid i styret (6-8 år).

b. Kretslederen og barne- og ungdomssekretæren(konsulenten) møter i rådet med tale- og forslagsrett, men
ikke stemmerett.
c.

Barne- og ungdomsrådet leder kretsens barne- og
ungdomsarbeid i samsvar med instruks utarbeidet av
kretsstyret.

§ 9 Lojalitet i lære og liv

Bør være likt for alle.

Alle ansatte, tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere
må leve i samsvar med kristen etikk og vise aktiv lojalitet
mot _____________ (kretsnavn) egenart og gjeldende
retningslinjer.
Ansatte med leder-, informasjons- og forkynneroppgaver,
alle tillitsvalgte i kretsstyrene, lokale enheter og andre som
er satt til å representere organisasjonen offentlig, må leve
og lære i overensstemmelse med ____________
(kretsnavn) grunnlag. (jfr. § 1)

§ 10 Lokale indremisjonsforeninger

Bør være likt for alle.. (Nevner ellers
at maler for lokalplanet kommer innen
rimelig tid.)

a. Alle indremisjonsforeninger, lag, forsamlinger og
menigheter som tilhører kretsen, må drives i samsvar med
formålet slik det er uttrykt i § 2 a.
b. Disse skal støtte kretsen så langt de kan, både med
økonomiske midler og på andre måter, så de sammen kan
nå dette formålet.
c.

Lagsmedlemmer er de som melder seg inn i et av lagene, Lokalforeningens lover bør ha et
går inn for formålet (§ 2), lever et kristelig liv og betaler
tilsvarende punkt.
den årskontingent som årsmøtet for laget bestemmer.
Lever et lagsmedlem ukristelig liv eller arbeider for en lære
som ikke er i samsvar med den evangelisk lutherske, skal
styret/hyrde- og lærerådet i lokallaget gi lagsmedlemmet
veiledning på bibelsk grunn (Matt 18,15-18). Hjelper ikke
dette, kan vedkommende ikke lenger være medlem i laget.
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§ 11 Oppløsning, fusjon eller fisjon.

Bør være likt for alle.

a. Skal ___________ (kretsnavn) oppløses, må dette
behandles av ordinært årsmøte og vedtas med 2/3 flertall.
Deretter må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte innen
tre måneder, og vedtaket om oppløsning må her gjentas
med 2/3 flertall.
b. Etter gyldig vedtak om oppløsning er gjort, velger årsmøtet
et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Kretsstyret
kan velges til avviklingsstyre.
c.

___________ (kretsnavn) sin formue skal etter
oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle
Indremisjonsforbundet.

Eventuell annen disponering og
tildeling bør skje før formell
oppløsning.

d. Sammenslutning (fusjon) eller deling (fisjon) anses ikke
som oppløsning. Vedtak om sammenslutning / deling og
nødvendige lovendringer i denne forbindelse, treffes i
samsvar med bestemmelsene om lovendringer (jfr. § 12).
Kretsstyret skal i denne forbindelse legge frem en plan for
sammenslutningen / delingen som årsmøtet kan stemme
over. Ved sammenslutning eller deling må det innhentes
samtykke fra ___________ (kretsnavn) sine kreditorer.

§ 12 Lovendring

Bør være likt for alle.

Årsmøtet i ___________ (kretsnavn) kan endre denne loven
med 2/3 flertall. Se § 4 b, d og e. §§ 1 og 2a, 1. ledd, kan ikke
endres.

Oppdatert august 2013

Indremisjonsforbundet

HÅNDBOK FOR BEDEHUSET
10.3.2

10 - LOVER OG VEDTEKTER

Mal for lokalforeningslover

Lovtekst

Kommentar

Lov for lokalforeninger tilsluttet
Indremisjonsforbundet

Malen bør følges med nødvendige
lokale tilføyelser/tilpasninger

§ 1 Grunnlag

Paragrafen må være fast og
uforanderlig

___________ Indremisjon (foreningsnavn) bygger sitt arbeid
på Bibelen Guds ord og den evangelisk lutherske
1
bekjennelse . På dette grunnlaget driver foreningen alt sitt
arbeid, kaller frivillige og evnt. ansetter sine arbeidere.
1

( Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske
trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den
augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.)

§ 2 Formål

Paragrafen a og b bør ligge fast

a. ___________ Indremisjon (foreningsnavn) har til formål å
fremme Guds rike og holde oppe et livskraftig
indremisjonsarbeid. For å nå dette formålet vil en til en
hver tid forkynne Guds ord gjennom de tiltak, redskap og
kanaler en finner tjenlig.
b. ___________ (foreningsnavn) vil arbeide sammen med
___________ (kretsnavn) og Indremisjonsforbundet for å
styrke Indremisjonens kallsoppdrag. Foreningen vil ta
medansvar for å skaffe økonomiske og andre ressurser til
de oppgaver kretsen og Indremisjonsforbundet utfører på
vegne av de innmeldte enheter.
(Lokale tillegg).

Krets/ImF sentralt kan hjelpe med
formuleringer

§ 3 Status

Paragrafen bør ligge fast.

a. ___________ Indremisjon (foreningsnavn) består av de
medlemmer som melder seg inn, og som er enige i §§ 1
og 2, bekjenner seg for å være en personlig kristen, lever
et kristelig liv og betaler den årskontingent som
foreningens årsmøte bestemmer, og er gjort kjent med
foreningens grunnlag, formål og arbeid.

Å bli gjort kjent med foreningens
grunnlag, formål og arbeid kan for
eksempel skje ved innføringskurs
eller en samtale med formann.
ImF/kretsen kan også gi hjelp til dette.

b. ___________ Indremisjon (foreningsnavn) er tilsluttet
_____________ (kretsnavn) og dermed også
Indremisjonsforbundet og omfattes av de lover og
vedtekter som gjelder i organisasjonen.
c.

_____________ (kretsnavn) og Indremisjonsforbundet har
tilsynsmyndighet.

§ 4 Årsmøtet

Tilsynet utøves i samsvar med
gjeldende ordning.
Paragrafen bør være lik for alle.

a. Årsmøtet er ___________ Indremisjons (foreningsnavn)
høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av
februar. Alle som har vært medlemmer i et år og er fylt 15
år, har stemmerett i årsmøtet.
Styret for _____________ (kretsnavn) kan sende en
utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men ikke
stemmerett.

Forbundsstyret foreslår gjensidig
representasjon i årsmøtene.
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b. Årsmøtet behandler:
- Styrets årsmelding.
- Reviderte årsregnskaper.
- Lovendringer.
- Andre saker som styret eller medlemmene legger frem
(jfr. pkt. e).

Her kan man evt. føye til budsjett hvis
dette er aktuelt for foreningen.

c.

Hvis styret konstituerer seg selv må
formann utelates her.

Årsmøtet velger:
- Formann, styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
- Hyrderåd.
- Valgkomite.
- Revisor.

Valg av hyrderåd: Her må det tas
lokale hensyn (flere organisasjoner i
samme bedehus osv.). Det kan også
være aktuelt å tenke felles hyrderåd
for flere foreninger i et område. Dette
gjelder ”hovedforeninger”.

d. Årsmøtet gjør sine vedtak med vanlig stemmeflertall.
Lovendringer krever 2/3 flertall.
e. Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være
sendt til styret senest tre måneder før årsmøtet skal
avholdes. Bare styret og foreningens medlemmer kan
fremme forslag til lovendringer. Årsmøtesaker må gjøres
kjent for medlemmene i god tid før årsmøtet avholdes.
f.

Frist for å sende saker til styret kan
vurderes. Men det er viktig at det er
en praksis som gir medlemmene
mulighet til å gjøre seg kjent med
sakene før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3
av styremedlemmene eller 1/3 av foreningsmedlemmene
ber om det.

g. Protokoll fra årsmøtet sendes til kretsstyret i
_______(kretsnavn).

FS- forslag om protokollutveksling

§ 5 Styret

Bør være lik for alle

a. __________ Indremisjon (foreningsnavn) ledes av et styre
som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
b. Alternativ 1:
Styret består av fem medlemmer som blir valgt for to år av
gangen, således at det hvert år vekselvis går to eller tre
medlemmer ut av styret. Disse kan gjenvelges, men ingen
kan sitte i styret lengre enn åtte år i sammenheng. Styret
har tre varamedlemmer som blir valgt for et år. Første
varamedlem møter fast i styret. Styret er vedtaksfør når
minst halvparten medlemmer er til stede. Styret velger seg
imellom formann og nestformann.
Alternativ 2:
Styret består av fem medlemmer. Formann blir valgt av
årsmøtet for et år. De andre medlemmene blir valgt for to
år av gangen, således at det hvert år går ut to. Disse kan
gjenvelges, men ingen kan sitte i styret lengre enn åtte år i
sammenheng. Styret har tre varamedlemmer som blir
valgt for et år. Første varamedlem møter fast i styret.
Styret er vedtaksfør når minst fire medlemmer er til stede.
Styret velger seg imellom nestformann.

Tall på styremedlemmer er bare ment
som forslag. Men antallet bør være
oddetall (5,7 eller 9).

c.

Dette gjelder når forsamlingsleder er
ansatt.

Forsamlingslederen møter i styret med tale- og
forslagsrett, men ikke stemmerett.

Det er laget to alternativer da det er
forskjellig praksis i foreningene vedr.
valg av formann.
Alternativ 1: Styret velger selv
formann.
Alternativ 2: Formann velges av
årsmøtet.

d. Styret holder møter når formannen kaller inn til det eller et
flertall av styremedlemmene krever det.
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§ 6 Styrets oppgaver

Bør være lik for alle.

a. Styret skal:
• Iverksette og føre kontroll med årsmøtets vedtak og
bestemmelser.
Jfr. § 3 a i forslag til lov for
• Forvalte og føre kontroll med ________ Indremisjon
(foreningsnavn) sin økonomi. Større økonomiske saker må Indremisjonsforbundet.
legges frem for kretsstyret til orientering, og behandles av
foreningens årsmøte.
• Sørge for at arbeidet drives i samsvar med _______
Indremisjon (foreningsnavn) sine lover.
b. Styret binder foreningen rettslig.
c.

Styret kaller og ansetter de arbeiderne foreningen trenger i
samråd med styret for _____________ (kretsnavn).
Arbeiderne blir formelt ansatt og lønnet av kretsen i følge
gjeldende lønns- og arbeidsvilkår.

Forbundsstyret foreslår ansettelser på
to nivå: krets og sentralt. Det er
hensiktsmessig at lokale arbeidere er
ansatt i krets. Da slipper den lokal
kasserer alt formelt arbeid vedr.
arbeidsgiveransvar. Den ansatte får
også tilknytning til medarbeiderfellesskapet i kretsen.

d. Styret kaller inn til årsmøte og tilrettelegger alle saker som
skal behandles av dette.

§ 7 Hyrderåd

Det må vurderes hva som er
hensiktsmessig her ut fra størrelsen
på foreningen. Det kan for eksempel
oppnevnes hyrderåd for flere
foreninger i et regionalt områd. Her
kan en søke råd hos kretsledelsen
evt. ImF. FS mener det er viktig at
hyrderådet så vidt mulig har klar
forankring i styret.

a. Hyrderådet består av tre menn som har tillit i foreningen.
Når det er ansatt en mann i åndelig
Hyrderådet har til hovedoppgave å vise åndelig
lederstilling, bør han naturlig være
hyrdeomsorg for medlemmene. Det skal ivareta et særskilt med i hyrderådet.
hyrde- og læreansvar ved å se til at forkynnelsen og
forsamlings-/foreningslivet er i samsvar med Guds ord og
den evangelisk lutherske bekjennelse. Ved avvik eller
lærestrid har Hyrderådet ansvar for rettledning og
formaning.
b. Medlemmer som begynner å leve i strid med Guds ord
skal behandles etter Matt 18,15-18. Medlemmer som ikke
lever i overensstemmelse med § 3, 1. ledd i denne lov,
kan utelukkes fra foreningen. Hyrderådet innstiller i slike
saker til styret som avgjør saken.
c.

Oppgaver i rådet fordeles etter utrustning og nådegaver.
Rådet innstiller til styret ved kall av ansatte og frivillige
arbeidere.

§ 8 Opphør

Paragrafen bør være lik for alle.

a. Skulle ___________ Indremisjon (foreningsnavn) bli
nedlagt eller oppløst, tilfaller foreningens midler og
eiendommer ___________ (kretsnavn) eller
Indremisjonsforbundet.
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b. Sammenslutning (fusjon) eller deling (fisjon) anses ikke
som oppløsning. Vedtak om sammenslutning / deling og
nødvendige lovendringer i denne forbindelse, treffes i
samsvar med bestemmelsene om lovendringer (jfr. § 9).
Styret skal i denne forbindelse legge frem en plan for
sammenslutningen / delingen som årsmøtet kan stemme
over. Ved sammenslutning eller deling må det innhentes
samtykke fra ___________ (foreningsnavn) sine
kreditorer.

Denne formuleringen er anbefalt av
jurist.

§ 9 Lovendring

Paragrafen bør være lik for alle.

Årsmøtet i ___________ Indremisjon (foreningsnavn) kan
endre denne loven med 2/3 flertall, jfr. § 4 b, d og e. §§ 1 og
2a, første ledd, kan ikke endres.

10.3.3

Mal for forsamlings-/menighets- og kirkelover

Lovtekst

Kommentar

Lov for forsamlinger, menigheter og
kirker tilsluttet Indremisjonsforbundet

Malen bør følges med nødvendige
lokale tilføyelser/tilpasninger.

§ 1 Grunnlag

Paragrafen må være fast og
uforanderlig.

Vi bruker betegnelsen «forsamling» i
denne lovmalen. Det er også
Forbundsstyrets primære forslag.
Betegnelsen menighet/kirke kan også
brukes om det er sterke lokale ønsker
for det.

___________ (forsamlingsnavn) bygger sitt arbeid på Bibelen
1
Guds ord og den evangelisk lutherske bekjennelse . På dette
grunnlaget driver forsamlingen alt sitt arbeid, kaller frivillige og
evnt. ansetter sine arbeidere.
1

( Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske
trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den
augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.)

§ 2 Formål

Paragrafen a og b bør ligge fast.

a. ___________ (forsamlingsnavn) har til formål å fremme
Guds rike og holde oppe et livskraftig indremisjonsarbeid.
For å nå dette formålet vil en til en hver tid forkynne Guds
ord gjennom de tiltak, redskap og kanaler en finner tjenlig.
b. ___________ (forsamlingsnavn) vil arbeide sammen med
___________ (kretsnavn) og Indremisjonsforbundet for å
styrke Indremisjonens kallsoppdrag. Forsamlingen vil ta
medansvar for å skaffe økonomiske og andre ressurser til
de oppgaver kretsen og Indremisjonsforbundet utfører på
vegne av de innmeldte enheter.
(Lokale tillegg).
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§ 3 Status

Paragrafen bør ligge fast.

a. ___________ (forsamlingsnavn) består av de medlemmer
som melder seg inn, og som er enige i §§ 1 og 2,
bekjenner seg for å være en personlig kristen, lever et
kristelig liv og betaler den årskontingent som forsamlingens
årsmøte bestemmer, og er gjort kjent med forsamlingens
grunnlag, formål og arbeid.

Å bli gjort kjent med foreningens
grunnlag, formål og arbeid kan for
eksempel skje ved innføringskurs eller
en samtale med formann. ImF/kretsen
kan også gi hjelp til dette.

b. ___________ (forsamlingsnavn) er en registrert menighet
og drives i samsvar med gjeldende lovgivning.

Pkt b gjelder kun registrerte
forsamlinger (menigheter). Se også
§4 b.

c.

___________ (forsamlingsnavn) er tilsluttet
_____________ (kretsnavn) og dermed også
Indremisjonsforbundet, og omfattes av de lover og
vedtekter som gjelder i organisasjonen.

d. _____________ (kretsnavn) og Indremisjonsforbundet har
tilsynsmyndighet.

Her er formulering om
tilsynsmyndighet tatt inn.

§ 4 Medlemskap

Paragrafen bør være lik for alle.

a. ____________ (forsamlingsnavn) tar etter søknad opp i
fullt medlemskap alle som har fylt 15 år, er døpt med
kristen dåp, bekjenner troen på Jesus Kristus som Frelser
og Herre, er lojale mot forsamlingens grunnprinsipper slik
de er formulert i §§ 1 og 2, og er gjort kjent med
forsamlingens grunnlag, formål og arbeid.

Å bli gjort kjent med forsamlingens
grunnlag, formål og arbeid kan for
eksempel skje ved innføringskurs eller
en samtale med formann. ImF/kretsen
kan også gi hjelp til dette.

b. Medlemmer av ____________ (forsamlingsnavn) som ikke Pkt b gjelder kun registrerte
er medlem i noe annet trossamfunn, utgjør den registrerte forsamlinger (menigheter).
forsamlingen. Disse kan oppnå fullt medlemskap i
forsamlingen i samsvar med pkt. a.
Før den som søker kan tas opp som medlem i den
registrerte menigheten må det:
- enten foreligge skriftlig utmelding fra annet trossamfunn
- eller godtgjøres at den som søker ikke er medlem i et
annet trossamfunn.
c.

Barn av foreldre som er medlemmer i forsamlingen,
skrives inn i medlemsregisteret ved dåp. Barn som er døpt
i andre forsamlinger skrives inn etter melding fra
foreldrene. Når barna blir 15 år må de selv velge om de vil
opptas i fullt medlemskap.

d. Andre som tilhører forsamlingen fordi de er døpt inn i den,
eller selv ønsker det, føres under begrenset medlemskap.
e. Den som ønsker å melde seg ut av forsamlingen, sender
skriftlig melding til forsamlingens styre.
f.

Et medlem som aktivt motarbeider forsamlingens formål
og grunnprinsipper, og som ikke retter seg etter gjentatte
oppfordringer fra forsamlingens hyrderåd, kan fratas sitt
medlemskap. Avgjørelsen fattes av styret etter anbefaling
fra Hyrderådet, men kan etter anmodning fra det aktuelle
medlem bringes inn for årsmøtet/forsamlingsmøtet til
endelig avgjørelse.
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§ 5 Årsmøtet

Paragrafen bør være lik for alle.

a. Årsmøtet er ___________ (forsamlingsnavn) høyeste
myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av februar.
Alle som har fullt medlemskap og det siste året har deltatt
regelmessig i forsamlingens møter, har stemmerett i
årsmøtet.

«Deltatt regelmessig» bør praktiseres
bør praktiseres vidt. I tvilstilfeller bør
det avklares under konstitueringen
uten at «tvilstilfellene» deltar i
avstemningen.

Styret for _____________ (kretsnavn) kan sende en
utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men ikke
stemmerett.

Forbundsstyret foreslår gjensidig
representasjon i årsmøtene.

b. Årsmøtet behandler:
- Styrets årsmelding.
- Reviderte årsregnskaper.
- Lovendringer.
- Andre saker som styret eller medlemmene legger frem
(jfr. pkt. e).

Her kan man evt. føye til budsjett hvis
dette er aktuelt for foreningen.

c.

Hvis styret konstituerer seg selv må
formann utelates her.

Årsmøtet velger:
- Formann, styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
- Hyrderåd.
- Valgkomite.
- Revisor.

d. Årsmøtet gjør sine vedtak med vanlig stemmeflertall.
Lovendringer krever 2/3 flertall.
e. Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være
sendt til styret senest tre måneder før årsmøtet skal
avholdes. Bare styret og forsamlingens medlemmer kan
fremme forslag til lovendringer.
f.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3
av styremedlemmene eller 2/3 av foreningsmedlemmene
ber om det.

g. Protokoll fra årsmøtet sendes til kretsstyret i
_______(kretsnavn).

FS-forslag om protokollutveksling

§ 6 Styret
a. __________ (forsamlingsnavn) ledes av et styre som er
høyeste myndighet mellom årsmøtene.
b. Alternativ 1:
Styret består av fem medlemmer som blir valgt for to år av
gangen, således at det hvert år vekselvis går to eller tre
medlemmer ut av styret. Disse kan gjenvelges, men ingen
kan sitte i styret lengre enn åtte år i sammenheng. Styret
har tre varamedlemmer som blir valgt for et år. Første
varamann møter fast i styret. Styret er vedtaksfør når minst
halvparten medlemmer er til stede. Styret velger seg
imellom formann og nestformann.
Alternativ 2:
Styret består av fem medlemmer. Formann blir valgt av
årsmøtet for et år. De andre medlemmene blir valgt for to
år av gangen, således at det hvert år går ut to. Disse kan
gjenvelges, men ingen kan sitte i styret lengre enn åtte år i
sammenheng. Styret har tre varamedlemmer som blir valgt
for et år. Første varamann møter fast i styret. Styret er
vedtaksfør når minst fire medlemmer er til stede. Styret
velger seg imellom nestformann.

Tall på styremedlemmer er bare ment
som forslag. Men antallet bør være
oddetall (5,7 eller 9).

Det er laget to alternativer da det er
forskjellig praksis i forsamlingene
vedr. valg av formann.
Alternativ 1: Styret velger selv
formann.
Alternativ 2: Formann velges av
årsmøtet.
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Forsamlingslederen møter i styret med tale- og forslagsrett, Dette gjelder når forsamlingsleder er
men ikke stemmerett.
ansatt.

d. Styret holder møter når formannen kaller inn til det eller et
flertall av styremedlemmene krever det.

§ 7 Styrets oppgaver

Paragrafen bør være lik for alle.

a. Styret skal:
• Iverksette og føre kontroll med årsmøtets vedtak og
bestemmelser.
• Forvalte og føre kontroll med ________ (forsamlingsnavn) Jfr. § 3 a i forslag til lov for
sin økonomi. Større økonomiske saker må legges frem for Indremisjonsforbundet.
kretsstyret til orientering, og behandles av forsamlingens
årsmøte.
• Sørge for at arbeidet drives i samsvar med _______
(forsamlingsnavn) sine lover.
b. Styret binder forsamlingen rettslig.
c.

Styret kaller og ansetter de arbeiderne forsamlingen
trenger i samråd med styret for _____________
(kretsnavn). Arbeiderne blir formelt ansatt og lønnet av
kretsen i følge gjeldende lønns- og arbeidsvilkår.

Forbundsstyret foreslår ansettelser på
to nivå: krets og sentralt. Det er
hensiktsmessig at lokale arbeidere er
ansatt i krets. Da slipper den lokal
kasserer alt formelt arbeid vedr.
arbeidsgiveransvar.

d. Styret kaller inn til årsmøte og tilrettelegger alle saker som
skal behandles av dette.

§ 8 Hyrderåd

Benevnelse i samsv. med ImF. Andre
benevnelser kan velges.

a. Hyrderådet består av tre menn som har tillit i forsamlingen.
Forsamlingsleder (der slik er ansatt) er en av disse.
Hyrderådet har til hovedoppgave å vise åndelig
hyrdeomsorg for medlemmene. Det skal ivareta et særskilt
hyrde- og læreansvar ved å se til at forkynnelsen og
forsamlings-/foreningslivet er i samsvar med Guds ord og
den evangelisk lutherske bekjennelse. Ved avvik eller
lærestrid har Hyrderådet ansvar for rettledning og
formaning.

Forbundsstyret ønsker synliggjøring
av åndelig lederskap og tilsyn.
Forbundsstyret mener at det er best
at hyrderådet så vidt mulig har klar
forankring i styret.

b. Medlemmer som begynner å leve i strid med Guds ord skal
behandles etter Matt 18,15-18. Medlemmer som ikke lever
i overensstemmelse med § 3, 1. ledd i denne lov, kan
utelukkes fra forsamlingen.
c.

Oppgaver i rådet fordeles etter utrustning og nådegaver.
Rådet innstiller til styret ved kall av ansatte og frivillige
arbeidere.

§ 9 Opphør

Paragrafen bør være lik for alle.

Skulle ___________ (forsamlingsnavn) bli nedlagt eller
oppløst, tilfaller forsamlingens midler og eiendommer
___________ (kretsnavn) eller Indremisjonsforbundet.

Det kan vurderes om denne
paragrafen skal utvides i tråd med §
11 i mal for kretslover.

§ 10 Lovendring

Paragrafen bør ligge fast.

Årsmøtet i ___________ (forsamlingsnavn) kan endre denne
loven med 2/3 flertall, jfr. § 5 b, d og e. §§ 1 og 2a, første ledd,
kan ikke endres.
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Mal for ungdomsforeningslover

Lovtekst

Kommentar

Lov for ungdomsforeninger tilsluttet
Indremisjonsforbundet

Maleren bør følges med
nødvendige lokale
tilføyelser/tilpasninger

§ 1 Grunnlag

Paragrafen må ligge fast og er
uforanderlig.

___________ (ungdomsforeningsnavn) bygger sitt arbeid på
1
Bibelen Guds ord og den evangelisk lutherske bekjennelse .
På dette grunnlaget driver foreningen alt sitt arbeid.
1

( Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske
trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den
augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.)

§ 2 Formål

Paragrafen bør ligge fast.

___________ (ungdomsforeningsnavn) har til formål å fremme
Guds rike mellom de unge så de kan bli vunnet for Kristus,
styrket i troen og ført inn i aktiv tjeneste. For å nå dette
formålet vil en til en hver tid forkynne Guds ord gjennom de
tiltak, redskap og kanaler en finner tjenlig.
(Lokale tillegg).

§ 3 Medlemskap

Paragrafen bør være lik for alle.

Medlem av foreningen kan enhver bli som er kjent av minst to
av foreningens medlemmer for å være en personlig kristen,
lever et kristelig liv, er enige i §§ 1 og 2.
Hvert medlem betaler en årskontingent som foreningens styre
bestemmer. Dersom noen ikke har betalt sin kontingent i to år,
ansees vedkommende ikke lenger som medlem av foreningen.
Nye medlemmer innmeldes til styret og tas opp i et av
foreningens møter.

§ 4 Forholdet til ___________ Indremisjon
(foreningsnavn)

Paragrafen bør være lik for alle.

a. ___________ (ungdomsforeningsnavn) tilhører
___________ Indremisjon (foreningsnavn) i virker i
overensstemmelse med ___________ Indremisjon
(foreningsnavn) sine lover.

Denne paragrafen knytter også
ungdomsforeningen til tilsyns- og
hyrdefunksjonen nevnt i
indremisjonsforeningens lover (§§ 3
og 7 eller forsamlingslover §§ 3 og 8)

b. Medlemmer av ___________ (ungdomsforeningsnavn) er
også medlemmer av ___________ Indremisjon
(foreningsnavn).
Ved fylte 35 år utgår medlemmene av ___________
(ungdomsforeningsnavn), men blir stående med sitt
medlemskap i ___________ Indremisjon (foreningsnavn)

§ 5 Årsmøtet

Paragrafen bør være lik for alle.

a. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.
Alle medlemmer som har betalt kontingenten og er fylt 15
år, har stemmerett i årsmøtet.
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b. Årsmøtet behandler følgende saker:
- Styrets årsmelding.
- Reviderte årsregnskaper.
- Valg av styre
- Lovendringer.
- Andre saker som styret eller medlemmene legger frem
(jfr. pkt. e).

Noen steder blir lovendringer
behandlet av hovedforeningen, men
ungdomsforeningen har
innstillingsrett.

c.

Her kan man evt. føye til budsjett hvis
dette er aktuelt for foreningen.

Årsmøtet gjør sine vedtak med vanlig stemmeflertall.
Lovendringer krever 2/3 flertall.

d. Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være
sendt til styret senest tre måneder før årsmøtet skal
avholdes. Bare styret og foreningens medlemmer kan
fremme forslag til lovendringer.
e. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3
av styremedlemmene eller 2/3 av foreningsmedlemmene
ber om det.
f.

Protokoll fra årsmøtet sendes til styret i __________
Indremisjon (foreningsnavn).

§ 6 Styret

FS-forslag om protokollutveksling
Paragrafen bør være lik for alle.

a. __________ (ungdomsforeningsnavn) ledes av et styre
som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
b. Styret består av fem medlemmer som blir valgt for to år av
gangen, således at det hvert år vekselvis går to eller tre
medlemmer ut av styret. Disse kan gjenvelges, men ingen
kan sitte i styret lengre enn åtte år i sammenheng. Styret
har tre varamedlemmer som blir valgt for et år. Første
varamann møter fast i styret. Styret er vedtaksfør når minst
halvparten medlemmer er til stede. Styret velger seg
imellom formann, nestformann og sekretær.
Styret i __________ Indremisjon (foreningsnavn) har rett til
å møte med observatør som har talerett, men ikke
stemmerett.

c.

Tall på styremedlemmer er bare ment
som forslag. Men antallet bør være
oddetall (5,7 eller 9).

Gml. lov foreslår at et av
ungdomsforeningens
styremedlemmer velges av
indremisjonsforeningens styre.

Styret holder møter når formannen kaller inn til det eller et
flertall av styremedlemmene krever det.

§ 7 Styrets oppgaver

Paragrafen bør være lik for alle.

a. Styret skal:
• Lede foreningens virksomhet, ivareta dens interesser og
se til at foreningen drives etter sitt formål.
• Iverksette og føre kontroll med årsmøtets vedtak og
bestemmelser.
• Forvalte og føre kontroll med ___________________
(ungdomsforeningsnavn) sin økonomi.
• Sørge for at arbeidet drives i samsvar med _________
(ungdomsforeningsnavn) sine lover.
• Ha tilsyn med med medlemmene som gjør tjeneste i
foreningen og påse at disse har de nådegaver som er
nødvendig for tjenesten.
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b. Styret binder foreningen rettslig.
c.

Styret kaller inn til årsmøte og tilrettelegger alle saker som
skal behandles av dette.

d. Kopi av referat fra styremøte, årsmelding og revidert
regnskap sendes styret i ______________ Indremisjon
(foreningsnavn).

§ 8 Opphør

Paragrafen bør være lik for alle.

Skulle ___________ (ungdomsforeningsnavn) bli nedlagt eller
oppløst, tilfaller foreningens midler og eiendommer
_________________ Indremisjon (foreningsnavn),
___________ (kretsnavn) eller Indremisjonsforbundet.

§ 9 Lovendring

Paragrafen må være lik for alle.

Årsmøtet i ___________ (ungdomsforeningsnavn) kan endre
denne loven med 2/3 flertall, jfr. § 5 b, d og e. §§ 1, 2, første
ledd og 8 kan ikke endres.

Noen steder blir lovendringer
behandlet av hovedforeningen, men
ungdomsforeningen har
innstillingsrett.
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Mal for bedehuslover

Lovtekst

Kommentar

Lov for bedehus innen Indremisjonsforbundet

Der ikke indremisjonen eier
bedehuset (alene) kan denne
malen være til veiledende hjelp.

§1
N.N. bedehus eies av ________ Indremisjon (foreningsnavn),
og virksomheten i huset skal være i overensstemmelse med
Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse.
§2
________ Indremisjon (foreningsnavn) har til enhver tid første
rett til husets bruk. Når det ikke kommer i veien for
foreningens arbeide, kan huset benyttes til ethvert gjøremål i
Guds rike som står i overensstemmelse med § 1.
§3
Når det ikke kommer i veien for husets bruk etter § 2, kan
huset også benyttes til møter for gode og allmennyttige
gjøremål. Dog må det stadig påses at disse møter ikke
kommer i strid med Guds ord og sann kristelig moral.

§4
Styret for ________ Indremisjon (foreningsnavn) er også styre
for bedehuset, og er således til enhver tid ansvarlig for husets
bruk etter disse regler.
Styret har ansvar for husets økonomi, renhold og forsvarlige
vedlikehold. Styret kan overdra det daglige tilsyn med huset til
et eller to av sine medlemmer. Men alle viktige saker må
avgjøres i samlet styret.
Styret fremlegger på foreningens årsmøte revidert regnskap
for huset.
§5
Skulle ________ Indremisjon (foreningsnavn) bli nedlagt, skal
styret for _________ (kretsnavn)/ Indremisjonsforbundet velge
en komité på tre medlemmer, som har å fungere som husets
styre etter disse regler.
§6
Opprettes der igjen indremisjonsforening på stedet og denne
er i overensstemmelse med den gamle indremisjon, da skal
huset overdras den nye forening til eiendom og bruk etter
disse regler.
§7
Årsmøtet i ________________ Indremisjon (foreningsnavn)
kan endre disse regler med 2/3 flertall. Dog kan ikke
paragrafene 1, 2, 4 og 5 endres uten godkjennelse av
Indremisjonsforbundets styre. Forslag til endring av reglene
må være sendt til styret senest tre måneder før årsmøtet
avholdes.

Poenget i disse paragrafene er å
beskytte bedehusets læremessige
forankring på evangelisk luthersk
grunn. Folk som kommer til
samlinger i bedehuset må vite hva
læremessig grunnlag som gjelder her
for forkynnelse, undervisning og
fellesskap.
Den læremessige forankringen er
ikke til hinder for at en kan benytte
talere fra andre evangeliske
trosfellesskap når en har åndelig tillit
til dem i forbindelse med konkrete
oppdrag, eller låne ut huset til andre
trossammenhenger i gitte tilfeller. I
begge tilfeller kreves lojalitet mot ikke
å undergrave bedehusets
læreforankring.

Normalt bør kretsen ta seg av dette. I
noen tilfeller er det naturlig at saken
overlates ImF sentralt.
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10.4 Lovmalar (nynorsk)
10.4.1

Mal for krinslover

Lovtekst

Kommentar

Lov for krinsar tilslutta
Indremisjonsforbundet

Malen byggjer på lov for
Indremisjonsforbundet sist revidert juli
2005.

§ 1 Grunnlag

Må vera likt for alle.

___________ (namn på krinsen) byggjer arbeidet sitt på
Bibelen Guds ord og den evangelisk lutherske vedkjenning. På
dette grunnlaget driv krinsen alt arbeidet sitt, og kallar og
sender ut arbeidarane sine.
1

( Den apostoliske truvedkjenninga, Den nikenske
truvedkjenninga, Den athanasianske truvedkjenninga, Den
augsburgske truvedkjenninga og Luthers Lille katekisme.)

§ 2 Føremål

Bør vera likt for alle.

a. ___________ (namn på krinsen) har til føremål å fremja
Guds rike og halda oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid.
For å nå dette føremålet vil ein til ei kvar tid forkynna Guds
ord gjennom dei tiltak, reiskapar og kanalar ein finn
tenlege.
b. ___________ (namn på krinsen) vil arbeida saman med
Indremisjonsforbundet sentralt og dei innmelde krinsar og
einingar for å styrkje indremisjonen sitt kallsoppdrag.
Krinsen vil ta medansvar for å skaffa økonomiske og
andre ressursar til dei oppgåver forbundet utfører på
vegne av dei innmelde krinsar og einingar.
c.

___________ (namn på krinsen) vil og verkeleggjera det
ideelle føremålet gjennom eigne sjølvstendige einingar via
utleigetilhøve dersom krinsen finn det tenleg. All slik
verksemd skal byggjast på ikkje-kommersiell (non-profit)
basis og mellom anna omfatta utrustning av menneske til
arbeid i Guds rike gjennom barnehage- og skuleverksemd
m.m.

Dette punkt er viktig om krinsen har
barnehage, skuledrift eller liknande.
Det bør i alle tilfelle vera med for alle
framtidige eventualitetar.

(Lokale tillegg).

Her kan alle krinsen sine eigne
område føyast inn.

§ 3 Status

Bør vera likt for alle.

a. ___________ (namn på krinsen) er ein sjølveigande og
ikkje-kommersiell (non-profit) organisasjon med
upersonleg og avgrensa ansvar for gjeld.
Krinsen er tilslutta Indremisjonsforbundet. (jfr. Lov for
Indremisjonsforbundet.
b. ___________ (namn på krinsen) er ei samanslutning av:
- lokale indremisjonsforeiningar og lag,
- forsamlingar og kyrkjelydar,
- enkeltpersonar frå stader der det ikkje er foreining, som
melder seg inn i krinsen, og som er einige i §§ 1 og 2.
Opptak av nye medlemer skal godkjennast av Krinsstyret.

Då ein ønskjer å opna for
direktemedlemmer i ImF frå stader
der det ikkje er krins eller foreining,
bør det i krinslovene opnast for
direktemedlemskap frå stader der det
ikkje er foreining.
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§ 4 Årsmøtet

Bør vera likt for alle med dei nyansar
som er lagt inn.

a. Årsmøtet er ______________(namn på krinsen) si høgste
myndigheit, og blir halde kvart år innan utgangen av juni.
Tale- og røysterett på årsmøtet har:
- Utsendingar frå indremisjonsforeiningar, lag, forsamlingar
og kyrkjelydar som er innmelde i krinsen. Foreiningar med
inntil 50 medlemer kan senda to utsendingar. Foreiningar
med meir enn 50 medlemer kan senda ein utsending meir
for kvart påbyrja nytt femti. Likevel kan ingen senda meir
enn seks utsendingar.
- Kontaktpersonar oppnemnde av krinsstyret.
- Krinsstyret.
- Barne- og ungdomsrådet.
Lokale tillegg (krinsar som har skular kan ta desse med
her. Lista nedanfor er eit eksempel, og ein kan vurdera om
dei skal ha tale- og røysterett eller berre talerett):
- Rektor ved skular eigde av krinsen.
- To styremedlemer frå kvar skule eigd av krinsen.
Styret for Indremisjonsforbundet kan senda ein utsending
til årsmøtet. Denne har talerett, men ikkje røysterett.

Enkeltmedlemmer er ikkje tatt inn her
då det er naturleg med
kontaktpersonar der det ikkje er
foreining.

Ein foreslår gjensidig representasjon i
årsmøta.

b. For å kunna røysta på årsmøtet må ein vera fylt 15 år.
Dette er norsk religiøs
Krinsstyret har ikkje røysterett i saker som gjeld styret sine myndighetsalder. Mogleg med 18 år
disposisjonar.
som alternativ. Saken er ikkje avklara
i ImF sine lover ennå.
c.

Årsmøtet handsamar:
- Krinsstyret si årsmelding.
- Reviderte årsrekneskapar.
- Lovendringar.
- Andre saker som krinsstyret eller medlemene legg fram.
(jfr pkt. f).

d. Årsmøtet vel:
- Formann, styremedlemer og varamedlemer til krinsstyret
(om styret konstituerer seg sjølv må formann utelatast
her).
- Barne- og ungdomsråd.
- Valkomité.
- Andre styre (driftsstyre for leirstad og liknande, avhengig
av lokale variasjonar).
- Revisor.

Barne- og ungdomsnemnd endra til
Barne- og ungdomsråd.

e. Årsmøtet gjer vedtaka sine med simpelt fleirtal.
Lovendringar krev 2/3 fleirtal.
f.

Vil nokon ha ei sak fram for årsmøtet, må denne vera
sendt til krinsstyret seinast tre månader før årsmøtet skal
haldast. Berre krinsstyret og lag som er innmelde i krinsen
kan koma med forslag til lovendringar.

g. Ekstraordinært årsmøte kan kallast saman når minst 2/3
av medlemene i krinsstyret, eller 1/3 av foreiningane ber
om det.

Foreiningane er trekt inn i denne §
tilsvarande som i ImF § 7d.

h. Protokoll frå årsmøtet skal sendast til lokalforeiningane og
Indremisjonsforbundet.

Forslag om protokollutveksling . Dette
gjeld altså årsmøteprotokoll og ikkje
styreprotokoll.
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§ 5 Krinsstyret

Bør vera likt for alle med dei alternativ
ein vel.

a. ___________ (namn på krinsen) vert leia av krinsstyret
som er krinsen si høgste myndigheit mellom årsmøta.
b. Alternativ 1:
Krinsstyret har sju medlemer som blir valde for to år om
gangen, slik at det kvart år vekselvis går tre eller fire
medlemer ut av styret. Desse kan veljast att, men ingen
kan sitja i styret meir enn åtte år i samanheng. Styret har
tre varamedlemer som er valde for eitt år. Første
varamedlem møter fast i styret. Styret er vedtaksført når
minst fire medlemer er til stades. Styret vel seg imellom
formann og nestformann.
Alternativ 2:
Krinsstyret har sju medlemer. Formannen blir vald av
årsmøtet for eitt år. Dei andre medlemene blir valde for to
år om gangen, slik at det kvart år går ut tre. Desse kan
veljast att, men ingen kan sitja i styret meir enn åtte år i
samanheng. Styret har tre varamedlemer som er valde for
eitt år. Første varamedlem møter fast i styret. Styret er
vedtaksført når minst fire medlemer er til stades. Styret vel
seg imellom nestformann.
c.

Tall på styremedlemer er meint som
forslag. Men talet bør vera oddetal (5,
7 eller 9).
Det er noko forskjellig praksis når det
gjeld funksjonstid i styret (6-8 år).
Det er laga to alternativ då det er
forskjellig praksis i krinsane vedr. val
av formann.
Alternativ 1: Krinsstyret vel sjølv
formann.
Alternativ 2: Formann blir vald av
årsmøtet.

Krinsleiaren møter i styret med tale- og forslagsrett, men
ikkje røysterett.

d. Krinsstyret held møte når formannen kallar inn til det eller
eit fleirtal av styremedlemene krev det.

§ 6 Krinsstyrets sine oppgåver

Dette bør vera likt for alle.

a. Krinsstyret skal:
• Setja i verk og føra kontroll med årsmøtet sine vedtak og
avgjerder.
Ad større økonomiske saker og
• Forvalta og føra kontroll med _______(namn på krinsen)
relasjon til ImF sentralt: Dette er
sin økonomi. Større økonomiske saker må leggjast fram
for Indremisjonsforbundet sitt styre til orientering (jfr § 3 b i gamal ordning for å koordinera godt.
Lov for Indremisjonsforbundet) og handsamast av krinsen
sitt årsmøte.
• Syta for at arbeidet vert drive i samsvar med ________
(namn på krinsen) sine lover.
b. Krinsstyret bind krinsen rettsleg.
c.

Krinsstyret kallar og tilset krinsleiar og andre arbeidarar,
og fastset løns- og arbeidsvilkår for desse.
Krinsstyret skal rådføra seg med styret i
Indremisjonsforbundet før dei kallar og tilset krinsleiar (jfr §
3 b i Lov for Indremisjonsforbundet).

Innarbeidd praksis: Forbundsstyret
fastset lønns- og arbeidsvilkår etter
innstilling frå Lønns- og
personalutvalet der også krinsane er
representert. Normalt følgjer alle
krinsane desse vilkåra.
Når det gjeld rådføring om tilsetjing, er
dette gamal ordning. Nå føreslår ein å
avgrensa dette til berre å gjelda
krinsleiar(-sekretær). I ImF-lovene er
det vedteke at det same skal gjelda
andre vegen før tilsetjing av gen.sekr.
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d. Krinsstyret kallar inn til årsmøte og tilrettelegg alle saker
som skal handsamast av dette.

§ 7 Åndeleg tilsyn
a. Krinsleiar, formann og ein vald styremedlem er åndeleg
leiarskap for krinsen. Desse har eit særleg hyrde- og
læreansvar og skal difor vera menn.

Dette vert tilrådd. Om krinsen ikkje
oppnemner eige hyrderåd, må både
formann og nestformann vera mann.
Jfr. vedtak 1983.

b. Krinsleiar utøver åndeleg tilsyn i samråd med og på vegne Dette bør vera med uansett om ein
av det åndelege leiarskapet, og i kontakt med
har eige hyrderåd eller ikkje.
Indremisjonsforbundet sin generalsekretær og hyrderåd.

§ 8 Barne- og ungdomsrådet

Dette bør vera likt for alle.

a. Barne- og ungdomsrådet har fem medlemer valde for to år
om gangen, slik at det kvart år vekselvis går ut to eller tre
medlemer. Desse kan veljast att, men ingen kan sitja i
rådet meir enn åtte år i samanheng. Rådet har tre
medlemer som er valde for eitt år. Første varamedlem
møter fast i rådet. Rådet er vedtaksført når minst tre
medlemer er til stade. Rådet vel seg imellom formann og
nestformann.

Talet på medlemmer er bare meint
som forslag. Men talet bør vera
oddetal (3,5,7 eller 9).
Det er noe forskjellig praksis når det
gjeld funksjonstid i styret (6-8 år).

b. Krinsleiaren og barne- og ungdomssekretæren (konsulenten) møter i rådet med tale- og forslagsrett, men
ikkje røysterett.
c.

Barne- og ungdomsrådet leier krinsen sitt barne- og
ungdomsarbeid i samsvar med instruks utarbeidd av
krinsstyret.

§ 9 Lojalitet i lære og liv

Bør vera likt for alle.

Alle tilsette, tillitsvalde og andre uløna medarbeidarar må
leva i samsvar med kristen etikk og syna aktiv lojalitet mot
_____________ (namn på krinsen) sin eigenart og
gjeldande retningsliner.
Tilsette med leiar-, informasjons- og forkynnaroppgåver,
alle tillitsvalde i krinsstyret, lokale einingar og andre som
er sette til å representera organisasjonen offentleg, må
leva og læra i samsvar med ________ (namn på krinsen)
sitt grunnlag. (jfr § 1)

§ 10 Lokale indremisjonsforeiningar

Bør vera likt for alle. (Nemner at malar
for lokalplanet kjem innan rimeleg tid.)

a. Alle indremisjonsforeiningar, lag, forsamlingar og
kyrkjelydar som høyrer til krinsen, må drivast i samsvar
med føremålet slik det er uttrykt i § 2 a.
b. Desse skal støtta krinsen så langt dei kan, både med
økonomiske midlar og på annan måte, så dei saman kan
nå dette føremålet.
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Lagsmedlemer er dei som melder seg inn i eitt av laga, går Lokalforeininga sine lover bør ha et
inn for føremålet (§ 2) , lever eit kristeleg liv og betalar den tilsvarande punkt.
årskontingent som årsmøtet for laget vedtek.
Lever eit lagsmedlem eit ukristeleg liv eller arbeider for ei
lære som ikkje er i samsvar med den evangelisk lutherske,
skal styret/hyrde og lærerådet i lokallaget gje
lagsmedlemet rettleiing på bibelsk grunn (Matt 18, 15-18).
Hjelper ikkje dette, kan vedkomande ikkje lenger vera
medlem i laget.

§ 11 Oppløysning, fusjon eller fisjon.

Bør vera likt for alle.

a. Skal __________ (namn på krinsen) oppløysast, må dette
handsamast av ordinært årsmøte og verta vedteke med
2/3 fleirtal. Deretter må det kallast inn til ekstraordinært
årsmøte innan tre månader, og vedtaket om oppløysing
må her verta gjenteke med 2/3 fleirtal.
b. Etter at gyldig vedtak om oppløying er gjort, vel årsmøtet
eit avviklingsstyre som skal stå for avviklinga. Krinsstyret
kan veljast til avviklingsstyre.
c.

___________ (namn på krinsen) si formue skal etter
oppløysing og nedbetaling av gjeld, gå til
Indremisjonsforbundet.

Eventuell annan disponering og
tildeling bør skje før formell
oppløysing.

d. Samanslutning (fusjon) eller deling (fisjon) vert ikkje sett
på som oppløysing. Vedtak om samanslutning/deling og
naudsynte lovendringar knytt til dette, vert gjorde i
samsvar med vedtektene om lovendringar (jfr § 12).
Krinsstyret skal i denne samanheng leggja fram ein plan
for samanslutninga/delinga som årsmøtet kan røysta over.
Ved samanslutning eller deling må det hentast inn
samtykke frå ________ (namn på krinsen) sine kreditorar.

§ 12 Lovendring

Bør vera likt for alle.

Årsmøtet i ....(namn på krinsen) kan endra denne lova med 2/3
fleirtal. Sjå § 4 b, d og e. §§ 1 og 2 a, 1. ledd, kan ikkje endrast.

10.4.2

Mal for lokalforeiningslover

Lovtekst

Kommentar

Lov for lokalforeiningar tilslutta
Indremisjonsforbundet

Malen bør følgjast med nødvendige
lokale tilføyingar/tilpassingar

§ 1 Grunnlag

Paragrafen må vera fast og
uforanderleg

___________ Indremisjon (foreiningsnamn) byggjer arbeidet
sitt på Bibelen Guds ord og den evangelisk lutherske
1
vedkjenning . På dette grunnlaget driv foreininga alt arbeidet
sitt, kallar frivillige og evnt. tilset sine arbeidarar.
1

( Den apostoliske truvedkjenning, Den nikenske
truvedkjenning, Den athanasianske truvedkjenning, Den
augsburgske vedkjenning og Luthers Lille katekisme.)
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§ 2 Føremål

Paragrafen a og b bør liggja fast

a. ___________ Indremisjon (foreiningsnamn) har til føremål
å fremja Guds rike og halda oppe eit livskraftig
indremisjonsarbeid. For å nå dette føremålet vil ein til ei
kvar tid forkynna Guds ord gjennom dei tiltak, reiskapar og
kanalar ein finn tenlege.
b. ___________ (foreiningsnamn) vil arbeida saman med
___________ (krinsnamn) og Indremisjonsforbundet for å
styrkja Indremisjonen sitt kallsoppdrag. Foreininga vil ta
medansvar for å skaffa økonomiske og andre ressursar til
dei oppgåver krinsen og Indremisjonsforbundet utfører på
vegne av dei innmelde einingar.
(Lokale tillegg).

Krins/ImF sentralt kan hjelpa med
formuleringar

§ 3 Status

Paragrafen bør liggja fast.

a. ___________ Indremisjon (foreiningsnamn) består av dei
medlemer som melder seg inn, og som er einige i §§ 1 og
2, vedkjenner seg som ein personleg kristen, lever eit
kristeleg liv og betaler den årskontingent som foreininga
sitt årsmøte vedtek, og er gjort kjent med foreininga sitt
grunnlag, føremål og arbeid.

Å bli gjort kjent med foreininga sitt
grunnlag, føremål og arbeid kan for
eksempel skje ved innføringskurs
eller ein samtale med formannen.
ImF/krinsen kan også gje hjelp til
dette.

b. ___________ Indremisjon (foreiningsnamn) er tilslutta
_____________ (krinsnamn) og dermed også
Indremisjonsforbundet, og vert omfatta av dei lover og
vedtekter som gjeld i organisasjonen.
c.

_____________ (krinsnamn) og Indremisjonsforbundet
har tilsynsmyndigheit.

§ 4 Årsmøtet

Tilsynet vert utøvd i samsvar med
gjeldande ordning.
Paragrafen bør vera lik for alle.

a. Årsmøtet er ___________ Indremisjon si (foreiningsnamn)
høgste myndigheit, og vert halde kvart år innan utgangen
av februar. Alle som har vore medlemer i eitt år og er fylt
15 år, har røysterett i årsmøtet.
Styret for _____________ (krinsnamn) kan senda ein
utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men ikkje
røysterett.

Forbundsstyret foreslår gjensidig
representasjon i årsmøta.

b. Årsmøtet handsamar:
- Styret si årsmelding.
- Reviderte årsrekneskapar.
- Lovendringar.
- Andre saker som styret eller medlemene legg fram (jfr.
pkt. e).

Her kan ein evt. føya til budsjett om
dette er aktuelt for foreininga.

c.

Dersom styret konstituerer seg sjølv
må formann utelatast her.
Val av hyrderåd: Her må det takast
lokale omsyn (fleire organisasjonar i
same bedehus osb.). Det kan og vera
aktuelt å tenkja felles hyrderåd for
fleire foreiningar i eit område. Dette
gjeld ”hovudforeiningar”.

Årsmøtet vel:
- Formann, styremedlemer og varamedlemer til styret.
- Hyrderåd.
- Valkomité.
- Revisor.

d. Årsmøtet gjer vedtaka sine med vanleg fleirtal.
Lovendringar krev 2/3 fleirtal.
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e. Vil nokon ha ei sak fram for årsmøtet, må denne vera
sendt til styret seinast tre månader før årsmøtet skal
haldast. Berre styret og foreininga sine medlemer kan
fremja forslag til lovendringar. Årsmøtesaker må gjerast
kjent for medlemene i god tid før årsmøtet vert halde.

Frist for å senda saker til styret kan
vurderast. Men det er viktig at det er
ein praksis som gjev medlemene
høve til å gjera seg kjende med
sakene før årsmøtet.

f.

Ekstraordinært årsmøte kan kallast saman når minst 2/3
av styremedlemene eller 1/3 av foreiningsmedlemene ber
om det.

g. Protokoll frå årsmøtet vert sendt til krinsstyret i
____________(krinsnamn).

FS-forslag om protokollutveksling

§ 5 Styret

Bør vera lik for alle

a. __________ Indremisjon (foreiningsnamn) vert leia av eit
styre som er høgste myndigheit mellom årsmøta.
b. Alternativ 1:
Styret består av fem medlemer som blir valde for to år om
gangen, slik at det kvart år vekselvis går to eller tre
medlemer ut or styret. Desse kan veljast att, men ingen
kan sitja i styret lengre enn åtte år i samanheng. Styret har
tre varamedlemer som vert valde for eitt år. Første
varamedlem møter fast i styret. Styret er vedtaksført når
minst halvparten av medlemane er til stades. Styret vel
seg imellom formann og nestformann.
Alternativ 2:
Styret består av fem medlemer. Formann blir vald av
årsmøtet for eitt år. Dei andre medlemene blir valde for to
år om gangen, slik at det kvart år går ut to. Desse kan
veljast att, men ingen kan sitja i styret lengre enn åtte år i
samanheng. Styret har tre varamedlemer som vert valde
for eitt år. Første varamedlem møter fast i styret. Styret er
vedtaksført når minst fire medlemer er til stades. Styret vel
seg imellom nestformann.
c.

Tal på styremedlemer er berre meint
som forslag. Men antalet bør vera
oddetal (5,7 eller 9).

Det er laga to alternativ då det er ulik
praksis i foreiningane med tanke på
val av formann.
Alternativ 1: Styret vel sjølv formann.
Alternativ 2: Formannen vert vald av
årsmøtet.

Forsamlingsleiaren møter i styret med tale- og forslagsrett, Dette gjeld når forsamlingsleiar er
men ikkje røysterett.
tilsett.

d. Styret held møte når formannen kallar inn til det eller eit
fleirtal av styremedlemene krev det.

§ 6 Styret sine oppgåver

Bør vera lik for alle.

a. Styret skal:
• Setja i verk og føra kontroll med årsmøtet sine vedtak og
avgjerder.
• Forvalta og føra kontroll med ________ Indremisjon
(foreiningsnamn) sin økonomi. Større økonomiske saker
må leggjast fram for krinsstyret til orientering, og
handsamast av foreininga sitt årsmøte.

Jfr. § 3 a i forslag til lov for
Indremisjonsforbundet.

• Sjå til at arbeidet vert drive i samsvar med _______
Indremisjon (foreiningsnamn) sine lover.
b. Styret bind foreininga rettsleg.
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c.

Forbundsstyret foreslår tilsetjingar på
to nivå: krins og sentralt. Det er
hensiktsmessig at lokale arbeidarar er
tilsett i krins. Då slepp den lokale
kasserar alt formelt arbeid vedr.
arbeidsgjevaransvar. Den tilsette får
og tilknyting til
medarbeidarfellesskapet i krinsen.

Styret kallar og tilset dei arbeidarane foreininga treng i
samråd med styret for _____________ (krinsnamn).
Arbeidarane blir formelt tilsett og løna av krinsen i fylgje
gjeldande løns- og arbeidsvilkår.

d. Styret kallar inn til årsmøte og tilrettelegg alle saker som
skal handsamast av dette.

§ 7 Hyrderåd

Det må vurderast kva som er tenleg
her ut frå storleiken på foreininga. Det
kan for eksempel oppnemnast
hyrderåd for fleire foreiningar i eit
regionalt område. Her kan ein søkja
råd hjå krinsleiinga evt. ImF. FS
meiner det er viktig at hyrderådet har
klar forankring i styret.

a. Hyrderådet består av tre menn som har tillit i foreininga.
Når det er tilsett ein mann i åndeleg
Hyrderådet har til hovudoppgåve å visa åndeleg
leiarstilling, bør han naturleg vera
hyrdeomsorg for medlemene. Det skal ta i vare eit særskilt med i hyrderådet.
hyrde- og læreansvar ved å sjå til at forkynninga og
forsamlings-/foreiningslivet er i samsvar med Guds ord og
Den evangelisk- lutherske vedkjenning. Ved avvik eller
lærestrid har Hyrderådet ansvar for rettleiing og formaning.
b. Medlemer som tek til å leva i strid med Guds ord skal
handsamast etter Matt 18,15-18. Medlemer som ikkje
lever i samsvar med § 3, 1. ledd i denne lov, kan
utelukkast frå foreininga. Hyrderådet innstiller i slike saker
til styret som avgjer saka.
c.

Oppgåver i rådet vert fordelte etter utrustning og
nådegåver. Rådet innstiller til styret ved kall av tilsette og
frivillige arbeidarar.

§ 8 Oppløysing

Paragrafen bør vera lik for alle.

a. Skulle ___________ Indremisjon (foreiningsnamn) bli
nedlagt eller oppløyst, går foreininga sine midlar og
eigedomar over til ___________ (krinsnamn) eller
Indremisjonsforbundet.
b. Samanslutning (fusjon) eller deling (fisjon) vert ikkje rekna
som oppløysing. Vedtak om samanslutning / deling og
nødvendige lovendringar i samband med dette vert gjorde
i samsvar med reglane om lovendringar (jfr. § 9). Styret
skal i denne samanheng leggja fram ein plan for
samanslutninga / delinga som årsmøtet kan røysta over.
Ved samanslutning eller deling må det hentast inn
samtykke frå ___________ (foreiningsnamn) sine
kreditorar.

Denne formuleringa er tilrådd av jurist.

§ 9 Lovendring

Paragrafen bør vera lik for alle.

Årsmøtet i ___________ Indremisjon (foreiningsnamn) kan
endra denne lova med 2/3 fleirtal, jfr. § 4 b, d og e. §§ 1 og 2a,
første ledd, kan ikkje endrast.
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Lov for forsamlingar, kyrkjelydar og
kyrkjer tilslutta Indremisjonsforbundet

Malen bør følgjast med nødvendige
lokale tilføyingar/tilpassingar.

§ 1 Grunnlag

Paragrafen må vera fast og
uforanderleg.

Vi nyttar omgrepet «forsamling» i
denne lovmalen. Det er og
Forbundsstyret sitt primære forslag.
Omgrepet kyrkjelyd/kyrkje kan og
nyttast om det er sterke lokale ynskje
om det.

___________ (forsamlingsnamn) byggjer arbeidet sitt på
1
Bibelen Guds ord og Den evangelisk lutherske vedkjenning .
På dette grunnlaget driv forsamlinga alt arbeidet sitt, kallar
frivillige og evnt. tilset sine arbeidarar.
1

( Den apostoliske truvedkjenning, Den nikenske
truvedkjenning, Den athanasianske truvedkjenning, Den
augsburgske vedkjenning og Luthers Lille katekisme.)

§ 2 Føremål

Paragrafane a og b bør liggja fast.

a. ___________ (forsamlingsnamn) har til føremål å fremja
Guds rike og halda oppe eit livskraftig indremisjonsarbeid.
For å nå dette føremålet vil ein til ei kvar tid forkynna Guds
ord gjennom dei tiltak, reiskapar og kanalar ein finn
tenlege.
b. ___________ (forsamlingsnamn) vil arbeida saman med
___________ (krinsnamn) og Indremisjonsforbundet for å
styrkja Indremisjonen sitt kallsoppdrag. Forsamlinga vil ta
medansvar for å skaffa økonomiske og andre ressursar til
dei oppgåver krinsen og Indremisjonsforbundet utfører på
vegne av dei innmelde einingar.
(Lokale tillegg).

§ 3 Status

Paragrafen bør liggja fast.

a. ___________ (forsamlingsnamn) består av dei medlemer
som melder seg inn, og som er einige i §§ 1 og 2,
vedkjenner seg som personleg kristen, lever eit kristeleg liv
og betaler den årskontingent som forsamlinga sitt årsmøte
vedtek, og er gjort kjent med forsamlinga sitt grunnlag,
føremål og arbeid.

Å bli gjort kjent med foreininga sitt
grunnlag, føremål og arbeid kan for
eksempel skje ved innføringskurs eller
ein samtale med formannen.
ImF/krinsen kan også gje hjelp til
dette.

b. ___________ (forsamlingsnamn) er ein registrert kyrkjelyd
og vert drive i samsvar med gjeldande lovgjeving.

Pkt b gjeld berre registrerte
forsamlingar (kyrkjelydar). Sjå og §4 b.

c.

___________ (forsamlingsnamn) er tilslutta
_____________ (krinsnamn) og dermed også
Indremisjonsforbundet, og vert omfatta av dei lover og
vedtekter som gjeld i organisasjonen.

d. _____________ (krinsnamn) og Indremisjonsforbundet har Her er formulering om
tilsynsmyndigheit.
tilsynsmyndigheit tatt inn.
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§ 4 Medlemskap

Paragrafen bør vera lik for alle.

a. ____________ (forsamlingsnamn) tar etter søknad opp i
fullt medlemskap alle som har fylt 15 år, er døypte med
kristen dåp, vedkjenner trua på Jesus Kristus som Frelsar
og Herre, er lojale mot forsamlinga sine grunnprinsipp slik
dei er formulerte i §§ 1 og 2, og er gjort kjent med
forsamlinga sitt grunnlag, føremål og arbeid.

Å bli gjort kjent med forsamlinga sitt
grunnlag, føremål og arbeid kan for
eksempel skje ved innføringskurs eller
ein samtale med formannen.
ImF/krinsen kan også gje hjelp til
dette.

b. Medlemer av ____________ (forsamlingsnamn) som ikkje
er medlem i noko anna trussamfunn, utgjer den registrerte
forsamlinga. Desse kan oppnå fullt medlemskap i
forsamlinga i samsvar med pkt. a.
Før den som søkjer kan takast opp som medlem i den
registrerte kyrkjelyden må det:
- anten liggja føre skriftlig utmelding frå anna trussamfunn
- eller godtgjerast at den som søkjer ikkje er medlem i eit
anna trussamfunn.

Pkt b gjeld berre registrerte
forsamlingar (kyrkjelydar).

c.

Barn av foreldre som er medlemer i forsamlinga vert
skrivne inn i medlemsregisteret ved dåp. Barn som er
døypte i andre forsamlingar vert skrivne inn etter melding
frå foreldra. Når barna blir 15 år må dei sjølve velja om dei
vil verta opptekne i fullt medlemskap.

d. Andre som tilhøyrer forsamlinga fordi dei er døypte inn i
ho, eller sjølv ynskjer det, vert førte inn under avgrensa
medlemskap.
e. Den som ynskjer å melda seg ut av forsamlinga, sender
skriftleg melding til forsamlinga sitt styre.
f.

Ein medlem som aktivt motarbeider forsamlinga sitt
føremål og grunnprinsipp, og som ikkje rettar seg etter
gjentekne oppmodingar frå forsamlinga sitt hyrderåd, kan
verta fråteke medlemskapen sin. Avgjerda vert teken av
styret etter tilråding frå Hyrderådet, men kan etter
oppmoding frå den aktuelle medlem bringast inn for
årsmøtet/forsamlingsmøtet til endeleg avgjerd.

§ 5 Årsmøtet

Paragrafen bør vera lik for alle.

a. Årsmøtet er ___________ (forsamlingsnamn) sin høgste
myndigheit, og vert halde kvart år innan utgangen av
februar. Alle som har fullt medlemskap og det siste året har
delteke regelmessig i forsamlinga sine møte, har røysterett
i årsmøtet.

«Delteke regelmessig» bør
praktiserast vidt. I tvilstilfelle bør det
avklarast under konstitueringa utan at
«tvilstilfella» deltek i avrøystinga.

Styret for _____________ (krinsnamn) kan senda ein
utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men ikkje
røysterett.
b. Årsmøtet handsamar:
- Styret si årsmelding.
- Reviderte årsrekneskapar.
- Lovendringar.
- Andre saker som styret eller medlemene legg fram (jfr.
pkt. e).

Forbundsstyret foreslår gjensidig
representasjon i årsmøta.
Her kan ein evt. føya til budsjett om
dette er aktuelt for forsamlinga
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c.

Dersom styret konstituerer seg sjølv
må formann utelatast her.

Årsmøtet vel:
- Formann, styremedlemer og varamedlemer til styret.
- Hyrderåd.
- Valkomité.
- Revisor.

d. Årsmøtet gjer sine vedtak med vanleg fleirtal. Lovendringar
krev 2/3 fleirtal.
e. Vil nokon ha ei sak fram for årsmøtet, må denne vera
sendt til styret seinast tre månader før årsmøtet skal
haldast. Berre styret og forsamlinga sine medlemer kan
fremja forslag til lovendringar.
f.

Ekstraordinært årsmøte kan kallast saman når minst 2/3 av
styremedlemene eller 2/3 av foreiningsmedlemene ber om
det.

g. Protokoll frå årsmøtet vert sendt til krinsstyret i
_______(krinsnamn).

FS-forslag om protokollutveksling

§ 6 Styret
a. __________ (forsamlingsnamn) vert leia av eit styre som
er høgste myndigheit mellom årsmøta.
b. Alternativ 1:
Styret består av fem medlemer som blir valde for to år om
gangen, slik at det kvart år vekselvis går to eller tre
medlemer ut or styret. Desse kan veljast att, men ingen
kan sitja i styret lengre enn åtte år i samanheng. Styret har
tre varamedlemer som blir valde for eitt år. Første
varamann møter fast i styret. Styret er vedtaksført når
minst halvparten av medlemene er til stades. Styret vel seg
imellom formann og nestformann.
Alternativ 2:
Styret består av fem medlemer. Formann blir vald av
årsmøtet for eitt år. Dei andre medlemene blir valde for to
år om gangen, slik at det kvart år går ut to. Desse kan
veljast att, men ingen kan sitja i styret lengre enn åtte år i
samanheng. Styret har tre varamedlemer som blir valde for
eitt år. Første varamann møter fast i styret. Styret er
vedtaksført når minst fire medlemer er til stades. Styret vel
seg imellom nestformann.

Tal på styremedlemer er berre meint
som forslag. Men antalet bør vera
oddetal (5,7 eller 9).

c.

Dette gjeld når forsamlingsleiar er
tilsett.

Forsamlingsleiaren møter i styret med tale- og forslagsrett,
men ikkje røysterett.

Det er laga to alternativ då det er ulik
praksis i forsamlingane med tanke på
val av formann.
Alternativ 1: Styret vel sjølv formann.
Alternativ 2: Formann vert vald av
årsmøtet.

d. Styret held møte når formannen kallar inn til det eller eit
fleirtal av styremedlemene krev det.
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Lovtekst

Kommentar

§ 7 Styret sine oppgåver

Paragrafen bør vera lik for alle.

a. Styret skal:
• Setja i verk og føra kontroll med årsmøtet sine vedtak og
avgjerder.
• Forvalta og føra kontroll med ________
(forsamlingsnamn) sin økonomi. Større økonomiske saker
må leggjast fram for krinsstyret til orientering, og
handsamast av forsamlinga sitt årsmøte.

Jfr. § 3 a i forslag til lov for
Indremisjonsforbundet.

• Syta for at arbeidet vert drive i samsvar med _______
(forsamlingsnamn) sine lover.
b. Styret bind forsamlinga rettsleg.
c.

Styret kallar og tilset dei arbeidarane forsamlinga treng i
samråd med styret for _____________ (krinsnamn).
Arbeidarane blir formelt tilsett og løna av krinsen i fylgje
gjeldande løns- og arbeidsvilkår.

Forbundsstyret foreslår tilsetjingar på
to nivå: krins og sentralt. Det er mest
tenleg at lokale arbeidarar er tilsett i
krins. Då slepp den lokale kasserar alt
formelt arbeid vedr.
arbeidsgjevaransvar.

d. Styret kallar inn til årsmøte og tilrettelegg alle saker som
skal handsamast av dette.

§ 8 Hyrderåd

Nemning i samsv. med ImF. Andre
nemningar kan veljast.

a. Hyrderådet består av tre menn som har tillit i forsamlinga.
Forsamlingsleiar (der slik er tilsett) er ein av desse.
Hyrderådet har til hovudoppgåve å visa åndeleg
hyrdeomsorg for medlemene. Det skal ta i vare eit særskilt
hyrde- og læreansvar ved å sjå til at forkynninga og
forsamlings-/foreiningslivet er i samsvar med Guds ord og
Den evangelisk lutherske vedkjenning. Ved avvik eller
lærestrid har Hyrderådet ansvar for rettleiing og formaning.

Forbundsstyret ønskjer synleggjøring
av åndeleg leiarskap og tilsyn.
Forbundsstyret meiner det er best at
hyrderådet har klar forankring i styret.

b. Medlemer som tek til å leve i strid med Guds ord skal
handsamast etter Matt 18,15-18. Medlemer som ikkje lever
i samsvar med § 3, 1. ledd i denne lov, kan utelukkast frå
forsamlinga.
c.

Oppgåver i rådet vert fordelte etter utrustning og
nådegåver. Rådet innstiller til styret ved kall av tilsette og
frivillige arbeidarar.

§ 9 Oppløysing

Paragrafen bør vera lik for alle.

Skulle ___________ (forsamlingsnamn) bli nedlagt eller
oppløyst, går forsamlinga sine midlar og eigedomar over til
___________ (krinsnamn) eller Indremisjonsforbundet.

Det kan vurderast om denne
paragrafen skal utvidast i tråd med §
11 i mal for krinslover.

§ 10 Lovendring

Paragrafen bør liggja fast.

Årsmøtet i ___________ (forsamlingsnamn) kan endra denne
lova med 2/3 fleirtal, jfr. § 5 b, d og e. §§ 1 og 2a, første ledd,
kan ikkje endrast.
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Mal for ungdomsforeiningslover

Lovtekst

Kommentar

Lov for ungdomsforeiningar tilslutta
Indremisjonsforbundet

Malen bør følgjast med nødvendige
lokale tilføyingar/tilpassingar

§ 1 Grunnlag

Paragrafen må liggja fast og er
uforanderleg.

___________ (ungdomsforeiningsnamn) byggjer arbeidet sitt
på Bibelen Guds ord og Den evangelisk lutherske
1
vedkjenning . På dette grunnlaget driv foreininga alt arbeidet
sitt..
1

( Den apostoliske truvedkjenning, Den nikenske
truvedkjenning, Den athanasianske truvedkjenning, Den
augsburgske vedkjenning og Luthers Lille katekisme.)

§ 2 Føremål

Paragrafen bør liggja fast.

___________ (ungdomsforeiningsnamn) har til føremål å
fremja Guds rike mellom dei unge så dei kan bli vunne for
Kristus, styrkte i trua og førte inn i aktiv teneste. For å nå dette
føremålet vil ein til ei kvar tid forkynna Guds ord gjennom dei
tiltak, reiskapar og kanalar ein finn tenlege.
(Lokale tillegg).

§ 3 Medlemskap

Paragrafen bør vera lik for alle.

Medlem av foreininga kan einkvar bli som er kjend av minst to
av foreininga sine medlemer for å vera ein personleg kristen,
lever eit kristeleg liv, og er einige i §§ 1 og 2.
Kvar medlem betaler ein årskontingent som foreininga sitt styre
fastset. Dersom nokon ikkje har betalt kontingent i to år, vert
vedkomande ikkje lenger rekna som medlem av foreininga.
Nye medlemer vert melde inn til styret og vert tekne opp i eitt
av foreininga sine møte.

§ 4 Tilhøvet til ___________ Indremisjon
(foreiningsnamn)

Paragrafen bør vera lik for alle.

a. ___________ (ungdomsforeiningsnamn) høyrer til
___________ Indremisjon (foreiningsnamn)og verkar i
samsvar med ___________ Indremisjon (foreiningsnamn)
sine lover.

Denne paragrafen knyter og
ungdomsforeininga til tilsyns- og
hyrdefunksjonen nemnt i
indremisjonsforeininga sine lover (§§
3 og 7 eller forsamlingslover §§ 3 og
8)

b. Medlemer av ___________ (ungdomsforeiningsnamn) er
også medlemer av ___________ Indremisjon
(foreiningsnamn).
Ved fylte 35 år går medlemene ut av ___________
(ungdomsforeiningsnamn), men blir ståande med
medlemskapen sin i ___________ Indremisjon
(foreiningsnamn)

§ 5 Årsmøtet

Paragrafen bør vera lik for alle.

a. Årsmøte vert halde kvart år innan utgangen av februar.
Alle medlemer som har betalt kontingenten og er fylt 15 år,
har røysterett i årsmøtet.
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Lovtekst

Kommentar

b. Årsmøtet handsamar fylgjande saker:
- Styret si årsmelding.
- Reviderte årsrekneskapar
- Val av styre
- Lovendringar.

Nokre stader blir lovendringar
handsama av hovudforeininga, men
ungdomsforeininga har innstillingsrett.

- Andre saker som styret eller medlemene legg fram (jfr.
pkt. e).
c.

Her kan ein evt. føya til budsjett om
dette er aktuelt for foreininga.

Årsmøtet gjer sine vedtak med vanleg fleirtal. Lovendringar
krev 2/3 fleirtal.

d. Vil nokon ha ei sak fram for årsmøtet, må denne vera
sendt til styret seinast tre månader før årsmøtet skal
haldast. Berre styret og foreininga sine medlemer kan
fremja forslag til lovendringar.
e. Ekstraordinært årsmøte kan kallast saman når minst 2/3 av
styremedlemene eller 2/3 av foreiningsmedlemene ber om
det.
f.

Protokoll frå årsmøtet vert sendt til styret i __________
Indremisjon (foreiningsnamn).

§ 6 Styret

FS-forslag om protokollutveksling
Paragrafen bør vera lik for alle.

a. __________ (ungdomsforeiningsnamn) vert leia av eit
styre som er høgste myndigheit mellom årsmøta.
b. Styret består av fem medlemer som blir valde for to år om
gangen, slik at det kvart år vekselvis går to eller tre
medlemer ut or styret. Desse kan veljast att, men ingen
kan sitja i styret lengre enn åtte år i samanheng. Styret har
tre varamedlemer som blir valde for eitt år. Første
varamann møter fast i styret. Styret er vedtaksført når
minst halvparten av medlemene er til stades. Styret vel seg
imellom formann, nestformann og sekretær.
Styret i __________ Indremisjon (foreiningsnamn) har rett
til å møte med observatør som har talerett, men ikkje
røysterett.
c.

Tal på styremedlemer er berre meint
som forslag. Men antalet bør vera
oddetal (5,7 eller 9).

Gml. lov foreslår at ein av
ungdomsforeininga sine
styremedlemer vert vald av
indremisjonsforeininga sitt styre.

Styret held møte når formannen kallar inn til det eller eit
fleirtal av styremedlemene krev det.

§ 7 Styret sine oppgåver

Paragrafen bør vera lik for alle.

a. Styret skal:
• Leia foreininga si verksemd, ta vare på foreininga sine
interesser og sjå til at foreininga vert driven etter
føremålet.
• Setja i verk og føra kontroll med årsmøtet sine vedtak og
avgjerder.
• Forvalta og føra kontroll med ___________________
(ungdomsforeiningsnamn) sin økonomi.
• Syta for at arbeidet vert drive i samsvar med _________
(ungdomsforeiningsnamn) sine lover.
• Ha tilsyn med medlemene som gjer teneste i foreininga og
sjå til at desse har dei nådegåver som er nødvendige for
tenesta.
b. Styret bind foreininga rettsleg.
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Styret kallar inn til årsmøte og tilrettelegg alle saker som
skal handsamast av dette.

d. Kopi av referat frå styremøte, årsmelding og revidert
rekneskap vert sendt styret i ______________ Indremisjon
(foreiningsnamn).

§ 8 Oppløysing

Paragrafen bør vera lik for alle.

Skulle ___________ (ungdomsforeiningsnamn) bli nedlagt eller
oppløyst, går foreininga sine midlar og eigedomar over til
_________________ Indremisjon (foreiningsnamn),
___________ (krinsnamn) eller Indremisjonsforbundet.

§ 9 Lovendring

Paragrafen må vera lik for alle.

Årsmøtet i ___________ (ungdomsforeiningsnamn) kan endra
denne lova med 2/3 fleirtal, jfr. § 5 b, d og e. §§ 1, 2, første
ledd og 8 kan ikkje endrast.

Nokre stader blir lovendringar
handsama av hovudforeininga, men
ungdomsforeininga har innstillingsrett.
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Mal for bedehuslover

Lovtekst

Kommentar

Lov for bedehus innan Indremisjonsforbundet

Der ikkje indremisjonen eig
bedehuset (åleine) kan denne
malen vera til rettleiande hjelp.

§1
N.N. bedehus er eigd av ________ Indremisjon
(foreiningsnamn), og verksemda i huset skal vera i samsvar
med Guds ord og den evangelisk-lutherske vedkjenning.
§2
________ Indremisjon (foreiningsnamn) har til ei kvar tid
første rett til bruken av huset. Når det ikkje kjem i vegen for
foreininga sitt arbeid, kan huset nyttast til eitkvart gjeremål i
Guds rike som står i samsvar med § 1.
§3
Når det ikkje kjem i vegen for bruken av huset etter § 2, kan
huset også nyttast til møte for gode og allmennyttige gjeremål.
Likevel må ein stadig sjå til at desse møte ikkje kjem i strid
med Guds ord og sann kristeleg moral.

§4
Styret for ________ Indremisjon (foreiningsnamn) er og styre
for bedehuset, og er såleis til ei kvar tid ansvarleg for bruken
av huset etter desse reglar.
Styret har ansvar for huset sin økonomi, reinhald og forsvarleg
vedlikehald. Styret kan overdra det daglege tilsyn med huset
til ein eller to av sine medlemer. Men alle viktige saker må
avgjerast i samla styre.
Styret legg på foreininga sitt årsmøte fram revidert rekneskap
for huset.
§5
Skulle ________ Indremisjon (foreiningsnamn) bli nedlagt,
skal styret for _________ (krinsnamn)/ Indremisjonsforbundet
velja ein komité på tre medlemer, som har å fungera som
styre for huset etter desse reglar.
§6
Vert det igjen oppretta indremisjonsforeining på staden og
denne er i samsvar med den gamle indremisjon, skal huset gå
over til den nye foreininga til eigedom og bruk etter desse
reglar.
§7
Årsmøtet i ________________ Indremisjon (foreiningsnamn)
kan endra desse reglar med 2/3 fleirtal. Likevel kan ikkje
paragrafane 1, 2, 4 og 5 endrast utan godkjenning av
Indremisjonsforbundet sitt styre. Forslag til endring av reglane
må vera sendt til styret seinast tre månader før årsmøtet vert
halde.

Poenget i desse paragrafane er å
verna om bedehuset sin
læremessige forankring på evangelisk
luthersk grunn. Folk som kjem til
samlingar i bedehuset må vita kva
læremessig grunnlag som gjeld her
for forkynning, undervisning og
fellesskap.
Den læremessige forankringa er ikkje
til hinder for at ein kan nytta talarar frå
andre evangeliske trusfellesskap når
ein har åndeleg tillit til dei i samband
med konkrete oppdrag, eller låna ut
huset til andre trussamanhenger i
konkrete tilfelle. I begge tilfelle må det
krevjast lojalitet mot ikkje å
undergrave bedehuset si
læreforankring.

Normalt bør krinsen ta seg av dette. I
nokre tilfelle er det naturleg at saka
vert overlatt ImF sentralt.
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11 ADRESSELISTER
Her finner dere adresseliste for Indremisjonsforbundet med kretser, se også vår hjemmeside
www.imf.no. Her kan også legges inn andre adresselister, oversikt over kontaktpersoner m.m.

Indremisjonsforbundet

Adresse

Telefon

Faks

E-post

Søre Bildøy

56 31 42 40

56 31 42 41

imf@imf.no

5353 STRAUME
Krets

Adresse

Telefon

Faks

E-post *

Sørlandets
Indremisjonskrets

Postboks 166

38 25 83 80

38 25 83 81

sorlandet@imf.no

Flekkefjord
Indremisjonskrets

Postboks 53

38 32 24 24

38 32 24 90

flekkefjord@imf.no

51 79 38 80

51 79 38 81

rogaland@imf.no

4524 SØR-AUDNEDAL
4401 FLEKKEFJORD

Indremisjonsforbundet i
Rogaland

Ognatun

ImF Bryne

Postboks 40

4364 SIREVÅG
51 48 67 80

bryne@imf.no

4349 BRYNE
Indremisjonsforbundet
Sandnes

Postboks 155

Den Yngre Indremisjon

Betania

51 60 31 70

51 60 31 71

sandnes@imf.no

4303 SANDNES
52 72 79 66

haugesund@imf.no

Skåreg. 77
5528 HAUGESUND
Indremisjonssamskipnaden

Postboks 150

53 41 11 20

53 41 27 40

samskipnaden@imf.no

56 33 30 80

56 33 16 30

midthordland@imf.no

55 54 13 30

55 54 13 31

bergen@imf.no

56 17 70 25

56 17 70 27

nordhordland@imf.no

57 68 42 19

57 68 42 19

sogn.fjordane@imf.no

70 11 55 70

70 11 55 69

sunnmore@imf.no

5401 STORD
Midthordland Indremisjon

Møvik
5357 FJELL

Bergens Indremisjon

Vestre Muralm. 15
5011 BERGEN

Nordhordland Indremisjon

Holdtermannsv. 3
5918 FREKHAUG

Sogn og Fjordane
Indremisjon

Lustragard

Sunnmøre Indremisjon

Postboks 171

6872 LUSTER
6001 ÅLESUND

Ålesund Indremisjon

Kipervikgt. 19

70 12 46 94

aalesund@imf.no

6003 ÅLESUND
Nordmøre og Romsdal
Indremisjon

Postboks 323 Sentrum

71 25 27 31

71 21 57 25

nri@imf.no

6401 MOLDE
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Krets

Adresse

Telefon

Faks

E-post *

Molde Indremisjon

Fannestrandvn. 4

71 25 28 73

71 25 15 35

molde@imf.no

71 67 10 01

71 67 52 62

kristiansund@imf.no

78 95 15 21

78 95 38 56

finnmark@imf.no

6415 MOLDE
Den Indre Misjon

Langvn. 19
6509 KRISTIANSUND N

Finnmark Indremisjon

Postboks 207
9811 VADSØ

*For de som har egen e-postadresse videresendes meldingen fra imf-adressen til denne.
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12 STUDIEPLAN TIL HÅNDBOK FOR BEDEHUSET
Denne planen kan brukes som hjelp i styrer og samtalegrupper. Planen er godkjent av Norsk
Kristelig Studieråd og gir rett til statsstøtte. For mer informasjon: Se www.nkrs.no.

1. Samling
Tema: Misjonsperspektivet i Bibelen.
Håndbok for bedehuset kap. 1.1.
Misjonens grunnlag.
Les følgende bibelavsnitt:
Matt 28:18-20, 2Kor 5:17-21, Joh 3, Ef 2:1-3, 2Kor 5:14
Rom 1:14, Rom 9:1 ff.
1Pet 4:10-11, Jes 62:6.
Oppgaver til samtale:
1. Hvordan vil dere med egne ord gjengi "misjonens grunnlag", "misjonens områder"
"misjonens oppgaver”?
2. Hvordan inkluderes de tre visjonene - pkt.1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3. - i deres bedehus?
3. Hvordan kan vi forkynne og forklare forlikelsens budskap for å hjelpe mennesker til en kristen
bekjennelse?
4. Hvorledes vil dere legge opp forkynnelsen på deres bedehus for å:
a) Styrke, oppmuntre og fornye Guds folk
b) Nå nye mennesker med evangeliet til frelse.
Til videre arbeid:
Tenk etter hva som er de spesielle kallsutfordringene Herren har lagt på dere som
forsamling. Ta med alle de tre områdene: Misjon i hjemlandet, jødemisjon og misjon til
folkeslagene.

2. Samling
Tema: Indremisjonsforbundet - ImF.
Håndbok for bedehuset kap. 1.2-1.6.
Les Lov for Indremisjonsforbundet. (se pkt. 10 i håndboken).
Oppgaver til samtale.
1. Hvordan er deres lokale indremisjonsforenings forhold til krets og ImF sentralt?
Hvordan vil dere legge opp arbeidet lokalt for å oppfylle § 2 Lov for ImF?
2. Hvordan mener dere at forholdet mellom Indremisjonen og ytremisjonsorganisasjonene
fungerer på deres sted?
3. Les sammen pkt. 1.5 og 1.6 i håndboken.
Samtal om begrepet den pietistiske rosenianske arven.
Til videre arbeid:
Samtal om hvordan bedehusforsamlingen hos dere best mulig kan bli en "heim og
misjonsstasjon".

Oppdatert 01.2007

Indremisjonsforbundet

HÅNDBOK FOR BEDEHUSET

12 - STUDIEPLAN TIL HÅNDBOK FOR BEDEHUSET

3. Samling
Tema: Indremisjonens åndelige idealer - vekkelse, fellesskap og
misjon.
Håndbok for bedehuset kap. 1.7.
Oppgaver til samtale.
1. Ta tid til å samtale om "Vekkelse" som tema. Stikkord for samtalen kan være:
• Hva er vekkelse i bedehusets forståelse av ordet?
• Hvilke vekkelseserfaringer har deres bedehusforsamling - gledelige og vanskelige?
• Hva bør forsamlingen fokusere på for at sann vekkelse skal komme?
2. "ImF ønsker å være en ekte Bibel- og bekjennelsestro misjonsbevegelse". Hvilke konsekvenser
får dette på deres bedehus?
3. Hvordan vil dere utvikle forsamlingstanken på deres bedehus? Hvem er det aktuelt å
samarbeide med i eget bedehus eller andre forsamlinger i nærheten?
4. Hva menes med "det radikale lekfolket"?
Hvordan gjør det seg gjeldende på deres bedehus?
Hvordan praktiseres nådegavene hos dere?
Til videre arbeid:
Hvordan fungerer det åndelige lederskap i deres forsamling/på deres bedehus?
Hvem innehar lederskapet?
Hvordan tenker dere om lederskap på bedehuset?
Hva mener dere eventuelt kan gjøres for å styrke lederskapet?

4. Samling
Tema: Åndelig lederskap i forsamlingen.
Håndbok for bedehuset kap. 2.1 - 2.2.
Tilleggslitteratur: "Åndeleg leiarskap og den kristne forsamlinga i bedehuset"(1997) (ImF)
Oppgaver til samtale:
1. Samtal med utgangspunkt i 1Kor 12-14 (se også parallellsteder), om de forskjellige tjenestene
vi som kristne har.
2. Det er stort fokus på nådegavene i vår tid. Vi vet at Åndens gaver betyr mye for
forsamlingslivet. Men i Bibelen er nådemiddelforvaltning grunnleggende for framveksten av
nådegaver. Samtal om nådemiddelforvaltningen i deres forsamling.
3. Naturlig Menighetsutvikling (tidl. Naturlig Kirkevekst) peker på åtte kvalitative kjennetegn for
sunne og voksende forsamlinger og menigheter:
1. Utrustende lederskap
2. Nådegavebasert tjeneste
3. Engasjert trosliv
4. Funksjonelle strukturer
5. Inspirerende gudstjenester/møter
6. Livsnære grupper
7. Behovsorientert evangelisering
8. Varme relasjoner
Hva kan dere lære av dette for å styrke arbeidet i deres bedehusforsamling?
Til videre arbeid:
Samtal om "Røtter og fornyelse" (Fås ved henvendelse til ImF. Kan også lastes ned fra
www.imf.no.)
Hvordan vil dere relatere nye impulser om åndelig lederskap på bedehuset til "Røtter og
fornyelse"?
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5. Samling
Tema: Åndelig lederskap i Indremisjonen.
Håndbok for bedehuset kap. 2.3 - 2.9.
Oppgaver til samtale:
1. Hvordan fungerer den lokale indremisjonsforeningen på deres bedehus?
Er det ting som kan gjøres annerledes?
Trengs det fornyelse?
Hvilke planer har styret for å styrke indremisjonskallet?
2. Håndbok for Bedehuset sier: Med tanke på den lokale åndelige lederskapsstrukturen legger
ImF vekt på følgende:
- Det gjøres klart hva som er det lokale indremisjons (forsamlings)-styrets plass og oppgave
- Det gjøres klart hva som er de lokale lederes/styres plass og oppgaver i avdelinger for ulike
arbeidsgreiner.
- Det gjøres klart hva som er lokalt åndelig forsamlingslederskaps plass og oppgave.
- Alle ledergrupper presenteres for forsamlingen med konkret forbønn ved "innsettelsen".
Drøft disse utsagn og finn ut hva som er best tjenlig hos dere.
3. Drøft styrets arbeid i lys av pkt. 2.4.
Hva bør forandres og forbedres i deres styre?
Hvordan vil dere gå fram for å få styret til å fungere bedre?
4. Hvilken modell vil passe best for lokalt lederskap på deres bedehus? (jfr. pkt. 2.6.)
Til videre arbeid:
Samtal om oppgavene det åndelige lederskapet har i følge Guds ord og hvordan det kan
tilpasses i deres bedehusforsamling.

6. Samling
Tema: Forsamlingen i Bibelen, nådegaver og tjenester.
Håndbok for bedehuset kap. 3.1 - 3.2.
Oppgaver til samtale:
1. Samtal om begrepet forsamling, vennesamfunn med utgangspunkt i bibelhenvisningene i kap.
3.1.
2. Samtal om utsagnet: Som troende har vi del i Kristus sammen, og gjennom Ham del i
hverandre. (sitat fra pkt. 3.1. 5.avsn.)
Hvilken praktisk betydning har dette hos dere?
3. "Gud er ordens Gud".
Hvilken betydning får det for organiseringen av bedehusarbeidet hos dere?
4. Hvordan vil dere legge opp arbeidet slik at Bibelens grunnholdning om at de troende er
avhengig av hverandre og trenger hverandres gaver og tjenester ikke bare blir teori, men også
kan leves ut i forsamlingens hverdagsliv?
Til videre arbeid:
Samtal om nådegavelivet i forsamlingen.
Hvilke nådegaver finner dere i forsamlingen? Hva blir gjort for å fremelske og gi rom for
nye nådegaver og tjenester?
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7. Samling
Tema: Lag og foreninger i bedehuset.
Håndbok for bedehuset kap. 3.3 - 3.10.
Oppgaver til samtale.
1. Lag en oversikt over alle lag og foreninger som finnes på deres bedehus.
2. Hvilke arbeidsgrener mangler dere?
3. Hvilke arbeidsgrener bør prioriteres og hvorfor?
4. Hva vil dere gjøre for å få dette til?
Hvilken hjelp trenger dere?
ImF sentralt og ImF-krets har muligheter til å gi hjelp, derfor oppfordres dere til å ta kontakt.
Til videre arbeid:
Har dere fokus på fortiden eller framtiden i deres forsamling?

8. Samling
Tema: Diakoni.
Håndbok for bedehuset kap. 3.8 og 3.14.2.
Oppgaver til samtale.
1. Hva er målet for diakoniarbeidet?
2. Hvilke aktiviteter i deres forsamling/forening kan betegnes som et diakonalt arbeid?
3. ?Les 3.14.2.
Hvilke diakonale oppgaver er aktuelle for deres forsamling/forening?
4. Hva kan styret gjøre for å sette diakoniarbeidet på dagsorden?
Til videre arbeid:
Samtal om hvordan deres forsamling kan bli et åpent fellesskap med god plass til dem
som strir med livet sitt, og trenger et fellesskap der de tar vare på hjertet frem for alt.

9. Samling
Tema: Forsamlinger og menigheter i ImF.
Håndbok for bedehuset kap 3.11 - 3.13.
Oppgaver til samtale.
1. Hvordan vil dere karakterisere deres forsamling?
Hvordan bruker dere forsamlingens sterke sider? (Jfr. spm. 3 i 4. samling.)
2. Er det forhold i deres lokale sammenheng som gjør at dere tenker "alt under ett tak" på
bedehuset?
Skriv ned de momenter som kommer fram.
3. Hvordan tror dere at forsamlingen bør organiseres for framtiden?
Er "foreningsorganiseringen" fremdeles tjenlig? Evt. hvorfor?
Eller bør dere organisere dere som egen forsamling/menighet?
4. Les gjennom pkt. 3.11.5.
Hvordan vil dere konkret gripe fatt i tingene for å få prosessen i gang slik det er skissert her?
5. Lag et opplegg for "storsamling" på deres bedehus. Ta utgangspunkt i den malen som dere
finner i håndboken pkt. 3.13.
Begrunn de ulike ledd i opplegget.
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Til videre arbeid:
Lag en oversikt over personer som kan spørres til de ulike tjenester. Her bør en tenke på
nådegaver, personlig egnethet sammen med det forhold at ingen medlemmmer i
forsamlingen bør være uten en tjeneste(for alle har minst en nådegave).
Aktuelle tjenester kan være:
• Mottakelse/møteverter, innsaml. av offer
• Teknisk ansvarlig
• Sang- og musikktjenesten
• Kunstnerisk ansvarlig (dekorasjon, opplesning, dikt, drama, illustrasjon
• Barnesamling, program for barna
• Åpningsord eller vitnesbyrd
• Tekstlesing
• Organisering av bønnesamling før samlingen, ansvar under forbønn
• Tolketjeneste
• Servering, møtekaffi
• Renhold, husstyre, vedlikehold, ordning av møtelokalet
• Andre tjenester

10. Samling
Tema: Forkynnelse og undervisning i forsamlingen.
Håndbok for bedehuset kap. 4.1 - 4.2.
Oppgave til samtale.
1. 1. ImF har formulert sin visjon i tre punkter på følgende måte:
* skape varme, inkluderende fellesskap
* vinne mennesker for Jesus
* utruste de troende til tjeneste
Del med hverandre hva den enkelte ser som den lokale versjon av denne visjon.
2. I vårt arbeid vil vi være Ordet nær og mennesket nær?
Hvilke konsekvenser bør dette få for forkynnelse, undervisning og sjelesorg i deres forsamling?
Samtal om dette.
3. Hvordan står det til med den læremessige bevissthet hos dere?
Finnes det symptomer på læremessig uklarhet i deres forsamling?
Hva er eventuelt symptomene og hva vil dere gjøre med dem?
4. Hvem sitter med ansvaret for forkynnelsen i deres forsamling?
Dersom ansvarsplasseringen er uklar: hvor skal ansvaret plasseres?
Hva vil dere gjøre med denne viktige saken?
5. Hvilke behov når det gjelder forkynnelsens innhold og form har deres forsamling for
øyeblikket?
Hva vil dere gjøre for å avhjelpe disse behov?
Til videre arbeid:
Det er ulike kategorier forkynnere: omreisende forkynnere, områdeforkynnere,
forsamlingsledere, evangelister, bibellærere, ungdomsforkynnere osv.
Hvilke forkynnerkategori har dere særlig bruk for i deres sammenheng?
Det er her naturlig å ta kontakt med ImF sentralt og ImF-krets for å søke hjelp.
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11. Samling
Tema: Modell for forkynnelse og undervisning.
Håndbok for bedehuset kap. 4.3 - 4.5.
Oppgaver til samtale.
1. Er det lagt til rette for konkret og direkte vekkelsesforkynnelse i deres bedehusforsamling?
2. Hva slag utadrettet evangelisering driver dere?
Hvordan vurderer dere fruktene eller effekten av dette arbeidet?
Lag en plan for utadrettet evangelisering og evangeliske aksjoner/møter hos dere.
3. Tenk etter hvilket opplæringsarbeid dere driver - i alle aldersgrupper.
Ta en stund og takk for dette arbeidet.
Er det områder som er nedprioritert, og hva vil dere evt. gjøre med disse?
4. Hvilke tanker har dere om tema i forkynnelsen?
Får forkynneren tildelt tema?
Hvilke mål, visjoner og tema har dere formulert for dette året?
Til videre arbeid:
Ta utgangspunkt i undervisningsplanen (kap. 4.5.4.) og lag en semesterplan for
undervisningen i deres bedehusforsamling.

12. Samling
Tema: Bønn i forsamlingen.
Håndbok for bedehuset kap. 5.1 - 5.6.
Oppgaver til samtale.
1. Les Joh 16:23-24.
Får Jesu ord her noen konsekvenser for bønnelivet i deres forsamling?
2. Les Matt 6:9-13.
Hvilke viktige forbønnstema minner Jesus oss om her?
Hvordan bruker dere "Fadervår" i deres forsamling?
3. Hvem har fått det konkrete ansvaret for å organisere og fornye bønnelivet i deres forsamling?
4. Skriv ned en enkel skisse til forbønn til bruk på storsamling eller søndagsmøte.
Skriv først ned viktige bønneemner som må være med.
Formuler så en enkel forbønn i tre sekvenser.
5. Hvordan merker dere bønnens nådegave i deres forsamling?
Til videre arbeid:
Samtal om behovet for innføring og bruk av forbønnshandlinger i deres forsamling.
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13. Samling
Tema: Nattverd i forsamlingen.
Håndbok for bedehuset kap. 6.1 - 6.4.
Oppgaver til samtale.
Les Matt 26:17-29 og 1Kor 11:23-26.
1. Samtal om begrepene:
* Nattverden er et nådemiddel
* Nattverden er et sakrament
* Nattverden er et minnemåltid
* Nattverden er et samfunnsmåltid
* Nattverden er et forkynnelsesmåltid
2. Samtal om nattverdspraksisen i deres forsamling.
* Dersom dere ikke har nattverd på bedehuset: Hvilke grunner taler i dag for å fortsette slik?
Hvilke grunner taler for å ta nattverden i bruk?
* Dersom dere praktiserer nattverd i bedehusforsamlingen: Er nåværende praksis tjenlig for
forsamlingen som helhet?
* Dersom nattverdfeiringen er organisert av "nattverdforening":
Hvorfor er det slik?
Hvordan begrunner dere en slik praksis?
3. Nattverden - mat for kristenlivet.
Hvordan vil dere stimulere til at alle troende i forsamlingen kommer til nattverd?
Lag en plan for nattverdmøtene - gjerne en årsplan.
Finn sanger som dere vil bruke ved nattverdmøtene.
Til videre arbeid:
Det vanlige på bedehuset er å feire nattverden i egne nattverdmøter. Det er ikke ofte at
nattverdfeiring hører med til helheten i et møte eller en storsamling.
Samtal om denne praksisen.
Hvilke momenter taler for å inkludere nattverden i storsamlingen og andre møter?
Hvilke argumenter taler imot å gjøre det?

14. Samling
Tema: Dåp i forsamlingen
Håndbok for bedehuset kap. 7.1 - 7.5.
Oppgaver til samtale.
1. Hvordan vil forsamlingen ved sitt styre og lederskap tilrettelegge for dåp på bedehuset og
informere om tilbudet?
2. Hvordan vil deres forsamling følge opp opplæringsansvaret overfor de som er døpt i
forsamlingen?
3. Når ble det sist forkynt og undervist om dåpen i deres forsamling?
Hvem er det naturlig å be om å ta opp dette temaet fra talerstolen?
Til videre arbeid:
Gjennomgå sammen bedehushåndboken kap. 7.1 - 7.3.
Hvilke tanker har dere om dåp på bedehuset?
Det er viktig å være i forkant med planleggingen slik at det er klarlagt når spørsmålet om
dåp kommer.
Dåp skal skje i ryddige former og ikke være en protesthandling overfor kirke eller andre
trossamfunn.

Oppdatert 01.2007

Indremisjonsforbundet

HÅNDBOK FOR BEDEHUSET

12 - STUDIEPLAN TIL HÅNDBOK FOR BEDEHUSET

15. Samling
Tema: Økonomisk forvaltning.
Håndbok for bedehuset kap. 8.1 - 8.9.
Oppgaver til samtale.
1. Hvordan blir givertjenesten forkynt og praktisert i deres forsamling?
Tenk over om nåværende ordning fungerer optimalt.
Hvilke forandringer må til for at givertjenesten skal fylle forsamlingens behov og være
framtidsrettet?
2. "Fast givertjeneste med avtalegiro" er en anbefalt måte å gi til ImF sentralt, til ImF krets og til
lokalforsamlingen.
Hvordan orienterer dere om denne ordningen på deres bedehus?
3. "Givertjenesten" bør av og til være tema i forsamlingen.
Når vil dere sette opp dette tema neste gang?
4. Blir muligheten for testamentariske gaver til indremisjonsarbeidet omtalt i deres forsamling?
Dersom ja: når og hvordan?
Dersom nei: hvorfor ikke?
5. Hvordan kan deres indremisjonsforening være med å ta felles medansvar for krets og ImF
sentralt?
Til videre samtale:
Styret i X indremisjon har fått tilsendt sakspapirer til kretsens årsmøte.
Studer kretsens årsregnskap.
Hvilke åndelige signaler leser dere ut av dette?
Hva ønsker dere at kretsen skal prioritere framover?
Hvor mye kan dere bidra med til kretsen de neste årene?
Hvilke tjenester ønsker dere tilbake fra kretsen?
Hvilke kall og visjoner har dere for Indremisjonsforbundet sentralt?

16. Samling
Tema: Etiske råd.
Håndbok for bedehuset kap. 9.1 - 9.2.
Oppgaver til samtale.
1. Hvordan veiledes og undervises det i kristen livsførsel i deres forsamling?
Regelmessig og planmessig?
Sporadisk og tilfeldig?
Overlatt til den enkelte predikant?
Nesten aldri?
2. Hvilke tema relatert til etikk og kristen livsførsel har vært på programmet siste året?
Lag en årsplan for dette tema i deres forsamling.
3. Hvilke etiske utfordringer har dere i deres forsamling og lokalsamfunn?
Til videre arbeid:
Valgkomiteen for årsmøtet skal snart møtes. Det skal settes opp kandidater både til
formannsvalg, hyrderådsvalg og styrevalg.
Sett opp bibelske kriterier og andre ønskede kriterier for personene som skal velges i de
tre kategoriene.
Begrunn hvert kriterium.
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17. Samling
Tema: Etiske retningslinjer i Indremisjonsforbundet.
Håndbok for bedehuset kap 9.3 - 9.5.
Oppgaver til samtale.
1. En yngre mann og en yngre kvinne lever i samboerskap. De har to barn sammen. Han begynner
å gå i forsamlingen fordi et av barna er med i barnearbeidet. Han omvender seg og tar imot
Jesus. Han vil gifte seg, men hun mener at tiden ikke er inne for det. Hun deler ikke hans valg.
Men på grunn av barna velger hun å følge med ham til enkelte møter. Det virker ikke som hun
er direkte kalt på nåværende tidspunkt.
Hvordan vil dere, ut fra det som står i kap. 9, rettlede i denne situasjonen?
2. Skilsmisse - gjengifte.
Veiledning ut fra Guds ord sier nei til gjengifte. I særlig grad gjelder det kristen ledertjeneste.
Flere spørsmål kan være med å vanskeliggjøre dette.
De har hatt lang karantenetid, og opparbeidet seg god tillit, hva så?
Kan de være med som ledere i lagsarbeid?
Kan de være med i det lokale indremisjonsstyre?
Ta tid å drøfte gjennom disse spørsmålene og prøv å lage generelle retningslinjer for deres
styre.
3. Hvilke framgangsmåter vil dere benytte for å løse etiske problemer i deres bedehusforsamling?
4. Hvilke retningslinjer og forholdsregler har dere for å forebygge og takle seksuelle krenkelser i
deres forsamling?
Til videre arbeid:
Hvilke etiske tema er for tiden særlig aktuelle å ta fram?
Hvorfor?
Hva kan grunnene være til at slike tema eventuelt ikke blir tatt fram?

18. Samling
Tema: Budene og hustavlene.
Håndbok for bedehuset kap. 9.6 - 9.7.
Oppgaver til samtale.
1. Les gjennom de ti bud med forklaring og samtal om dem.
Det er, i vår tid, viktig å bevisstgjøre menneskene om budenes innhold og budene som viktige
veiskilt i samfunnet.
2. Budene i etisk sammenheng.
Hvordan vil dere legge opp undervisning i budene?
3. Ta for dere hustavlene for ulike livsfaser og stillinger.
Er det aktuelt å ta noe av dette fram i forkynnelsen?
Evt. lag en plan for deres forsamling.
4. Samtal om det 5. og 6. bud.
Hvordan står dette i dagens samfunn i vårt land?
Til videre arbeid:
Budene viser oss vårt forhold til Gud og vårt forhold til vår neste.
Samtal om forholdet mellom budene og arbeidslivet.
Samtal om "mitt og ditt" – en forskjell som enkelte i vår tid har vanskelig å se.
Samtal om hvordan dere vil ta disse forhold inn i forkynnelsen.
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