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Program for
Den Evangelisk Lutherske Frikirkes 113. synodemøte
Stavern folkehøyskole, Fredtun, 2. - 5. november 2017
“Nåde og sannhet”

Torsdag 2. november

12.00 Lunsj
13.00 Konstituering av det 113. ordinære synodemøte
Godkjenning av innkalling
Navneopprop
Godkjenning av delegaters habilitet
Minneord
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av forretningsorden
Valg av møtedirigenter og møtesekretærer
Valg av redaksjonskomité
Valg av tellekorps
Valg av tre representanter til å underskrive protokollen
Godkjenning av komitésammensetning
14.00 Åpningsmøte
Tema: I nådens grep
Taler: Jarle Skullerud
15.00 Innledende komitémøter. Kaffe, te, enkel servering kan tas med i komiteene.
18.00 Middag
19.30 Bønn
19.45 Formannens tale
Presentasjon av “Mål for Frikirken for 2018-2023”
21.00 Komitémøter
22.00 Kveldsmat - brød, knekkebrød, ost, syltetøy
22.30 Eventuelt komitémøter

Fredag 3. november
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07.30 Frokost
08.30 Bibeltime
Tema: Hva med Ordet?
Innledning: Rut Stokstad Nielsen
Taler: Hans Johan Sagrusten, Bibelselskapet
Bønn
09.30 Forhandlingsmøte*
13.00 Lunsj
14.15 Bønn

14.30
15.30
15.45
18.00
19.00
21.00

Forhandlingsmøte*
Kaffe, te, kake, frukt, nøtter
Forhandlingsmøte*
Middag
Forhandlingsmøte* (avslutter 20.45)
Kveldsmøte
Tema: Hva med troen?
Taler: Knut Tveitereid, NLA Høgskolen
22.00 Mulighet for kveldsmat - knekkebrød, ost, syltetøy, kake

Lørdag 4. november

07.30 Frokost
08.30 Bibeltime
Tema: Hva med Jesus?
Innledning: Rut Stokstad Nielsen
Taler: Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Normisjon
Bønn
09.30 Forhandlingsmøte*
13.00 Lunsj
14.15 Bønn
14.30 Forhandlingsmøte* (avslutter 17:30)
18.00 Festmiddag
20.00 Katekismemesse - bygget over Luthers lille katekisme, med Per Eriksen m.fl.
21.30 Kaffe og kaker

Søndag 5. november
08.00
09.00
09.30
12.00

Frokost
Bønn i plenum
Forhandlingsmøte* (avslutter 11.30)
Gudstjeneste med innsettelse av formann og nestformann
Tema: All ære til Gud
Taler: Arvid Hunemo
13.30 Lunsj
14.00 Avreise
* Tidspunkt for når sakene skal behandles, bestemmes av dirigentene, og er også avhengig av at komiteene er
ferdige med sitt arbeid og har levert sine innstillinger.

4

Saksliste til Synoden 2017
Sak 1/2017

Synodestyrets treårsmelding for 2014-2017

Sak 4/2017

Mål for Frikirken for 2018-2023

Sak 2/2017
Sak 3/2017
Sak 5/2017
Sak 6/2017
Sak 7/2017

Regnskap for 2014-2017. ETTERSENDES
Statistikk for 2014-2016. ETTERSENDES

Økonomiplaner for 2018-2020. ETTERSENDES
Protokoll fra synoderådet

Reviderte retningslinjer for utviklingsfondet

Sak 8/2017 Andre meldinger/regnskaper
		Forfatningsutvalget
		Fordelingsutvalget
		Lønnsutvalget
		FriBU
		Stavern folkehøyskole
Nordtun HelseRehab
Sak 9/2017

Rapport fra uavhengig arbeidsgruppe om arbeidet i Japan. ETTERSENDES

Sak 10/2017 Medlemskategorier i Frikirken, sak fra Treungen Frikyrkje
Sak 11/2017 Tilsynsmannsordningen – ansettelse på åremål
Sak 12/2017 Sammensetning av synoderådet
Sak 13/2017 Virketid for synodeformann

Sak 14/2017 Revidert reglement for nedlegging av menigheter

Sak 15/2017 Styring og ledelse i lokalmenigheten, sak fra Stavern, Brunlanes og
Kristiansand frikirker
Sak 16/2017 Gjenopprette misjonsstyret, sak fra Arendal Frikirke

Sak 17/2017 Misjonsutvalg til å utrede Frikirkens misjonsengasjement, sak fra Porsgrunn
Frikirke

Sak 18/2017 Fra medlemsbasert til inntektsbasert menighetstilskudd/misjonsgave, sak fra
Fredrikstad Frikirke
Sak 19/2017 Forvaltning av sakramentene, sak fra Kongsberg Frikirke
Sak 20/2014 Valg. ETTERSENDES
		a) Synodestyre
		b) Synoderåd
		c) Forfatningsutvalg
		d) Lønnsutvalg
		e) Revisor
		
f) Styre for Stavern folkehøyskole
		
g) Styre for Nordtun HelseRehab
h) Valgkomité
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Sak 21/2024 Eventuelt
Tid og sted for Synoden 2020.

Forretningsorden
De viktigste regler for forretningsorden ved synodemøtene er gitt i forfatningen (§§ 13-16)
og i reglement for Synoden og reglement for synodemøtet. Ut over dette har Synoden/Synodestyret fattet vedtak som utdyper enkelte punkter i forfatningen og reglementene og/eller
supplerer disse. Disse vedtak er samlet under betegnelsen “Saksbehandling ved synodemøtene” og utgjør, sammen med forfatningen og reglementene, forretningsorden ved synodemøte.

1 Synodemøtets varighet

Synodemøtets varighet fastsettes av Synodestyret.

2 De deputerte

2.1 Antall utsendinger
Antall utsendinger bestemmes av Reglement for Synoden. Medlemstallet er medlemstall
ved siste årsskiftet før synodemøtet ifølge innlevert statistikk.

Menigheter som er dannet etter nyttår, representeres i Synoden. Antall utsendinger
bestemmes av menighetens antall i fullt medlemskap ved menighetsdannelsen. Forandringer i medlemsmassen for modermenigheten får tilsvarende innvirkning på hvor mange
denne kan sende til møtet.

2.2 Vararepresentant

Når menighetene velger utsendinger til Synoden, skal det også velges vararepresentant. I
det tilfelle at den valgte varamann møter, blir han stående som medlem av Synoden i den
aktuelle periode.

2.3 Utsendingenes habilitet

Utsendingene må være valgt innen fastsatt frist og møte presis til synodemøtets begynnelse
og være med til møtet blir hevet. Kan de ikke komme til fastsatt tid eller være til stede til
møtets slutt, skal de snarest gi beskjed om forfallsgrunn - om når de kommer og når de går.
Forfallene protokolleres.
Dersom en utsending ikke har møtt fram til konstituering, må habiliteten godkjennes når
vedkommende ankommer senere i møtet. Uteblir en utsending fra møtet, er han følgelig
ikke medlem av Synoden.

3 Adgang til å bringe saker direkte inn for Synoden
3.1 Kirkesamfunnets organer

Bare saker som er behandlet i menigheter, presbyterier, Synodestyret og synodevalgte styrer og råd, kan behandles i Synoden.

3.2 Enkeltpersoner og ankesaker

Enkeltpersoner kan ikke bringe saker direkte fram for Synoden med unntak av personer
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som har anket en sak til Synodestyret. I slike tilfeller følges den prosedyre som er nedfelt i
Reglement for synodemøtet.

4 Synodestyrets ansvar for forarbeidet
4.1 Saksforberedelser

Synodestyret må sørge for at alle saker som legges fram for Synoden er grundig forberedt.
Synodestyret avgjør hvorvidt enkelte saker skal forelegges kirkesamfunnets fagorgan for uttalelse før synodebehandling. Eventuelle høringsuttalelser skal følge saken til synodemøtet.

4.2 Saker til menighetsbehandling

Forslag om vesentlige endringer eller endringer av prinsipiell karakter i gjeldende forfatning sendes menighetene for behandling før synodemøtet.
Synodestyret avgjør etter skjønn hvilke saker som i tillegg til disse skal sendes til behandling i menighetene.

4.3 Øvrige sakspapirer

Menighetene kan behandle saker på sakslisten (under avsnittet “andre saker”) utover de
som Synodestyret har sendt ut. Menighetene kan i så tilfelle be synodestyret om sakspapirer.

4.4 Varslingsfrist

Medlemmene av arbeidskomiteene varsles senest to måneder før synodemøtet skal holdes.

4.5 Komitéledere

Komitélederne får seg tilsendt oppgave over de saker de skal forberede, samt oversikt over
hvilke komiteer som skal forberede øvroge saker.

4.6 Komitéforberedelse

Komitélederne får anledning til å gjennomlese de respektive protokoller før synodemøtet
skal holdes.

Komitélederen gjennomgår møtebok, årsmelding, regnskap og budsjett for de virkegrener
som er tillagt ham og - sammen med komitésekretæren - forbereder og tilrettelegger han
arbeidet for komiteen.

4.7 Faglig bistand

Komitélederen kan innkalle personer med faglig kompetanse for å gi komiteen vurderinger
av saker som er til behandling.

4.8 Synodekontoret

Komitélederne må gis nødvendig hjelp fra Synodekontoret til sitt arbeid.

5 Valgkomiteen
5.1 Valg
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Synoden velger en komité til å forberede valgene ved neste synodemøte. Komiteen skal

bestå av leder med personlig varamedlem samt ett medlem fra hvert tilsynsområde med
personlige varamedlemmer.

5.2 Funksjonstid

Valgkomiteens funksjonstid løper fra komiteen er valgt, og opphører når nytt synodemøte er
konstituert. Når det gjelder Synodestyret, løper funksjonen fram til valg av nytt styre er foretatt.

5.3 Oppgaver

Valgkomiteens oppgaver er:

a) å foreslå kandidater til Synodestyret. Forslaget gjøres offentlig kjent i god tid før synodemøtet. Formannskandidatene og styremedlemmene presenteres offentlig.
b) å foreslå kandidater til andre styrer, råd og utvalg, samt revisor, for synodens arbeidskomité.

Arbeidskomiteen gjør sin innstilling kjent for synodemøtet senest ett døgn før valgene skal
skje.
Videre foreslår valgkomiteen:

c) sammensetningen av synodemøtets arbeidskomiteer og fordeling av saker på disse.

d) formann og sekretær for hver komité, møtedirigenter, møtesekretærer, samt redaksjonskomité, og forespør disse.

5.4 Melding

Alle som blir forespurt og sier seg villig til å bli innstilt, skal gis melding om valgkomiteens
forslag.

5.5 Møtebok

Valgkomiteen skal føre protokoll fra sine møter.

6 Prosedyre ved forfatningsendringer
Fremgangsmåten ved forfatningsendringer er:

1. Et forslag om endring i gjeldende forfatning stilles av et av de organer som i følge Forfatningen, § 14 Synodemøte, har forslagsrett overfor Synoden: En menighet, et presbyterium, Synodestyret eller et synodevalgt styre eller råd. Forslaget med begrunnelse sendes
Synodestyret innen den frist som er satt for saker som ønskes behandlet på nærmeste
påfølgende synode.
2. Synodestyret sørger for at spørsmålet blir utredet i den grad det er nødvendig og mulig
før det legges fram for Synoden. Ved vesentlige eller prinsipielle endringer går saken på
rundskriv til menighetene, slik at den kan behandles i menighetsmøtene som velger representasjon til Synoden. På synodemøtet drøftes saken, og motforslag kan eventuelt settes fram.

3. Forslag som får 4/5 – fire femtedels – flertall blir vedtatt. Forslag som oppnår alminnelig (men ikke 4/5) flertall i synodemøtet, går videre til neste ordinære synodemøtet.
Her blir det endelig vedtatt om det oppnår 2/3 – to tredjedels – flertall. Nye forslag i
saken som kommer fram på dette synodemøtet kan ikke vedtas, men må sendes inn og
legges fram for Synoden på vanlig måte.
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7 Synodemøtet - administrasjon
7.1 Konstituering
Synodemøtet konstitueres og åpnes slik det er foreskrevet i reglementet.

7.2 Komiteer og saksfordeling

Sammensetning av arbeidskomiteene og de saker som er fordelt på disse, refereres og godkjennes av Synoden.

7.3 Valg av dirigenter

Synoden velger dirigent og visedirigent etter forslag fra valgkomiteen.

7.4 Øvrige godkjenninger

Synoden godkjenner valgkomiteens forslag til møtesekretærer (referenter), redaksjonskomité og resolusjonskomité.

7.5 Redaksjonskomiteens ansvar

Redaksjonskomiteen gjennomgår komiteinnstillingene før disse behandles i plenum. Innstillingene gjennomgås redaksjonelt, og vurderes i forhold til tidligere vedtak.

7.6 Protokollunderskrift

Synoden velger – etter forslag fra møtedirigenten – tre av de deputerte til å gjennomlese og
underskrive protokollen.

7.7 Møteledelse

Dirigentene leder Synodens forhandlinger.

7.8 Opplesning av meldinger m.v.

Opplesning av årsmeldinger, regnskap m.v. bør ikke forekomme i synodemøtets plenum.

7.9 Taletid og talerett

For å begrense taletiden settes taleretten til tre ganger på hver sak for den enkelte representant.
Forøvrig kan møtedirigenten gjøre framlegg om forkorting av taletiden og framlegg om strek
ved de inntegnede talerne. Møtedirigenten kan gjøre unntak ved å gi komitéformannen adgang
til å ta ordet flere enn tre ganger når saken fra hans komité behandles. Tilsvarende unntak kan
gjøres for et eventuelt mindretall i komiteen, talsmenn for utredningskomité eller styre/råd.

7.10 Benkeforslag

På synodemøtet kan det ikke voteres over benkeforslag som gjelder saker utenom sakslisten før de har vært komitebehandlet.

7.11 Voteringsorden

Voteringsmåten avgjøres av møtedirigenten ut fra god voteringsskikk. Ved stemmelikhet
har den av dirigentene som leder saksbehandlingen, dobbeltstemme. Skriftlig votering kan
kun foretas ved valg av personer. Unntak kan gjøres hvis vesentlige hensyn til personvernet
tilsier det, og Synoden vedtar det.
Ved valg er voteringsmåten denne:
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- Valg til Synodestyret skal være skriftlig.

- Ved valg av formann og nestformann til Synodestyret og formann til øvrige styrer og
råd kreves alminnelig flertall. Dersom ingen får absolutt flertall i første stemmeomgang,
foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Den blir valgt som da får
flest stemmer
- Ved valg av styre- og rådsmedlemmer, blir de valgt som får flest stemmer
- Det skal foretas eget valg av varamenn.

Ved votering på synodemøter gjelder følgende definisjoner:

- Avgitte stemmer: Stemmer for eller mot foreliggende forslag – blanke stemmer telles
ikke med

- Alminnelig flertall: Mer enn halvparten av de avgitte stemmer – blanke stemmer telles
ikke med
- Kvalifisert flertall: En på forhånd fastsatt del av det samlede antall avgitte stemmer –
blanke stemmer telles ikke med.

- Simpelt flertall: Det forslag som får flest avgitte stemmer der tre eller flere forslag settes
opp mot hverandre. (Denne formen bør ikke benyttes annet enn der det er enighet om en
hovedsak, men uenighet i alternative formuleringer som ikke berører de viktigste prinsipper i saken).

7.12 Levering av forslag

Alle forslag må innleveres skriftlig til møtedirigenten, undertegnet av minst tre delegater.
Nye forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt. Møtedirigentene kan sende innkomne
forslag tilbake til komiteen før endelig behandling i plenum.

7.13 Uoverensstemmelser

Dersom det oppstår alvorlige uoverensstemmelser mellom møtedirigenten og utsendinger
angående saksgang avgjør alminnelig flertall.

7.14 Eventueltsaker

Forslag som framsettes under “Eventuelt” skal ikke realitetsbehandles, men kan foreslås
oversendt synodestyret uten realitetsbehandling.

7.15 Protokolltilførsel

Det gis anledning til protokolltilførsel. Protokolltilførselen må gjøres personlig og leveres
skriftlig til møtedirigenten i selve møtet.

7.16 Synodekontoret

Synodekontoret sørger for nødvendig kontorhjelp til arbeidet under synodemøtet.

8 Oppfølging

Protokoll fra synodemøtet sendes samtlige menigheter i Den Evangelisk Lutherske Frikirke

10

11

Sak 1/2017 Synodestyrets treårsmelding 2014-2017
Fra synodestyret

Når vi samles til Frikirkens 113. ordinære synode, skjer det samme år som vi markerer at
det er 500 år siden Martin Luther startet reformasjonen i kirken. Vi er takknemlige for å få
stå i en lang tradisjon, både som evangelisk luthersk kirke og som en fri kirke der de troende har styringsretten. Det allmenne prestedømme leves ut der den enkelte får tjene med
de gaver Gud gir. Vårt kall er å være kirke – i verden, men med og i Kristus. Jesus selv ber
for sin kirke: “Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra
det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord
er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden.” (Joh. 17,15-18)
Uten Jesus er vi ikke kirke, og da har vi heller ingenting å bringe til vår tids mennesker.

1. Innledning om sentrale saker i synodeperioden

I denne treårsperioden har synodestyret fortsatt å løfte frem viktigheten av den lokale
menigheten og “tro på hjemmebane”.
Vi har ansatt ny daglig leder og arbeidet med organiseringen av og prioriteringene i
fellesarbeidet.

Arbeidet med å redusere ressursbruken til Frikirkens fellesarbeid har fortsatt, og den
samlede innbetalingen per medlem er blitt redusert. Videre har det vært fokus på å få
driftsregnskapet i balanse. Dette har blant annet ført til reduksjon i staben på hoved
kontoret (tidligere Frikirketorget).

Etter salget av Frikirkens hus, har synodestyret hadde gleden av å fordele 5,4 millioner
kroner til organisasjoner og institusjoner som arbeider blant de fattigste av de fattige. Vi
har mottatt mange flotte rapporter om hva pengene har fått bety.
Fordelingsutvalget er godt i gang med implementeringen av ny fordelingsmodell for
statsmidlene.

Det er viktig at vi er med og synliggjør kirkens enhet gjennom vårt økumeniske
engasjement, både i Norge og internasjonalt. Samtidig har det vært nødvendig med en
gjennomgang av ressursbruken dette krever. I det økumeniske arbeidet, har vi prioritert
samarbeidet i Norges Kristne Råd.

Vi er takknemlige for å se lokalmenigheter som når ut til nye mennesker. Samtidig ser vi
behovet for at vi sammen fokuserer på rekruttering og utrustning av ledere, med et særlig
fokus på nye generasjoner. De unge og de eldre trenger hverandre, og først når vi leder
sammen på tvers av generasjoner, vil vi få det lederskapet vi trenger. Vi har derfor begynt
arbeidet med lederprogram.

2. Synodestyrets medlemmer og arbeid

Følgende synodestyre ble valgt på synodemøtet i 2014:
Steinar Tyvand, eldste
Jarle Skullerud, synodeformann
Anne Nordvoll, 1. vara/forstander
Arvid Hunemo, nestformann/forstander
Stein Vegard Antonsen, 2. vara/forstander
Geir Langen, forstander
Kari Lisbeth Kjus, 1. vara/eldste
Heidi Aarmo Lund, eldste
Halvor Aspaas, 2. vara/eldste
Ole Johnny Møyholm, eldste
Ole Stormo, 3. vara/eldste
Arild Sæbø, eldste
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Halvor Aspaas gikk ut av synodestyret fra våren 2016, fordi han sluttet som eldste. Høsten
2016 meldte Anne Nordvoll at hun trakk seg fra synodestyret. Kari Lisbeth Kjus valgte å tre
ut av synodestyret da hun fylte 70 år sommeren 2017.

Synodestyret har hatt 21 styremøter og behandlet 256 saker i perioden (t.o.m. første halvår
2017). Arbeidsutvalget har bestått av Jarle Skullerud, Arvid Hunemo og Heidi Aarmo Lund
og har som regel hatt møte et par uker før hvert styremøte.

Det har vært bra oppmøte på styremøtene. Styremedlemmene har samarbeidet godt, og det
har vært åpne og konstruktive diskusjoner om de ulike sakene.
Som styre for hele kirkesamfunnet, er det stor bredde i sakene som behandles, og styremedlemmene får god innsikt i alle sider ved arbeidet. Dette gir en god helhetlig oversikt.
Samtidig er det enkelte styremedlems kompetanse og erfaring på enkeltområder, viktig for
helheten. Dette suppleres med dialog med de ansatte på hovedkontoret og andre i kirkesamfunnet med spisskompetanse på ulike områder. Det er utviklet et godt samarbeid mellom
styret og den daglige ledelsen på hovedkontoret.

Synodestyret har brukt mye tid på misjonsarbeidet, særlig Japan og uenigheten med samarbeidskirken vår der. Vi har i hele perioden innhentet råd og konsultert en bred gruppe av
personer med kunnskap om og erfaring fra Japan, og fulgt hovedlinjene i rådene vi har fått.
Styret har vært sterkt involvert i behandlingen av alle saker til Synoden 2017, og vi har
behandlet sakene på nytt etter tilbakemeldingene fra menighetsmøtene. Det har vært
viktig for synodestyret å lytte til menighetenes synspunkter, og der det er entydige tilbakemeldinger, har vi endret innstillingen vår til synodemøtet.

Mål for 2018-2023 har vært en særlig viktig sak for synodestyret. Over halvannet år har vi jobbet systematisk og forsøkt å involvere så mange som mulig i å mene noe om prioriteringer for
kirkesamfunnet vårt i kommende seksårsperiode. Vi tror dette har vært viktig, både selve pro
sessen og det konkrete måldokumentet som legges frem for behandling på Synodemøtet 2017.
Alle synodestyreprotokoller legges fortløpende ut på Frikirkens nettsider.

3. Frikirkens hovedkontor i perioden

Frikirketorget endret navn til Frikirkens hovedkontor/hovedkontoret fra august 2017. Begrepene satsingsområde og satsingsleder fases ut fra nyttår 2018, jfr. sak 18/14.
Sven Aasmundtveit var konstituert daglig leder på hovedkontoret fra 16. september 2014.
Marit Ecklo Brevik ble ansatt som ny daglig leder fra 1. september 2015.
De to siste årene har daglig leder hatt særlig fokus på å samordne og effektivisere arbeidet på hovedkontoret. Det har vært nødvendig å jobbe for å få driften i balanse, noe som
dessverre har gjort det nødvendig å kutte fire årsverk.
Hovedkontorets ansvar/oppgaver kan deles inn på følgende måte:

1. Arbeidsoppgaver knyttet til løpende drift av Frikirkens fellesarbeid:
a. Administrasjon/drift av hovedkontoret
b. Tilrettelegging av det organisatoriske
c. Tilrettelegging og støtte for menighetene

2. Prosjekter/tilrettelegging som følge av måldokumentet vedtatt av synodemøtet
12
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Arbeidet med målene vedtatt av Synodemøtet 2014, har vært organisert ut fra tre satsings
områder, med følgende satsingsledere i synodeperioden:
• Barn og unge v/Håvard Haugland (daglig leder i FriBU)
• Medarbeider- og menighetsutvikling v/Unni Westli (16.09.14-14.08.15) og Ivar
Johnsen (fra 15.08.15)
• Misjon v/Terje Bjørkås (fra 01.08.2011)

Barn og unge

Trosopplæring
I forrige synodeperiode ble det utarbeidet en trosopplæringsplan for Frikirken. I denne
perioden har fokus vært på implementering av planen ved å bistå menighetene i å få laget sine egne lokale trosopplæringsplaner. Menighetene har fått tilbud om hjelp av en
trosveileder til å utforme planen. Per mai 2017 er 18 menigheter i Frikirken ferdige med
å lage en lokal trosopplæringsplan, 11 menigheter er i gang med å lage en plan og ni har
meldt ønske om hjelp fra en trosveileder.

Kontakt med menigheter og lokallag
I 2015 gikk FriBU over til et nytt elektronisk medlemsregister. Dette gjør det enklere å
sende ut informasjon til menigheter og frivillige ledere. Dessuten blir medlemsregistrering
og innrapportering enklere for de lokale lederne. Søknader om prosjektstøtte sendes nå
elektronisk via medlemsregisteret. Vi arbeider kontinuerlig med å lage gode rutiner for
informasjonsflyt gjennom ulike kanaler. Målet er at alt skal være relevant og nyttig for de
ulike lokallagene våre.
FriBUs nettverk rundt om i landet følges jevnlig opp av de ansvarlige i den nasjonal FriBU-staben. Nettverkene organiseres og finner møteformer ut i fra det som er mest tjenlig i
de ulike regionene. Vi arbeider med å bistå menighetene i Oslo og omegn med å finne gode
samarbeidsformer.

I februar 2017 arrangerte FriBU en samling hvor ansatte og frivillige fra alle Frikirkens
menigheter ble invitert til å komme og få inspirasjon til lokalt barne- og ungdomsarbeid.
Det ble også informert om FriBUs nasjonale arbeid, og deltakerne på samlingen ble invitert
til å dele lokale suksesshistorier og utfordringer.
Arrangementer
FriBU er medarrangør av Visjon hvert år. Store deler av FriBUs stab er involvert i planlegging og gjennomføring av barnemøter, aktiviteter, ungdomsleir og familiemøter.

Creative Sør arrangeres i Kristiansand hvert år. FriBU lønner en ansatt som jobber med det
administrative rundt arrangementet.
Misjon
Misjonsengasjement blant barn og unge er noe av det viktigste FriBU har jobbet med i
denne synodeperioden. I landene hvor Frikirken har utsendinger, har det blitt laget flere
innsamlingsprosjekter hvor pengene går til barn og ungdom. Disse prosjektene har FriBU
ansvar for å informere om, og materiellet blir tilpasset barn og unge. I 2017 ligger det ute
prosjekter for drøyt 350.000 kroner som FriBU samler inn penger til. I tillegg kommer det
vi får inn på fast givertjeneste.

I 2016 hadde FriBU ansvaret for misjonsprosjektet på Skjærgårds. Pengene som ble samlet
inn der gikk til et prosjekt blant syriske flyktninger i et land i Midtøsten. Flere ansatte reiste
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for å besøke dette prosjektet, blir kjent med det og lage materiell. Denne turen gjorde noe
med mange i FriBU, og organisasjonen fikk nytt engasjement for vår egen misjon. Det ble
startet en givertjeneste kalt Toppscore, som samler inn penger til dette prosjektet. Det er
omkring 40 personer som gir til prosjektet hver måned.
Det å ha konkrete prosjekter for barn og ungdom fra misjonslandene våre, er noe vi ønsker å videreføre og videreutvikle. På FriBUs nettside er det en egen misjonsside som viser
hvilke prosjekter man kan samle inn penger til og informasjon om å reise på teamtur for
ungdom og barnefamilier.

Unge voksne
FriBU har hatt en satsing på aldersgruppen 18-30 år i denne perioden. En ansatt i FriBUs
nasjonale stab har hatt som oppgave å hjelpe til med oppstart av arbeid for unge voksne i
menighetene. Per sommeren 2017 er det ti aktive lokale arbeid med oppmøte på 30 eller flere
unge voksne på hvert møtepunkt. I tillegg er det minst åtte mindre arbeid i startgropa. FriBU
har utviklet konseptet Støperiet, et eget møtepunkt for unge voksne, som drives i fem frikirker.
De siste to årene er det arrangert halvårlige nettverkssamlinger for ansatte og frivillige som
jobber mot unge voksne. Det ble arrangert en nasjonal unge voksne-helg i Bergen 22.-23.
april 2017, hvor ca. 20 ledere fra unge voksne-arbeid i Frikirken deltok.

Medarbeider- og menighetsutvikling

Menighetsplanting
Synoden 2014 vedtok mål om ti nye menighetsfellesskap i Frikirken innen 2020. Øivind
Augland ble ansatt i 30 % stilling fra høsten 2014 for å lede dette arbeidet.

Det er startet tre nye menigheter: Randaberg frikirke, Østsida frikirke i Kristiansand og Credo
frikirke i Trondheim. Nyplanting er på gang i Ulsteinvik, og Kraftverket frikirke har en tid
arbeidet med en mulig planting i Oslo Øst. Inspire kirken i Horten har blitt assosiert medlem
i Frikirken og blir fulgt opp fra Tønsberg frikirke. I tillegg følges det nye fellesskapet på Tverlandet i Bodø opp som et replantingsprosjekt i en etablert menighet. Det nye unge voksne-fellesskapet i Sandviken kommer i samme kategori som en nyplanting ut fra Bergen frikirke.
Det er arrangert to studieturer om menighetsplanting til London og én til Berlin, med til
sammen cirka 65 deltakere.
Menighetsutvikling

Misjonale menigheter
Prosjektet Misjonale menigheter har fortsatt med høyt trykk. Til nå har fem menigheter
vært gjennom hele prosessen. Det er Moss, Hønefoss, Bryne, Flekkefjord og Lørenskog. Det
rapporteres om positive endringer i menighetskulturen, når det gjelder utadrettet fokus,
men også kvalitetsheving på det indre fellesskapet gjennom arbeidet med troshistorie og
nådegavekartlegging.
Fra mars 2017 er to nye menigheter i gang: Oslo østre frikirke og Oslo storbymenighet.

Antall menigheter som deltar har blitt vesentlig lavere enn målsettingen. Det kan være flere
årsaker til dette, blant annet at det har vært vanskelig for menighetene å mobilisere nok medlemmer i henhold til kravene for å bli med i prosjektet. Vi registrerer imidlertid at fokuset på
det misjonale har hatt ringvirkninger også i menigheter som ikke har tatt del i selve prosjektet.
Endringsledelse/lederutvikling
Endringsledelse er en integrert del av menighetsveiledningen som gis av menighetsveiled-

14

Synodestyret, side 4 av 11

erne våre. DISK, nådegavekartlegging og målstyring er viktige elementer i dette. Normalt er
det til enhver tid fire-fem menigheter som er i veiledningsprosess på dette. Vi registrerer
færre forespørsler om slik hjelp nå enn tidligere.
Teambygging
Prosjekt «Teamarbeid» under ledelse av Jan Rettedal, ble sluttført i juni 2016. Resultatet er
en innholdsrik nettside med nyttig materiell: www.teamarbeid.no. Arbeidet med å etablere
bedre teamkultur er i gang i to-tre menigheter i Nordre presbyterium.

Bønn og åndelig kamp
Høsten 2014 ble det satt i gang et prosjekt med tanke på å fornye bønnearbeidet i Frikirken. Resultatet av dette er at det er etablert et forbønnsnettverk for menighetsplanting og
misjonale menigheter. Nettverket teller cirka 40 personer. I juni 2016 ble det utgitt et temahefte med bønn og åndelig kamp som tema.
Gudstjenesteliturgier
I november 2017 ble et fyldig hefte med liturgier og veiledning sendt ut til menighetene.
Kort tid etter ble også permversjonen ferdig og sendt ut. Det er Arne Kristiansen som har
hatt hovedarbeidet med prosjektet.

Pastorkurs (tidligere praktikum)
Vinter/vår 2015 ble det gjennomført en bred evaluering av konseptet for pastorkurs.
Kurset er som følge av evalueringen betydelig kortet ned. Det gis nå i større grad mulighet
til differensiering i henhold til den enkelte kursdeltakers bakgrunn. Vi har prioritert opp
temaer som ledelse, selvledelse og åndelig fordypning.

Arbeidermøtet (tidligere FAM)
Opplegget for arbeidermøtet har vært grundig evaluert. En komité har hatt hånd om dette.
Det ble ikke arrangert arbeidermøte i 2015, men et nytt og friskt konsept ble introdusert i
Kristiansand/på Hånes i januar 2016.

Eldste- og diakonkurs
Det er ikke avholdt ordinært eldstekurs siden 2014 på grunn av ressursmangel i MMU. Nytt
kurs blir avholdt i løpet av 2017, parallelt med kurs for diakoner og pastorkurset.
Frikirkens veiledertjeneste
Vi har nå et oppegående team på 17-18 veiledere som har varierende antall ansatte i veiledning. Veilederne blir fulgt opp med årlige samlinger med faglig input og ellers av prosjektleder.

Prosjektfasen ble avsluttet sommeren 2016, og vi er nå over i driftsfasen. En større bruker
undersøkelse ble gjennomført våren 2016. Det er overveiende positive tilbakemeldinger på
veiledningstjenesten.
Frikirkens rekrutteringsprogram
Rekrutteringsopplegget Akademiet er vår nye satsing på rekruttering. Hensikten med dette
er ikke bare å rekruttere menighetsplantere, men også å informere om mulighet for annen
type tjeneste i Frikirken og motivere for dette. Planen er at dette opplegget kan kjøres i
flere byer framover.
Ordningen med praksisstudenter fra NLA Høgskolen i menigheter fortsetter. «Studentlink»
ble introdusert sommeren 2017. Dette er et registreringssystem for studenter som flytter
og ønsker å bli koblet opp mot Frikirken der de studerer.
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Misjon
Frikirken har som overordnet mål for misjonsarbeidet å nå unådde folkeslag med evangeliet. I forbindelse med markeringen av vår misjons 100-årsjubileum i 2016, har vi arbeidet
målrettet for å fornye bevisstheten om at Frikirken har del i den verdensvide kirkes ansvar
for de unådde folkeslagene.

En økende del av arbeidet vårt foregår i områder der hensynet til sikkerheten for utsendinger og samarbeidspartnere legger store begrensninger for hvor detaljert vi kan
informere om det som skjer. Det innebærer blant annet et totalforbud mot bruk av navn på
land og utsendinger i informasjon som kan havne på internett.
Samarbeid – lokale medarbeidere
I Japan er vi godt i gang med å etablere samarbeid med lokale partnere i Nagoya.

I Mali er vi direkte involvert i den tverrkirkelige organisasjonen MELM, gjennom en betydelig driftsstøtte til organisasjonen og med lønnsmidler til utsendinger fra en etiopisk og en
nigeriansk samarbeidskirke.
I Midtøsten og Sentral-Asia samarbeider vi med lokale kirker og bibelselskap, i tillegg til
Ungdom i Oppdrag og Operation Mercy. Et lokalt nettverk av Jesus-troende mottar noe
lønnstilskudd.

Både i Japan, Midtøsten og Sentral-Asia er det hovedfokus på disippelgjøring og etablering
av selvmultipliserende husfellesskap. I Japan har flere mennesker blitt døpt det siste året,
og vi ser at medlemmer i de nye felleskapene tar initiativ til å danne nye husfellesskap.
Relasjonsorientert fokus
Utsendingene våre arbeider bevisst relasjonsbasert, samtidig som de jobber i team. Summen av mange ulike personlige egenskaper er dermed viktig.

I Midtøsten og Sentral-Asia må utsendingene ha en legitim grunn for å være i landet. Utsendingene er derfor engasjert i engelskundervisning, flyktningarbeid og barnehage, noe
som gir gode muligheter for relasjonsbygging ut mot målgruppen. I disse områdene, ser vi
ikke andre utlendinger som jobber mot den nasjonale religiøse majoriteten.

I 2017 har vi etablert i et prøveprosjekt der Facebook brukes som plattform for å komme i
kontakt med folk som er søkende mot den kristne tro. Dette har fått svært god respons.

Økt misjonsengasjement
2016 feiret Frikirken 100 år med eget misjonsarbeid. Det resulterte i et løft både i økonomiske gaver og i engasjement. Vi har dessverre vært nødt til å kutte stillinger også på misjon
i denne synodeperioden. Det er imidlertid viktig å huske at vi arbeider også gjennom lokale
organisasjoner og medarbeidere. Vi sikter mot økt misjonsengasjement gjennom både langtids- og korttidsutsendinger i årene som kommer.
De fleste av oss møter nå misjonsmarken rett utenfor stuedøra. I samarbeid med Søndre presbyterium ansatte vi høsten 2015 en innvandrerkonsulent i en toårig prosjektstilling. I tillegg
til innvandringskonsulentens eget arbeid, tilbyr vi støtte og veiledning til menigheter som vil
fokusere på arbeid blant innvandrere i Norge. Prosjektstillingen blir gjort permanent fra 2018.
I januar 2017 presenterte vi en egen prosjektkatalog, og vi samarbeider med FriBU om
egne innsamlingsprosjekter for barn. Samarbeidet misjon/FriBU er bedre enn noen gang,
og vi opplever at misjon er noe Frikirken står sammen om. Flere av menighetene har et
potensiale for økt misjonsengasjement, og dette trenger å stimuleres. Samtidig ser vi at det
blir færre menighetsbesøk som følge av redusert bemanning på hovedkontoret, og vi er
derfor i en løpende prosess med vurdering av nye kanaler for informasjon og inspirasjon til
menighetene.
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Hovedkontoret forøvrig
Fra mars 2016 ble administrasjonsteamet og kommunikasjonsteamet slått sammen til
ett team: administrasjon, kommunikasjon, service (AKS). AKS-leder Anne-Kristine B.
Wiecek og de tre satsingslederne Håvard Haugland, Ivar Johnsen og Terje Bjørkås, utgjør
daglig leders lederteam. Også Aud Bergquist var en del av teamet inntil hun sluttet som
økonomileder sommeren 2017.

AKS har som hovedoppgave å legge til rette for at arbeidet på hovedkontoret, i menighetene
og i fellesarbeidet for øvrig skal fungerer godt. Det handler om blant annet informasjon
gjennom nettsider, Budbæreren og Menighetsposten, hjelp i forbindelse med rekruttering
og ansettelser i menighetene, fordeling av kommunale tilskudd, samordning av søknader om momsrefusjon, tilrettelegging for møter og kurs, planlegging og gjennomføring av
Visjon og andre større arrangementer, samt administrasjon og drift på hovedkontoret.
Visjon er Frikirkens sommerfestival og mest sentrale møteplass. Festivalen arrangeres på
Stavern folkehøyskole. Børge Greaker har vært festivalleder de to siste årene og har bidratt
betydelig til et godt arrangement så vel som bedre økonomikontroll. FriBU er også en viktig
bidragsyter til festivalen gjennom det gode arbeidet de gjør med UngVisjon for barn og
FRIK Festivalen for ungdom.
Budbæreren kommer nå ut med ti utgaver i året (tidligere 15). Papiravisen er sammen
med Budbærerens nettside og Facebook-side viktige informasjonskanaler i Frikirken. Pr.
01.04.17 har Budbæreren 1.714 abonnenter, og med det kan vi i henhold til fagpressen.
no anslå at det er vel 5.000 personer som leser avisen. Abonnentene kan for øvrig nå lese
papirutgaven digitalt.

Fra 2016 mottar ikke Budbæreren lenger en andel av stats- og menighetstilskuddet, men
finansieres over den ordinære driften. Stillingsressursen knyttet til Budbæreren er i perioden kuttet fra 150 til 100 %.

Menighetsposten ble sendt ut første gang i september 2016. Dette er en mail som sendes til
menighetene og enkeltpersoner som ønsker det i begynnelsen av hver måned med informasjon fra hovedkontoret. Ekstrautgaver sendes ut ved behov, f.eks. med informasjon fra
fordelingsutvalget eller sakspapirer til synodemøtet.
Frikirkens nettside er i stadig utvikling. Det samme gjelder satsingen på sosiale medier,
blant annet ved aktiv bruk av Facebook under Visjon og opprettelsen av en egen Facebook-gruppe for ansatte i Frikirken.

På nyåret i 2016 inngitt Frikirken en fireårig samarbeidsavtale med Agrando om utvikling
og drift av medlemsregisteret «Medarbeideren». Dette brukes av både hovedkontoret og
menighetene. I avtalen ligger også muligheten for nettsider for menighetene.
I 2016 startet vi implementeringen av et personalsystem som er utviklet av Itet og 4Human. Dette er et elektronisk system hvor all informasjon om ansatte skal ligge. Systemet
brukes av hovedkontoret og stadig flere menigheter.

Under behandlingen av treårsmeldingen på synodemøtet i 2014, ble det gjort følgende vedtak (sak 1/14, pkt. 9):

«Synoden ber om at omorganiseringen av sentralleddet evalueres i løpet av kommende
periode, blant annet med tanke på: beslutningsprosesser, ressursbruk, medarbeidertilfreds
het og menighetstilsfredshet. Behov for rådgivende organer for hvert satsingsområde må
også vurderes. Evalueringen legges frem for Synoden 2017.»
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Siden synodeperioden har medført mange endringer for hovedkontoret, blant annet ansettelse av ny daglig leder, og det i realiteten fortsatt pågår omorganiseringer, synes det
naturlig å utsette evalueringen. Både ressursbruk og medarbeidertilfredshet har imidlertid
hatt høyt fokus i de siste to årene.
Når det gjelder forhold vedr. økonomi i synodeperioden, vises det til sak 2/2017.

4. Tilsynsmennene

Synodeformann Jarle Skullerud har brukt tid på å bli bedre kjent med kirkesamfunnet,
enkeltmenigheter og Frikirkens internasjonale arbeid. Det internasjonale arbeidet vårt har
vært gjennom flere endringer og utfordrende situasjoner. Midt i dette, møter vi overgitte,
engasjerte medarbeidere med en kallsbevissthet og en kjærlighet for menneskene de tjener
blant. Det er også flott å se hvordan vi samarbeider tett med andre organisasjoner ute.
Jarle Skullerud har besøkt 35 menigheter, deltatt på presbyteriemøter i alle presbyteriene,
i ulike pastornettverk og på flere ledersamlinger. Han har besøkt søsterkirkene våre i Kina
og på Taiwan. Synodestyret har brukt mye tid på relasjonen til Kinki Evangelical Lutheran
Church, uten å ha kommet til noen endelig avklaring. Dette har ført til to besøk i Japan for
synodeformannen. Han har også besøkt medarbeidere i Midtøsten.
Formannen har vært involvert i arbeidet med samtaleprosesser og konfliktløsning i noen
menigheter. Han er også orientert om arbeidet i FERO og er kjent med sakene som er behandlet der.
Både lokalt og nasjonalt, internt i Frikirken og eksternt i møte med andre kirker og organisasjoner, har synodeformannen vektlagt den åpne og lyttende samtalen foran debatten. Dette har blant annet resultert i en samtalegruppe om hvordan vi møter homofile i
menighetene våre.

Jarle Skullerud har vært på tilsynsbesøk på Stavern folkehøyskole og Nordtun HelseRehab i
perioden. Han fikk gjennom dette god innsikt i arbeidet og nyttige samtaler med ledere og
ansatte. Jostein Tvedten overtok som rektor på Stavern folkehøyskole fra 01.08.2017. Han hadde møte med synodestyret i juni 2017 for å bli kjent og legge grunnlaget for videre samarbeid.
En samarbeidsavtale mellom Frikirken og FriBU kom på plass høsten 2015. Den skal evalueres og ny avtale inngås i løpet av høsten 2017. Begge partene opplever at samarbeidet
fungerer godt.

Nestformann Arvid Hunemo har besøkt flere menigheter, vært med i nasjonalkomiteen for
Det Lutherske Verdensforbund (LVF), og er engasjert i Alpha og Naturlig Menighetsutvikling.
Høsten 2017 besøkte han Taiwan i forbindelse med 50-årsjubileet for menigheten i Dungshi.
Det har vært tilsynsmannsmøter to ganger i året, der alle Frikirkens tilsynsmenn møter.
På synodemøtet i 2014 ble det gjort følgende vedtak i sak 6/14 som gjaldt revisjon av
økonomiske retningslinjer (etter opplistingen av forutsetninger for endringer):

«Vi ser at dette vedtaket svekker presbyteriestyrets rolle. Vi ber syndodestyret arbeide vi
dere med presbyteriestyrenes rolle og funksjon, som fremlegges for Synoden 2017.»

Her viser synodestyret til saken om tilsynsmannsordningen (sak 11/2017), samt måten
fordelingsutvalget arbeider på når det gjelder fordeling av midler fra utviklingsfondet. Det
er imidlertid nødvendig å følge opp denne tematikken i kommende synodeperiode.
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5. Frikirkens egne organer
Nedenfor følger en oversikt over Frikirkens egne organer. Flere av dem leverer egne
meldinger til synodemøtet, og da henvises det til disse.
Synoderådet
Synoderådet har hatt ett møte i perioden. Se sak 6/2017.
Forfatningsutvalget
Se sak 8a/2017.
Fordelingsutvalget
Se sak 8b/2017.
Lønnsutvalget
Se sak 8c/2017.

FriBU
Se sak 8d/2017.

Stavern folkehøyskole
Se sak 8e/2017.
Nordtun HelseRehab
Se sak 8f/2017

Teologisk fagråd
Teologisk fagråd arbeider med teologiske spørsmål på oppdrag fra synodestyret. Rådet
har i synodeperioden bestått av Jan Løkkeborg (leder), Linn Sæbø Rystad, Anne Nordvoll,
Knut Helge Høyland og Lars Kristian Heggebø. Rådet har levert to utredninger i perioden:
«Sjelesørgerisk tilnærming til samlivsetiske spørsmål» og «Er spørsmålet om likekjønnet
samliv et bekjennelsesspørsmål?». Videre har de kommet med innspill til markering av
Luther-jubileet i 2017.

Fagetisk råd for overgrepssaker (FERO)
FERO tilbyr råd og hjelp når det i våre sammenhenger kommer opp saker som omhandler
ulike typer av seksuelt grenseoverskridende adferd. FERO har i perioden vært ledet av
Helge Fredriksen, i en periode med Iris Vartdal Clausen som vikar. Synodeformannen holdes løpende orientert om aktuelle saker, mens synodestyret som helhet mottar en skriftlig
rapport av mer generell karakter én gang i året.

Klimautvalget
Klimautvalget arbeider med klimarelaterte spørsmål og skal følge opp intensjonene i
utredningen «Kirken og klimautfordringen» fra synodemøtet i 2008. Utvalget har i perioden jobbet med blant annet bevisstgjøring av menighetene rundt klimatiltak i hverdagen,
gjenbruksmarked på Visjon og klimakampanjen «Klimapilgrim». Det er synodestyret som
oppnevner medlemmene i utvalget. Kjell P. Wiik var leder frem til januar 2017. Da overtok
Idun Moe som leder. Øvrige medlemmer i klimautvalget i perioden har vært Kristin Opsahl
Alvarez, Arnfinn Løyning, Eli Dorthea Taunton (med Rebekka Dvergastein Dale som vikar
mens i foreldrepermisjon) og Sven Aasmundtveit (til september 2017).

Kristen Videregående Nordland (KVN)
KVN ligger på Nesna. Frikirkens to medlemmer i representantskapet oppnevnes av synodestyret
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og har i denne synodeperioden vært Sigurd Aglen og Hans Arne Guldbrandsen med Stein Vegard
Antonsen og Catrine Nordvoll som vara. Det er representantskapet som velger skolens styre.
Valgkomiteen
Følgende ble valgt til valgkomité på Synodemøtet 2014:

Alf Petter Hammersmark (Stavern), leder
Hilde Grøthe (Kristiansand), personlig vara for Hammersmark
Østre:
Johan Valen-Senstad (Oslo Østre)
Jon Arne Frøiland (Hamar), personlig vara for Valen-Senstad
Vestre:
Vibeke Berstad (Bergen)
Lars Kristian Heggebø (Sandnes), personlig vara for Berstad
Nordre:
Hans Arne Gulbrandsen (Lovund/Træna)
Yngve Andersen (Alta), personlig vara for Gulbrandsen
Søndre:
Rigmor Angell Stakkeland (Randesund)
Jon Lia (Hægeland), personlig vara for Stakkeland

6. Samarbeid med andre kirker og organisasjoner
Frikirken har en rekke samarbeidspartnere nasjonalt. I synodeperioden har vi prioritert
samarbeidet i Norges Kristne Råd (NKR). Der har vi vært representert i følgende organer:
rådsmøtet, styret, religionpolitisk utvalg, teologisk samtalegruppe, flerkulturelt kirkelig
nettverk og global info.

Frikirken er med i nasjonalkomiteen i Det Lutherske Verdensforbund (LVF). Terje Solberg
representerte oss på The Lutheran World Federations (LWF) generalforsamlingen i Namibia våren 2017. Der ble Jacob Breda Antonsen valgt inn i LWFs råd. Rådet styrer LWF mellom
generalforsamlingene.
Terje Bjørkås har vært styreleder i Norme fra 2015-2017.

Utover dette er Frikirken medeier i og/eller har vært representert i følgende organisasjoner/organer i synodeperioden (i alfabetisk rekkefølge):
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Bibelselskapet, representantskapet
Blå Kors, representantskapet
Den norske Israelsmisjon, samarbeidsforum
Digni, representantskapet
Eurochurch nettverk
Evangelisk luthersk nettverk
Gå Ut Senteret, observatør
Hjelp jødene hjem
Hovedorganisasjonen Virke
IKO, representantskapet
Kirkens Nødhjelp, representantskapet
Knif AS, aksjonær
Knif Trygghet, aksjonær
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Kristelig pressekontor
Kristent interkulturelt arbeid (KIA), representantskapet
K-stud, representantskapet
Menneskeverd
NLA Høgskolen, aksjonær/medeier
Norsk teologisk samtaleforum
Senter for tro og medier (tidligere Familie og medier), representantskapet
Til Helhet

Søsterkirker

Frikirken har god kontakt med søsterkirkene sine, og det settes årlig av budsjettmidler for å
ivareta relasjonene.
Synodeformann og misjonsleder besøkte Kina og Taiwan tidlig i 2016. En gruppe fra
søsterkirken vår på Taiwan besøkte Norge høsten 2016. Under dette besøket undertegnet
vi en ny samarbeidsavtale med kirken.

I Etiopia er Frikirken en viktig partner for den nyetablerte misjonsavdeling i Mekane Yesus.
Misjonsleder har regelmessig kontakt med kirkeledelsen i Etiopia, bl.a. gjennom deltakelse
på CMCR (årlig konferanse for samarbeidsorganisasjoner).

7. Med takk til Gud, vår skaper og frelser

Synodestyret ønsker å rette en takk til hver enkelt som bidrar til å gjøre menighetene våre
til åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.

Styret vil takke alle ansatte, lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og tillitsvalgte i ulike råd og
utvalg for godt samarbeid og vel utført arbeid i synodeperioden. En spesiell takk til FriBU
for deres innsats for å hjelpe menighetene til å fokusere på barn og unge, og hjelpe familier
til å leve ut troen i hjemmet.
Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og Fars
ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder
ut i håp til vår Herre Jesus Kristus. (1. Tess. 1, 2-3)
Jarle Skullerud (sign.)					

Arvid Hunemo (sign.)

Geir Langen (sign.)						

Heidi Aarmo Lund (sign.)

Ole Johnny Møyholm (sign.)					

Arild Sæbø (sign.)

synodeformann						nestformann

Steinar Tyvand (sign.)
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Sak 2/2017 Regnskap for 2014-2017

Ettersendes
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Sak 3/2017 Statistikk for 2014-2016

Ettersendes
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Sak 4/2017 Mål for Frikirken for 2018-2023
Fra synodestyret

Hva er dette?
Dokumentet er ment å være et styringsverktøy for synodestyret og Frikirkens hovedkontor
ved prioritering av ressurser. Det skal også være med å gi retning for kirkesamfunnet, og
hjelpe den enkelte menighet til å fokusere på områder som vi er enige om at er viktige.

Hvorfor disse målene?

Gjennom en lengre prosess i kirkesamfunnet, har vi i fellesskap blitt enige om tre områder
som vi mener det er særlig viktig å sette fokus på i kommende seksårsperiode:
Jesus i hverdagen – fordi vi trenger å styrke den enkeltes og fellesskapets trosliv.
Jesus til nye generasjoner – fordi rekruttering blant unge er utfordrende, og fordi vi har
for stor nedgang i medlemstallet i aldersgruppa under 40 år.
Jesus til nye mennesker – fordi vi ønsker å se flere mennesker komme til tro, og fordi vi
ønsker å bli mer synlige utenfor kirkens vegger.

Hvem er planen for?

Planen er for hele Frikirken. Det er synodestyret som sammen med presbyteriene og
lokalmenighetene har ansvar for at planen følges opp. Det betyr ikke at den enkelte
menighet må gjøre alt eller er begrenset av det som listes opp. Dokumentet peker ut retningen for Frikirken i den kommende seksårsperioden.

Prosessbeskrivelse for arbeidet med måldokumentet:

Sak på presbyteriemøtene, sommeren/høsten 2016
Spørreundersøkelse til alle pastorer, høsten 2016
Behandlet i prosjektgruppe og synodestyret, høsten 2016
Strategisamling med utsendinger valgt av presbyteriestyrene, januar 2017
Behandlet i prosjektgruppe og synodestyret, januar/februar 2017
Sendt ut til deltakere på strategisamling for tilbakemelding, vinteren 2017
Behandlet av ledergruppa på Frikirketorget sammen med synodeformann, vinteren 2017
Menighetsbehandling på menighetsmøtene, april/mai 2017
Revidert ut fra tilbakemeldinger fra menighetene, juni 2017
Hjelp fra en referansegruppe, juni 2017
Behandlet av synodeformann og daglig leder, juni 2017
Ny versjon sendt ut til menighetene via Menighetsposten, juni 2017
Til synodemøtet for endelig behandling, høsten 2017
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Mål for Frikirken 2018-2023
Visjon: Vi bygger åpne fellesskap, der mennesker blir sett, møter Jesus og ut
rustes til å leve som hans etterfølgere.
Motto: Sammen om oppdraget
Jesus i hverdagen
Vi vil være et fellesskap der vi hjelper hverandre til å vokse i troen på Jesus og følge ham.
Bibellesning og bønn er en naturlig del av hverdagen, og i fellesskapet tjener vi med de
gavene vi har fått. Vi vil være en ressurs for barnefamilier og hjelpe mennesker til å leve
godt sammen. Vi er medvandrere som åpent og ærlig deler liv og tro. Sammen vil vi hjelpe
hverandre til å leve ut troen i hverdagen.
M
Å
L

Trosliv
• Vi ser en økning i bibelbruk i menighetene.
• Menighetene opplever en økning i gudstjeneste- og smågruppe-deltakelse.

Tro på hjemmebane
• Menighetene er en ressurs for barnefamilier og hjelper dem til å leve ut troen i
hjemmet.
• Vi tilbyr samlivskurs og foreldrekurs gjennom flere av menighetene våre.
• Menighetene følger trosopplæringsplanen de har utarbeidet ut fra kirkens felles
plan.
• Det er utarbeidet en trosopplæringsplan for voksne.

Jesus til nye generasjoner

Vi vil være en inkluderende kirke. Vi ser etter det beste i hverandre og sier det gode vi ser.
Vi gir rom for å prøve og feile, og verdsetter forsøkene. Vi rekrutterer og utruster unge
ledere, slik at vi kan lede sammen på tvers av generasjoner og sikre både kontinuitet og
fornyelse. Vi trenger alle generasjoner, men vil ha et særlig fokus på dem under 40 år. Hos
oss er alle ledere mentor for yngre ledere.
M
Å
L

Utrustning
• Det er utarbeidet planer for rekruttering og utrustning av ledere, nasjonalt og
lokalt.
• Alle unge ledere har en mentor.
• Det er laget en opplærings- og oppfølgingsplan for pastorer og for eldste.
• Vi har etablert samarbeid med folkehøyskoler og utdanningsinstitusjoner om
studietilbud med fokus på bibel og tjeneste.
Generasjoner leder sammen
• 40 % av lederne i menighetene er under 40 år.
• 20 % av medlemmene med regionale og nasjonale tillitsverv er under 40 år.
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Jesus til nye mennesker
Vi vil være til for andre. Vi ønsker å velsigne alle vi møter i hverdagen vår. Oppdraget vårt er
å bringe budskapet om Guds tilgivelse og nåde til alle mennesker. Vi vil ha et spesielt fokus
på flyktninger og innvandrere nasjonalt, og muslimer og unådde folkegrupper internasjonalt. Vi engasjerer oss i frivillig arbeid for sårbare grupper i nærmiljøet, og for undertrykte
og nødlidende i verden.
Diakonal og misjonal kirke
• Menighetene er engasjert i frivillig arbeid for sårbare grupper i nærmiljøet.
• 20 nye menigheter har deltatt i et læringsfellesskap med fokus på å være misjonal
kirke.

M
Å
L

Menighetsvekst
• Alle menigheter har startet minst ett nytt fellesskap, smågruppe eller større fellesskap, som når nye mennesker.
• Det er etablert studentfellesskap i syv byer med høgskole/universitet.
• Det er plantet åtte nye menigheter.
• Det er vekst i antall medlemmer i aldersgruppa 0-40 år.

Misjon
• Vi har gjennomgått og fornyet misjonsstrategien og forankret den i menighetene
våre.
• Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant muslimer i Norge.
• Vi har doblet misjonsinnsatsen i Midtøsten.
• Samtlige menigheter har regelmessig kontakt med minst én av utsendingene våre.
• Misjonsgaven øker med 5 % årlig.

Forslag til vedtak

Synoden vedtar målene for Frikirken for 2018-2023.
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Sak 5/2017 Økonomiplaner for 2018-2020

Ettersendes
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Sak 6/2017 Protokoll fra synoderådet
Fra synoderådet

Protokoll fra 8. ordinære møte i synoderådet
Tid:
Sted:
Til stede:

Forfall:

Fra adm.:

Fredag 9. juni 2017 kl. 09.30-15.00
Scandic Gardermoen
Synodestyret:
Jarle Skullerud (synodeformann), Arvid Hunemo (nestformann/forstander), Geir
Langen (forstander), Heidi Aarmo Lund (eldste) og Arild Sæbø (eldste)
Tilsynsmennene (utover synodeformann og nestformann):
Nordre presbyterium: Finn-Tore Eivik (nestformann)
Søndre presbyterium: Arnfinn Østerberg (formann) og Trine H. Syvertsen
(nestformann) Østre presbyterium: Gunnar Johnsen (formann) og Niclas Bengtsson
(nestformann) Vestre presbyterium: Jan Løkkeborg (formann) og Lars Øystein
Folkedal (nestformann)
Valgt av synodemøtet:
Nordre presbyterium: Jan Frostestad (Sortland) og Øyvind Stavnes (Øksnes)
Søndre presbyterium: Sigmund Sandåker (Kristiansand), Leif Inge Jensen (Songe) og
Bjørn Einar Strandberg (Østsida)
Østre presbyterium: Mirjam Lukasse (Oslo Østre) og Jon Gunnar Pettersen (Bærum)
Vestre presbyterium: Andreas Woie (Sandnes)
Synodestyret:
Ole Johnny Møyholm (eldste), Steinar Tyvand (eldste), Kari-Lisbeth Kjus (1.
vara/eldste) og Ole Stormo (2. vara/eldste)
Tilsynsmennene (utover synodeformann og nestformann):
Nordre presbyterium: John Arne Gladsø (formann)
Valgt av synodemøtet:
Søndre presbyterium: Thor-Harry Nordvoll (Birkeland) og Laila Nordstrand Berg
(Randesund, har trukket seg fra synoderådet)
Østre presbyterium: Per Eriksen (Fredrikstad), Linn Sæbø (Oslo Vestre, er ikke lenger
pastor/medlem i eldsterådet) og Ketil Willard (Greåker)
Vestre presbyterium: Lillian Øksnevad (Riska) og Harald Bjørnøy (Bergen)
Marit Ecklo Brevik, daglig leder, Frikirketorget

Synodeformann Jarle Skullerud ønsket velkommen og åpnet møtet med Guds ord og bønn.
Opprop v/synodeformann. 20 synoderådsmedlemmer til stede.
Det var ingen merknader til møteinnkalling og saksliste.
Lars Øystein Folkedal, Leif Inge Jensen og Mirjam Lukasse ble valgt til å underskrive protokollen
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Sak 1/2014-2017 – Å være en evangelisk luthersk kirke i vår tid
Presentasjon av saken: Synodestyret planlegger å utarbeide en brosjyre om det å være en evangelisk
luthersk kirke i vår tid. Målgruppa er kristne som ønsker å vite hva Frikirken står for i forhold til andre
kirkesamfunn. Det kan være enkeltpersoner som leter etter en menighet de kan tilhøre eller
menigheter som vurderer tilknytning til Frikirken. Synodeformannen la fram for synoderådet et notat
med forslag til tekst til en slik brosjyre.
Innledning v/synodeformann. Drøfting i grupper. Oppsummering i plenum.
Drøfting i grupper ut fra følgende spørsmål:
- Hva er de avgjørende lærepunktene i vår lutherske tradisjon?
- Hva ville Luther tatt et oppgjør med i vår tid og i vår kirke?
- Hvilke impulser fra andre kirkesamfunn har vært viktige korrektiver/supplement for oss?
Vedtak:
1. Synoderådet samtalte om notatet fra synodeformannen om det å være en evangelisk luthersk
kirke i vår tid.
2. Synoderådet ber synodestyret ta med seg momentene som kom frem i samtalen ved
utarbeidelsen av en brosjyre om temaet. Videre anbefaler synoderådet at det blir utviklet et
samtaleopplegg for eldsterådene.

Sak 2/2014-2017 – Homofilt samliv og vigsel av likekjønnede
Presentasjon av saken: Synodestyret har gitt i oppdrag til teologisk fagråd å drøfte homofili og
likekjønnet ekteskap. Drøftingen har resultert i to dokumenter: «Sjelesørgerisk tilnærming til
samlivsetiske spørsmål» og «Er spørsmålet om likekjønnet samliv et bekjennelsesspørsmål?».
Tilsynsmennene sendte i februar 2017 et brev til eldsterådene som presiserte Frikirkens forståelse av
ekteskapet, men samtidig understreket viktigheten av respektfull omtale av mennesker med et annet
syn og behovet for dialog. Synodeformannen tok initiativ til en samtalegruppe bestående av åtte
personer fra Frikirken som har møttes tre ganger våren 2017. Til synoderådsmøtet forelå en rapport
fra samtalegruppa.
Innledninger v/synodeformann og Jan Løkkeborg, leder i teologisk fagråd. Drøfting i grupper.
Oppsummering i plenum.
Drøfting i grupper ut fra følgende spørsmål:
- Skal Frikirken legge til rette for å videreføre samtalene fra den oppnevnte samtalegruppa og
eventuelt hvordan?
- På hvilken måte kan utredningen fra teologisk fagråd være til hjelp for oss?
- Hvilke konsekvenser skal det få for vårt samarbeid med andre kirker når de lærer annerledes enn
oss på dette feltet?
- Innspill/spørsmål til veiledningen som ble sendt fra synodeformannen på vegne av
tilsynsmannsmøtet.
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2

Vedtak:
1. Synoderådet fastholder den klassiske lutherske lære om ekteskapet.
2. Synoderådet anbefaler samtidig at det videreføres samtaler om vår sjelesørgeriske tilnærming
og hvordan vi forholder oss til mennesker som lever og lærer annerledes enn dette.
Én blank stemme på første del av vedtaket.

__________________________________
Lars Øystein Folkedal (sign.)

__________________________________
Leif Inge Jensen (sign.)

__________________________________
Mirjam Lukasse (sign.)
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Sak 7/2017: Reviderte retningslinjer for
utviklingsfondet
Fra fordelingsutvalget

Nåværende retningslinjer
Retningslinjer for Utviklingsfondet

a) Fordelingsutvalget behandler søknadene og gjør vedtak om tildeling av midler fra utviklingsfondet. Fordelingsutvalget består av to representanter valgt fra styrene i hvert presbyterium og synodens to tilsynsmenn. Daglig leder på Frikirketorget, og daglig leder i FriBU
har møte- og talerett.
b) Det kan søkes om midler innen 01.02. og 01.09. hvert år. Fordelingsutvalget samles i
løpet av februar og september og gjør vedtak angående bruken av fondsmidlene. Første
søknadsfrist blir 01.09.15. for bruk fra og med året 2016.
c) Utviklingsfondet kan brukes til følgende:

1. Prosjekt med en tidsbegrensning på inntil fem år som har et misjonalt og/eller utviklingsorientert fokus. Det kan søkes midler til nybrottsarbeid og menighetsutvikling og ikke til
ordinær drift.
2. Rekruttering og utprøving av aktuelle nye medarbeidere i inntil 30 prosent stillinger
begrenset oppad til to år, der man kan søke fondet om dekning av 2/3 deler av kostnadene.
1/3 av kostnadene finansieres av søker.
3. Trosopplæring - ulike prosjekt som ikke inngår i ordinær trosopplæring.

4. Støtte til lønnsmidler for menigheter som ikke selv klarer å lønne arbeider i stor nok stilling i forhold til menighetens behov. Det kan bevilges midler for flere år.
5. Det kan søkes støtte til kirkebygg, oppgradering, oppussing, energiøkonomiske tiltak
eller eventuelt andre investeringer i bygg/eiendom i Den Evangelisk Lutherske Frikirke på
bakgrunn av særskilte vurderinger.
Fordelingsutvalget har gjort en foreløpig evaluering av retningslinjene for
utviklingsfondet.

Følgende forslag til justerte retningslinjer for utviklingsfondet oversendes synodestyret
for behandling på Synodemøtet 2017. Etter Synodemøtet 2017 godkjennes endringer i
retningslinjene av Synodestyret etter forslag fra Fordelingsutvalget.
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Retningslinjer for utviklingsfondet  
a) Utviklingsfondet skal i vesentlig grad brukes til strategiske prosjekter med grunnlag i
Frikirkens synodale og lokale strategier og handlingsplaner. Tildeling og bruk av midlene
bør følges nøye og evalueres opp mot strategiene for kirkesamfunnet.  

b) Utviklingsfondet forvaltes av Fordelingsutvalget, som består av to representanter fra
styrene i hvert presbyterium og synodens to tilsynsmenn. Utvalget velger selv leder og
nestleder blant presbyterienes representanter. Daglig leder på Frikirketorget og daglig
leder i FriBU har møte- og talerett. Fordelingsutvalget behandler søknadene og gjør vedtak
om tildeling av midler fra utviklingsfondet.
c) Det søkes normalt om midler én gang i året, hver høst. I særskilte tilfeller kan det også
søkes om våren. Søknadsfrister bestemmes av Fordelingsutvalget.
d) Utviklingsfondet brukes til det følgende:  

1. Nybrottsarbeid og prosjekter med grunnlag i lokale og synodale strategier. Prosjektene skal være tidsbegrenset. Det kan søkes om støtte i inntil fem år.

2. Støtte til lønnsmidler for menigheter som ikke selv klarer å lønne arbeidere i forhold
til menighetens behov. Det kan bevilges midler for inntil fem år.

3. Det kan søkes om støtte til nybygg, oppgradering, oppussing, energiøkonomiske tiltak
og andre investeringer i kirkebygg eller andre bygg og eiendommer som eies av Den
Evangelisk Lutherske Frikirke.

e) Menigheter, presbyterier og institusjoner eid av Frikirken kan søke. Normalt kan ikke
satsingsområdene på Frikirketorget søke om støtte fra utviklingsfondet. I særskilte tilfeller
kan likevel satsingsområdene og FriBU søke gjennom daglig leder på Frikirketorget.

f) Treårsmeldingen fra Fordelingsutvalget legges fram for synoden og godkjennes av denne.

Synodestyrets forslag til vedtak

Synoden godkjenner nye retningslinjer for utviklingsfondet.

Saken ble sendt ut til menighetsbehandling.
70 menigheter svarte innen fristen.
53 menigheter støttet synodestyrets forslag uten kommentar.
16 menigheter støttet synodestyrets forslag med tilleggskommentarer.
1 menighet fremmet eget forslag
0 menigheter støttet IKKE synodestyrets forslag
Kommentarer og forslag fra menighetsmøtene finnes i eget dokument.

Forfatningsutvalgets kommentar:

Forfatningsutvalget har ingen merknader til reviderte retningslinjer for utviklingsfondet,
men mener at følgende punkt bør tilføyes: «Synodestyret kan foreta endringer i retningslinjene, etter forslag fra fordelingsutvalget.»
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"Forfatningsutvalgets arbeid i perioden 2014-2017 skjer i henhold til gjeldende bestemmelser i
forfatning, reglement for synoden og retningslinjer for utvalget, samt den prinsipielle avklaringa
som er uttrykt i sak 43/2011-2014.
Forfatningsutvalget sender en generell rettledning om protokollførsel til aktuelle styrer og råd.
Antall møter og møteform tilpasses saksmengde og sakenes art og omfang.
Nye medlemmer og varamedlemmer i Forfatningsutvalget undertegner taushetserklæringer."
Etter forespørsel fra synodestyret har utvalget presisert at vedtaket i sak 43/2011-2014 ikke innebærer at
forfatningsutvalget må behandle synodestyrets protokoll før synodestyrets vedtak effektueres.
Utvalget opplever arbeidet som interessant og utfordrende. Samarbeidet har vært godt.
4.1 Protokoll fra synoden 2014.
Protokollen fra synoden 2014 var oversiktlig og uten vesentlige feil eller mangler, også når det gjelder
formaliteter ved protokollføringen.
Utvalget hadde en forfatningsrelatert merknad til at det under møtet ble avgitt stemme etter fullmakt, noe
som ikke er i henhold til bestemmelsene.
4.2 Protokoller fra synodestyret.
Forfatningsutvalget mener at synodestyrets protokoll stort sett inneholder nødvendige saksbeskrivelser i
tillegg til vedtakene. Noen få ganger har vedtak vært formulert slik at dets fullstendige innhold ikke
framgår av protokollene, noe som har blitt kommentert i forfatningsutvalgets sakvurderinger.
Synodestyret har tatt forfatningsutvalgets merknader til orientering. Forfatningsutvalgets merknader til
synodestyrets protokoll framgår av utvalgets protokoll.
4.3 Protokoll fra synoderådet.
Forfatningsutvalget har ikke mottatt protokoll fra møte i synoderådet i perioden. Dersom utvalget mottar
protokoll fra synoderådet, vil behandling av den framgå av forfatningsutvalgets protokoll for resten av
perioden.
Utvalget viser til egen sak hvor synoden 2017 skal behandle synoderådets protokoll.
4.4 Protokoller fra andre styrer innenfor Den Evangelisk Lutherske Frikirkes fellesarbeid.
Forfatningsutvalget har behandlet noen av fordelingsutvalgets protokoller. Fordelingsutvalgets
protokoller er oversiktlig og inneholder, sammen med vedleggene, tilstrekkelig informasjon.
Forfatningsutvalget har ikke hatt merknader til protokollene.
4.5 Protokoller fra presbyteriene.
Fra ett av presbyteriene har det vært utfordringer med å få tilsendt protokollene innen rimelig tid.
Utvalget har vurdert protokollene fra presbyteriene på samme måte som synodestyrets protokoller når det
gjelder forholdet til forfatningen og øvrige bestemmelser. Presbyteriestyrenes protokollføring har noe
varierende kvalitet i forhold til formaliteter.
Protokollføringen fra presbyteriemøtene, viser en klar forbedring i 2016 i forhold til tidligere år. Utvalget
har anbefalt presbyteriestyrene å legge til rette for god protokollføring ved kommende presbyteriemøter.
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Forfatningsutvalget har utarbeidet en melding til hvert enkelt presbyterium som er oversendt
presbyteriemøtene.
Forfatningsutvalgets merknader til presbyterienes protokoller framgår av utvalgets protokoll.
4.6 Saker oversendt fra synodestyret.
Forfatningsutvalget har fått oversendt fra synodestyret og behandlet saker om synoderådets
sammensetning og synodestyrets habilitet i forbindelse med innstillinger fra lønnsutvalget.
Utvalget har også behandlet synodestyrets forslag/tilrådninger til Synoden 2017 når det gjelder saker som
berører forfatning og øvrige bestemmelser. To av disse sakene ble oversendt Forfatningsutvalget så sent
at dets merknader ikke kunne sendes til menighetene sammen med sakene. Forfatningsutvalgets
merknader til synodesakene framgår av utvalgets protokoll.
4.7 Saker oversendt fra presbyteriene.
Forfatningsutvalget har ikke mottatt og behandlet henvendelse om forfatnings- og reglementsrelaterte
spørsmål fra presbyteriene, i perioden (fram til 15.05.2017).
4.8 Andre henvendelser.
Forfatningsutvalget har behandlet henvendelser fra menigheter og enkeltpersoner, blant annet om
innkalling til menighetsmøter, innholdet i forfatningens bestemmelse om stemmerett, redaksjonelle
endringer i nattverdliturgien, møtegjennomføring ved hjelp av e-post, behandling av tilsynsrapporter,
protokollering av uenighet, avstemmingsprosedyrer, ledelsesmodeller i menighetene, habilitet og
arbeidsgiveransvar for tilsynsmenn. Noen av henvendelsene har vært muntlige og av en slik art at de er
besvart av utvalgets leder, uten møtebehandling.
4.9 Saker tatt opp av forfatningsutvalget.
Forfatningsutvalget har på eget initiativ behandlet forhold vedrørende synodens tilsynsmenn og habilitet.
Forholdet er naturlig å vurdere i forbindelse med videre behandling av utredningen om forfatningen.
Utvalget har også kommet med anbefalinger til synodestyret når det gjelder saker til synoden 2017 som
berører forfatningen.
4.10 Større saker som er behandlet.
Noen saker har vært av større omfang. Disse har enten blitt behandlet sammen med protokollene eller
som egne saker.
4.10.1 Varamedlemmenes funksjon i synodestyret.
Forfatningsutvalget har vurdert formalitetene omkring at første varamedlem for forstandere og første
varamedlem for eldste ikke ble innkalt fast til synodestyrets møter. Utvalget har ikke funnet at endringen
var i strid med gjeldende bestemmelser, men har stilt seg undrende til at den ble iverksatt før
saksbehandlingen.
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4.10.2 Synodestyrets behandling av protokoller fra styrer råd og utvalg.
Forfatningsutvalget ba tidlig i perioden synodestyret avklare hvilke protokoller og andre dokumenter fra
andre styrer, råd og utvalg som synodestyret skal godkjenne og hvilke som skal tas til orientering.
Deretter fikk utvalget saken til vurdering og dets anbefaling ble oversendt synodestyret. Anbefalingen
innebærer at styreprotokollene fra Nordtun HelseReHab og Stavern folkehøyskole tas til orientering av
synodestyret. Enkelte saker skal imidlertid, i henhold til gjeldende bestemmelser, avgjøres av
synodestyret. De aktuelle styrene og synodestyret må derfor ha gode rutiner for oversending og
behandling av disse sakene.
4.10.3 Tilsyn i menigheter hvor eldstetjenesten ivaretas av en annen menighet.
Dersom eldstetjenesten ivaretas av en annen menighets eldsteråd på presbyteriets vegne og en av denne
menighetens eldste er medlem av presbyteriestyret, men ikke tilsynsmann, har utvalget vurdert det slik at
tilsynsansvaret kan ivaretas uten bruk av settepresbyterium.
4.10.4 Innkalling til menighetsmøter.
Forfatningsutvalget har vurdert en henvendelse om hvem som skal ha innkalling til menighetsmøtene.
Det er utvalgets oppfatning at slik innkalling skal sendes til medlemmer med stemmerett. Øvrige
medlemmer kan gjøres kjent med menighetsmøtene gjennom ulike former for bekjentgjørelser.
4.10.5 Samarbeidsavtale med feltprestkorpset.
I forbindelse med synodestyrets behandling av samarbeidsavtale med feltprestkorpset har
forfatningsutvalget drøftet prinsipielle sider ved en slik avtale. Utvalgets flertall tolker tilsynsansvaret
slik at Den Evangelisk Lutherske Frikirke selv skal utøve tilsyn for medlemmer som tjenestegjør i
feltprestkorpset. Utvalgets leder har i en protokolltilførsel avvist en samarbeidsavtale med
feltprestkorpset. Begrunnelsen er at offentlige myndigheter vil ha mandat til å begrense kirkens
tilsynsansvar, noe som ikke er i overensstemmelse med forfatningens prinsipp om at offentlige
myndigheter ikke skal kunne styre, herunder begrense, kirken. I tillegg er det ikke vurdert hvorvidt en
samarbeidsavtale med feltprestkorpset, som er en del av Den norske kirke, er i overensstemmelse med
vedtaket fra synoden 2008 om ikke å inngå samarbeidsavtale med Den norske kirke.
4.11 Saker som ikke er ferdigbehandlet.
Forfatningsutvalget har kun en sak som ikke er ferdigbehandlet, så langt i denne perioden
4.11.1 Saker som skal behandles av synoden 2017.
Forfatningsutvalget vil, som i tidligere perioder, gjennomgå samtlige saker som skal behandles av
synoden 2017. Denne behandlingen vil skje først etter at fristen for levering av treårsmeldinga er ute.
Behandlingen og eventuelle merknader vil framgå av utvalgets møteprotokoll. Protokollen vil være
tilgjengelig for synodens medlemmer.
Saker om endringer i forfatningen, som skal behandles i menighetene, ble oversendt utvalget med svært
kort frist for behandling. To av sakene ble oversendt så sent at utvalget ikke kunne behandle dem før
etter fristen. Det ville vært en styrke for behandlingen i menighetene om Forfatningsutvalgets merknader
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ble oversendt menighetene.
4.12 Temasamtaler.
Forfatningsutvalget har i ett av møtene drøftet den kirkepolitiske situasjon i Norge. Samtalen var
interessant og nyttig for utvalgets arbeid.
5 AVSLUTTENDE MERKNADER
Forfatningsutvalgets vesentlige oppgave er behandling av protokoller. I den sammenheng vil utvalget
peke på nødvendigheten av at vår kirkes protokollføring skjer på en god måte og tar hensyn til alle
formelle krav. Utvalget anbefaler alle som har, eller kan få, slike oppgaver å sette seg inn i den
veiledningen som finnes i Organisasjons- og personalhåndboka.
Fristen for levering av treårsmelding til synoden 2017 var 15.05.2017, noe som medfører at det ikke blir
rapportert noe fra det siste halvåret i perioden. Forfatningsutvalget ble heller ikke orientert om fristen i
tide. For perioden 2011-2014 ble treårsmeldingen levert i begynnelsen av september.
Det er viktig at mest mulig av arbeidet til styrer, råd og utvalg kan rapporteres i treårsmeldingene.
Forfatningsutvalgets protokoll for hele perioden 2014-2017 vil imidlertid være tilgjengelig for delegatene
under synoden 2017.
Oslo 12.05.2017.

Harry Hanssen

Brit Løvgren

Leif Erik Nilsen

Øyvind Tveit

(Leder)

Terje Solberg

(1. varamedlem)
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Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad

(2. varamedlem)
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6
VEDLEGG

GJELDENDE BESTEMMELSER FOR FORFATNINGSUTVALGET:
Forfatningen § 17:
Forfatningsutvalget er synodens kontroll- og fortolkningsorgan i forfatningssaker. Dette innebærer at det
skal vurdere hvorvidt vedtak gjort av synoden og synodestyret, presbyteriene og presbyteriestyrene, samt
synoderådet, er i samsvar med Den Evangelisk Lutherske Frikirkes forfatning. Forfatningsutvalget består
av representanter valgt i henhold til reglement.
Synoden har øverste myndighet til å avgjøre om et vedtak er i samsvar med forfatningen.
Reglement for synoden:
Synodens forfatningsutvalg.
Forfatningsutvalget behandler synodens, synodestyrets, synoderådets, presbyterienes og
presbyteriestyrenes protokoller. Det kan også vurdere forslag til vedtak i synoden og
presbyteriene.
Forfatningsutvalget behandler andre saker som oversendes fra synodestyret og synoderådet.
Dersom forfatningsutvalget mener at et vedtak ikke er i samsvar med forfatningen, sendes dette
tilbake til det organet som har fattet vedtaket, for ny behandling.
Forfatningsutvalg består av leder, fire medlemmer og to varamedlemmer. Valgene gjelder for tre
år.
Minst halvparten av utvalgets medlemmer og varamedlemmer skal være ordinert. Leder,
medlemmer og varamedlemmer i forfatningsutvalget kan ikke samtidig være medlem eller
varamedlem i synodestyret, synoderådet eller i et presbyteriestyre.
Retningslinjer for Forfatningsutvalget:
1 Basis
Arbeidet i forfatningsutvalget utøves i overensstemmelse med Den Evangelisk Lutherske Frikirkes
bekjennelse, forfatning, reglement og øvrige bestemmelser, inkludert ”Retningslinjer for saksbehandling
og dokumentoppbevaring i Den Evangelisk Lutherske Frikirke” (kapittel 5.1.4).
2 Valg
Synoden velger medlemmer og varamedlemmer til forfatningsutvalget i henhold til bestemmelsene i
forfatningen og reglement for synoden og synodemøtet.
3 Konstituering og arbeidsrutiner
Forfatningsutvalget velger selv nestleder. Utvalget kan, dersom det finner det tjenlig, velge et
arbeidsutvalg og fastsette dets mandat.
Forfatningsutvalgets leder er ansvarlig for saksforberedelser og sørger for at de vedtak som blir fattet
oversendes de rette instanser.
Forfatningsutvalget fører protokoll over sine handlinger og sender protokollutskrift til synodestyret og
årsmelding til synoden.
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4 Møter
Forfatningsutvalget møtes etter behov og minst en gang pr. år. Utvalget er beslutningsdyktig når minst
tre utvalgsmedlemmer, blant dem leder eller nestleder, er til stede. Ved eventuell stemmelikhet er lederens
stemme avgjørende.
5 Arbeidsoppgaver
Forfatningsutvalgets arbeidsoppgaver fremgår av forfatningen og reglement for synoden.
6 Annet
Forfatningsutvalget arbeider i samarbeid og forståelse med synodestyret, synoderådet, presbyteriestyrene
og andre relevante styrer, råd og utvalg.
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Sak 8/2017: Andre meldinger/regnskaper
8d Fra FriBU

Treårsmelding
for
Treårsmelding
for FriBU 2014-2017

FriBU 2014-2017

Introduksjon
Denne perioden har FriBU jobbet med å implementere strategiplanen som ble vedtatt i 2014.
FriBUs nettverk har fortsatt å utvikle seg og tilpasse seg de behov som finnes i de lokale
menighetene de representerer. Nettverkene jobber med å styrke samarbeidet i mellom
menighetene og være en ressurs for de lokalt ansatte. Det er ved periodens utgang sju aktive
nettverk i FriBU: Østfold, Stor-Oslo, Sør-Østre, Sør, Rogaland, Nord-Vestlandet og Nordre.

Håvard Haugland har vært ansatt som daglig leder i hele perioden. Stabssituasjonen har vært
stabil, men med noen permisjoner og enkelte prosjektstillinger. Nasjonal stab møtes jevnlig
på stabsdager og deltar på Frikirketogets samlinger.

Samarbeidet med Frikirken oppleves som godt og gjensidig nyttig. Håvard Haugland deltar på
jevnlige møter i Frikirkens lederteam.

Det har blitt arbeidet grundig med FriBUs strategi for neste periode og det er planlagt er
videreføring av strategien vedtatt på landsmøtet i 2014. I januar 2017 inviterte FriBU alle
ansatte og frivillige som jobber med barn og unge i Frikirkens menigheter til en
inspirasjonsdag hvor innspill til strategi for neste periode ble diskutert. Strategidokumentet
har blitt jobbet videre med av FriBUs stab og styre. FriBUs forslag til strategidokument for
2017-2020 blir ferdigstilt i september 2017 og skal vedtas på landsmøtet.

FriBUs landsmøte vedtok i 2014 tre fokusområder som det skulle jobbes med i perioden:
trosopplæring, misjon og ung voksen. Det har derfor blitt satt inn ressurser på tiltak som
skulle føre til økt aktivitet på disse områdene. FriBUs nasjonale stab har hatt ansvar for å
utvikle verktøy som skal støtte og hjelpe FriBUs lokallag og Frikirkens menigheter på en best
mulig måte.

1. Trosopplæring

FriBU har ledet arbeidet med å implementere Frikirkens trosopplæringsplan. Prosjektet ble
startet i høsten 2013 og fortsetter frem til 2018. Åtte trosveiledere har bistått menigheter
med å lage eller videreutvikle en lokal trosopplæringsplan til bruk i menigheten. Vi ser oss
godt i gang med dette arbeidet. Per august 2017 er 18 menigheter i Frikirken ferdige med å
lage en lokal trosopplæringsplan, 11 menigheter er i gang med å lage en plan og 9 er
interessert i å få hjelp av en trosveileder.

Det har vært en implementeringsgruppe for trosopplæringsplan hele perioden. Veiledere til
trosopplæringsplan fikk også tilbud om å være med på studietur til Orange. Vi har også
arrangert en fagdag for trosveiledere årlig og i fjor vår samlet vi Misjonskirkens veiledere
sammen med Frikirkens veiledere.

I tillegg til lokale trosopplæringsplaner arbeides det kontinuerlig med å tilby ressurser, kurs
og inspirasjon for å styrke menighetenes barne- og ungdomsarbeid.
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2. Misjon

Misjonsengasjement blant barn og unge er noe av hovedfokuset FriBU har jobbet med i denne
perioden. I landene hvor Frikirken har utsendinger har det blitt laget flere
innsamlingsprosjekter hvor pengene går til barne- og ungdomsarbeid. Disse prosjektene har
FriBU ansvar for å informere om og materiellet blir tilpasset barn og unge. I 2017 har FriBU
15 misjonsprosjekter for til sammen drøyt kr 350 000 som det blir samlet inn penger til. Det
å ha konkrete prosjekter fra våre misjonsland, er noe vi ønsker å videreføre og videreutvikle.
På FriBUs nettside har det blitt laget en egen misjonsside som viser hvilke prosjekt man kan
samle inn penger til og informasjon om å reise på teamtur for ungdom og barnefamilier.

Våren 2017 ble nye misjonsmerker lansert for speidergrupper og andre lokallag som ønsker
å sette fokus på misjon. Disse ble utarbeidet av speiderkonsulent og misjonsprosjektansvarlig
i FriBU.

I 2016 hadde FriBU ansvar for misjonsprosjektet på Skjærgårds, pengene som ble samlet inn
gikk til misjonsprosjekt blant syriske flyktninger i Jordan. Flere ansatte reiste på tur til Jordan
våren 2016 for å sette seg inn i prosjektet og å lage materiell. Denne turen gjorde noe med
mange i FriBU og organisasjonen fikk nytt engasjement for vår egen misjon. Det ble også
startet en givertjeneste kalt Toppscore som samler inn penger til dette prosjektet. Det var
rundt 70 stk. som først meldte seg som faste givere, per i dag er det ca. 40 stk. som gir hver
måned.

3. Ung Voksen

FriBU har hatt en satsing på aldersgruppen 18-30 år i denne perioden. En ansatt i nasjonal
stab har hatt som oppgave å legge til rette for og hjelpe nye arbeid for unge voksne å starte
opp i menighetene. I skrivende stund er det ti aktive lokale arbeid med oppmøte på 30+ unge
voksne hvert møtepunkt. I tillegg er det minst åtte mindre arbeid som er i startgropa. FriBU
har utviklet konseptet Støperiet, et eget møtepunkt for unge voksne, som drives i fem
Frikirker. I mai 2017 var det 9 aktive unge voksne lokallag registrert i FriBU.
Vi har samarbeidet med Frikirken om å lage et kurs for unge voksne kalt Akademiet, et
lederkurs for unge voksne. Kurset har blitt arrangert to ganger med en studietur til London i
2016 og Berlin i 2017.

De siste to årene er det arrangert halvårlige nettverkssamlinger for ansatte og frivillige som
jobber mot unge voksne. Det ble arrangert en nasjonal unge voksne-helg i Bergen 22.-23.
april hvor ca. 20 ledere fra unge voksne-arbeid i Frikirken deltok. FriBUs landsstyre var også
tilstede denne helgen.

Ressurser og arrangement

Frik xPand
I august 2016 startet satsingen FRIK xPand. Målsettingen er å se at ungdomsarbeid tar nye
steg, vokser og betyr mer sitt lokalmiljø. Frik xPand produserer taleserier og møteressurser
til ungdomsarbeid. FriBU har satt av lønnsmidler til prosjektstillinger som jobber med å
utvikle konseptet. Ett år etter oppstart er 20 ungdomsarbeid koblet på prosjektet og 11
menigheter har deltatt på lederdager i Lyngdal. Lederdagene har vært arrangert 2 ganger i
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semesteret, og har tatt opp temaene visjon, verdier og innføring i hvordan bruke ressurser
FRIK xPand tilbyr. Prosjektet har en egen nettside: www.frikxpand.no.

Skjærgårds
FriBU har en samarbeidsavtale med Skjærgårds og har hatt bidratt på festivalen på ulike
måter. I 2016 hadde FriBU misjonsprosjektet til inntekt for Frikirkens arbeid i Jordan på
Skjærgårds, prosjektet var et samarbeid mellom FriBU og Frikirkens misjonsavdeling. I 2015
og 2017 hadde FriBU nattkino på sin stand FriBUa hvor det ble holdt seminar, kristne filmer
ble vist og det ble solgt kioskvarer. FriBU og Skjærgårds inngikk en ny samarbeidsavtale i
februar 2017 som varer til og med Skjærgårds 2019.
Creative Sør
Creative Sør har blitt arrangert årlig i Hånes Frikirke for frikirkeungdom på Sørlandet. En
lokalt ansatt fra menighet har hatt prosjektstilling i FriBU for å lede planleggingskomite og
gjøre administrativt for- og etterarbeid.
Antall deltagere:
Creative Sør 2015: 82 deltagere
Creative Sør 2016: 100 deltagere
Creative Sør 2017: 64 deltagere

B-tween- og Teen-spill
FriBU har fortsatt å selge B-tween- og Teen-spill i perioden. Det kan bestilles via
bestillingsskjema og det selges ca. 30 eksemplarer av hvert av spillene hvert år. I tillegg til
Frikirkens menigheter kjøpes spillene av menigheter i andre trossamfunn, skoler,
helsestasjoner, samt privatpersoner. Det har blitt pakket Teenspill flere ganger i perioden
etter hvert som de blir solgt. Tilbakemeldingene på spillene er svært gode.

Show It
FriBU har fortsatt sitt samarbeid med Familieverkstedet for å selge gudstjenesteressursen
Show It. Show It-konseptet har blitt brukt på HITS-møtene på Visjon hvert år i perioden.
FriBU produserte Show It serie 4, Baker B. Rød, til Visjon i 2015 og denne har blitt ferdigstilt
for salg til menigheter høsten 2017.

Soul Children
FriBU følger opp Soul Children-kor som er registrert som lokallag i FriBU. I perioden har det
blitt startet opp sju nye Soul Children-kor i FriBU, tre kor har blitt lagt ned. Pr. august 2017 er
det tolv Soul Children-kor i FriBU. FriBU har også bidratt på Soul Children Festivalen som
arrangeres årlig i Oslo av ACTA.
Foreldrekurs
FriBU har vært bidragsyter sammen med flere andre organisasjoner til å utarbeide kurs for
foreldre om tro på hjemmebane. 14 av Frikirkens menigheter har fått tilgang til
undervisningsopplegg for å gjennomføre Foreldreskolen.

FriBU på Visjon
FriBU er årlig med på å arrangere Frikirkens sommerstevne Visjon og har vært ansvarlig for
alle barneaktiviteter/morgenmøter og finne frivillige medarbeidere til disse. Yess/Frikfestival, opplegget for ungdom 13-20 år på Visjon, planlegges og gjennomføres av FriBU.
Ansatte i FriBU har også hatt ansvaret med å planlegge og gjennomføre familiemøtene HITS
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hvert år i perioden. 24 Hours/Tweensfest har blitt arrangert av FriBU på Visjon i samarbeid
med Skjærgårds Live for 10-12-åringer.

Organisasjon og administrasjon

FriBU Nettverk
Nettverkene har stor variasjon i treffpunkt og arbeidsområder tilpasset sin lokale situasjon.
FriBU har i perioden fått mer erfaring på hva det vil si å drive/lede ett nettverk. Mange
nettverk har senket tempo i felles treffpunkt og økt aktivitet på felles arbeid. Dette er en
spennende utvikling der vi ser flere kirker som samarbeider om ledertrening, konfirmasjon,
fellesmøter, foreldrekurs og ulike leirer for barn og unge. Nettverkene har blitt en arena for
læring og utvikling på lokalt og nasjonalt nivå.
FriBU nasjonalt sin oppgave er at lokallag og ledere skal lykkes med det gode arbeid som
drives i menighetene. Erfaringen med nettverkene er at det er knyttet en større nærhet
mellom nasjonalt og lokalt nivå. Det er lettere å se behov og gode ressurser. Grasrota har
førstehåndskunnskap om hvordan barne- og ungdomsarbeid skal tilpasses og drives. Dette
initiativet ønsker vi å styrke videre.

FriBUs administrative arbeid
Den nasjonale staben i FriBU har arbeidet med å gjøre ressurser tilgjengelig for flest mulig og
bistå menigheter og lokallag med administrative løsninger som fungerer godt.
FriBUs nettsider har gjort tilgjengelig ulike opplegg og ideer som kan brukes lokalt, for
eksempel bibeltimer til leirarbeid, filmkurs, drama og ledertreningsopplegg. FriBU har også
tatt i bruk film som formidlingsverktøy og har en egen kanal på Youtube hvor filmer kan
publiseres. FriBU bruker også Facebook til å informere fortløpende om prosjekter, hendelser
og arrangement som skjer både lokalt og nasjonalt.
FriBU nasjonalt gir økonomisk støtte til sine lokallag gjennom FriBU Frifond-ordningen. LNU
fordeler Frifondsmidler til FriBU etter søknad. Innsendt årsrapport fra lokallaget danner
grunnlag for utbetaling av støtte. Midlene deles ut både som direktestøtte og prosjektstøtte, i
hele perioden har denne fordelingen vært 65 % direktestøtte og 30 % prosjektstøtte.
Vedtektene for FriBU Frifond vedtas hvert år av FriBUs landsstyre.

Det ble trykket nye FriBU-t-skjorter sommeren 2017 som har blitt solgt på stand på Visjon og
i nettbutikken på vår nettside. Annet materiell har også blitt produsert ved behov.
FriBU har krav om politiattest for alle ansatte og frivillige i FriBUs arbeid. Registrering av
fremvist politiattest i lokallagene gjøres elektronisk i medlemsregisteret. Det sendes ut
påminnelse om rutiner og prosedyre rundt dette jevnlig.

Medlemstall og lokallag
Antall medlemmer og lokallag i FriBU har vært relativt stabilt i perioden. Sommeren 2015 ble
det inngått avtale med Vicis om å lage et nytt medlemsregister for FriBU. Overgangen til nytt
system gikk greit og det nye medlemsregisteret er mer arbeids- og kostnadsbesparende enn
det tidligere. I 2015 ble det introdusert elektronisk søknadsskjema for frifondsordningen i
det nye medlemsregisteret. FriBU arbeider kontinuerlig med å forenkle og forbedre det webbaserte medlemsregisteret.
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2014: 12 173* medlemmer hvorav 6 981 er tellende medlemmer. 263 tellende lokallag.
2015: 9 875 medlemmer hvorav 6 868 er tellende medlemmer. 258 tellende lokallag.
2016: 9 574 medlemmer hvorav 6 453 er tellende medlemmer. 254 tellende lokallag.

*Grunnen til en stor nedgang i det totale medlemstallet fra 2014 til 2015 skyldes overgangen
til nytt medlemsregister. I denne prosessen ble en del duplikater og inaktive medlemmer
fjernet.

FriBU registrerer at det har vært en svak nedgang i medlemstallet i denne perioden og jobber
med å hjelpe menigheter og lokallag til aktiviteter som bidrar til nyrekruttering og vekst.
Strategiplanen for kommende periode har dette som hensikt.

FriBU har opprettholdt et godt samarbeid med FSK, Frikirkens speiderkorps, i denne
perioden. FSK har bidratt med aktiviteter og stand på Visjon og er et viktig bidrag i Frikirkens
barne- og ungdomsarbeid. Medlemstallet i FSK har hatt en liten økning i perioden. FSK har
arrangert flere vandrertreff, rovertreff og hadde felles korpsleir med de andre korpsene i NSF
i 2016. Mer informasjon om FSKs arbeid i perioden finnes i korpsets toårsmeldinger.
Nasjonal stab i perioden:
Navn
Tittel

Arnfinn Evensen
Børge Greaker
Eli Dorthea Taunton
Erlend Frøen
2016
Grethe Bjørnstad Ravneng
Håvard Haugland
Ingrid Halvorsen Heskje
Thea Frøystad Kopperstad
Åshild Ellingsberg
2016
Eirik Fjellestad
2019
Ole Bjørn Nord-Varhaug
Oskar Hadland
Thore Søvik
Ingjerd Bandak
André Myhren
Lar Ivar Bratsberg
Rebekka Dvergstein Dahle
Kristin Heskje
Marie Nakken

Nettverksleder Sør-østre
Speider- og Visjonskonsulent
Administrasjonsleder (delvis permisjon)
Administrasjonsleder vikar 50%

Musikkonsulent
Daglig leder
Seniorkonsulent (permisjon 2016)
Nettverksleder Nord-Vestlandet
Nettverksleder Nordre

Ung voksen prosjektleder

Administrator Frik Xpand
Produktansvarlig Frik Xpand
Prosjektleder Frik Xpand
Misjon prosjektleder
Prosjektstilling Creative Sør
Prosjektstilling Skjærgårds/FriBUa
Prosjektstilling misjon
Prosjektstilling Skjærgårds 2016
Prosjektstilling Skjærgårds/FriBUa

Tidsperiode

Fra forrige periode – inntil videre
Fra forrige periode – inntil videre
Fra forrige periode – inntil videre
Fra forrige periode – 1. august

Fra forrige periode – inntil videre
Fra forrige periode – inntil videre
Fra forrige periode – inntil videre
Fra forrige periode – inntil videre
Fra forrige periode – 1. august

1. oktober 2015 – 1. november

1. juli 2016 – 1. juli 2018
1. juli 2016 – 1. juli 2018
1. juli 2016 – 1. juli 2018
1. oktober 2016 – inntil videre
Creative 2016 og 2017
Skjærgårds 2015
19. mai 2015 – 31. desember 2016
1. januar – 31. juli 2016
Skjærgårds 2017

Landsstyrets sammensetning i perioden:
Øyvind Tonheim
Leder (AU)
Marie Nakken
Nestleder (AU)
Erlend Frøen
Styremedlem
Ole Kristian Grindbakken
Styremedlem
Marie Molvær Nornes
Styremedlem (permisjon fra sep. 2016 – sep. 2017)
Julie Evensen
Styremedlem (trakk seg fra styrevervet i oktober 2015)
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Ingvild Høie Olafsrud
Øystein Therkelsen
Henrikke Willard
Svend Andreas Aspaas
Håvard Haugland
Eli Dorthea Taunton

Styremedlem (trakk seg fra styrevervet i oktober 2015)
1. vara (Fast styremedlem fra oktober 2015)
2. vara (Fast styremedlem fra oktober 2015)
3. vara (1. vara fra oktober 2015)
FSK har denne perioden valgt å ikke sende en fast
representant for å delta på FriBUs styremøter, men ett av
FSK-styremedlemmene deltar ved anledning.
Daglig leder (AU)
Administrasjonsleder (AU)
Denne perioden har staben i FriBU byttet på å være
stabsrepresentant på FriBUs styremøter.

Landsstyret har hatt 14 møter i perioden og behandlet 133 saker pr. 1. september 2017.
Arbeidsutvalget har hatt 14 møter og behandlet 31 saker pr. 1. september 2017.
Styret og stab har hatt 2 felles treffpunkt i perioden. Stab og styre reiste også på felles
studietur til Orange-konferansen i Atlanta i april 2016.
Valgkomiteen har bestått av:
Øyvind Braut
Endre Sagedahl
Nicoline Angell
Anne Varhaug Nordkil
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Sak 8/2017: Andre meldinger/regnskaper
8e Fra Stavern folkehøyskole
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Stavern fhs, side 6 av 12
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58

Stavern fhs, side 8 av 12
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60

Stavern fhs, side 10 av 12
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Sak 8/2017: Andre meldinger/regnskaper
8f Fra Nordtun HelseRehab
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Nordtun HelseRehab, side 2 av 5

65

Nordtun HelseRehab, side 3 av 5
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Nordtun HelseRehab, side 4 av 5
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Sak 9/2017: Rapport fra uavhengig arbeidsgruppe
om arbeidet i Japan
Fra synodestyret

Ettersendes
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Sak 10/2017: Medlemskategorier i Frikirken
Fra Treungen Frikyrkje

Synodestyrets forslag til vedtak er endret etter tilbakemelding fra forfat
ningsutvalget og menighetsmøtene.
Synoden handsama ovannemnde sak sist i 2011. Då hadde Synodestyret m.a. innstilt på å
opprette kategorien, Høyrer til (Tilhørige), for barn som ikkje er døypte. I forhandlingane
vart det argumentert for at me ikkje hadde trong for denne kategorien, truleg med bakgrunn i ordlyden for kategorien, Medlem med stemmerett.

Treungen Frikyrkje har dei seinare åra hatt både familiar og enkeltpersonar som har funne
seg til rette i fellesskapet vårt, sjølv om dei ikkje deler Frikyrkja sitt syn på dåpen. Når
føresetnaden elles har vore til stades, og etter å ha rådført oss med sentrale tilsynsmenn, er
desse inviterte til medlemskap med stemmerett under føresetnad om lojalitet til vår lære.
Me gler oss over tilskotet til kyrkjelyden vår, men ser at me gjerne skulle ha registrert fem
udøypte barn, som «høyrer til» hos oss, men som me ikkje har nokon medlemskategori for.

Treungen Frikyrkje har grunn til å tru at det er fleire kyrkjelydar, særleg i mindre lokalsamfunn, som er i same situasjon som oss, og som deler vårt syn.
Med denne bakgrunn ber me Synodestyret utgreie denne saka på nytt og legge ho fram for
Synoden i 2017 til ny handsaming.

Synodestyrets vurderinger

Synodestyret ser viktigheten av å ta opp igjen denne saken til tross for at det er forholdsvis
kort tid siden sist. Vi vil anføre følgende begrunnelse:

- Vi opplever et stadig mer pluralistisk samfunn, der mennesker som har bakgrunn i annen
religion og livssyn søker til våre fellesskap. Viktigheten av tilhørighet bare øker i en tid med
store endringer, individualisering og ensomhet. Når mennesker ønsker en tilknytning til
våre menigheter før de føler seg klare for dåp, kan ikke løsningen være å endre vilkårene
for medlemskap i vår evangelisk lutherske kirke. Om vi åpner for kategorien tilhørig, vil vi
løse flere utfordringer. Mennesker som ønsker en kirkerettslig tilknytning til Frikirken, har
mulighet til å få dette uten å bli tatt opp som medlemmer. Vi slipper at mennesker føler seg
avvist i en viktig periode av livet, der de er underveis, men ikke klare for dåp.

Synodestyrets begrunnelse i forslaget til Synoden 2008 var slik:

Flere av våre menigheter opplever å møte mennesker som har et ønske om en kirkerettslig
tilhørighet i en menighet uten at de kan omfattes av medlemsbegrepet, dersom det fastholdes at dåp er et nødvendig kriterium for medlemskap i en luthersk kirke. Styret mener at
det bør gis åpning for slik tilhørighet, men vil på prinsipielt grunnlag gi en slik tilhørighet
en annen betegnelse enn medlemskap.
Dette vil for øvrig også kunne fange opp spørsmålet om udøpte barn som kirkerettslig
tilhører menigheten ut fra norsk lovgivning. Disse kan teologisk sett ikke oppfattes som
medlemmer, men tilhører likevel menigheten dersom begge foreldre tilhører Frikirken.
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Synodestyrets opprinnelige forslag om å legge til en bestemmelse om tilhørighet.
Følgende ordlyd foreslås:

Tilhørighet
Mennesker som ikke er døpt, men som ønsker kirkerettslig tilhørighet til Den Evangelisk
Lutherske Frikirke, kan opptas som tilhørige. Udøpte barn kan opptas som tilhørige dersom minst en av foreldrene tilhører Den Evangelisk Lutherske Frikirke, eller begge foreldre
ønsker det. Dersom disse ikke fremmer ønske om medlemskap eller fortsatt tilhørighet før
fylte 18 år, anses de ikke lenger å tilhøre Den Evangelisk Lutherske Frikirke.
Tilhørige føres i det kirkelige manntall, forstanderen forretter brudevigsel, døper deres
barn dersom foreldrene gir erklæring om å oppdra dem i den kristne tro, og forretter ved
gravferd.

Dersom det foreligger tvingende grunner for det, kan forstanderen unnslå̊ seg for å utføre
de kirkelige handlinger.

Synodestyrets opprinnelige forslag til vedtak

Synoden vedtar en ny bestemmelse om tilhørighet, med overnevnte ordlyd.

Saken ble sendt ut til menighetsbehandling.
70 menigheter svarte innen fristen.
51 menigheter støttet synodestyrets forslag uten kommentar.
11 menigheter støttet synodestyrets forslag med tilleggskommentarer.
1 menighet fremmet eget forslag
7 menigheter støttet IKKE synodestyrets forslag
Kommentarer og forslag fra menighetsmøtene finnes i eget dokument.

Forfatningsutvalgets bemerkning:

Forslaget fra Treungen menighet og synodestyrets anbefaling er tilnærmet den samme som
ble vedtatt ved første gangs behandling av Synoden 2008. Forfatningsutvalget gjorde da
følgende vedtak i forbindelse med behandling av protokollen fra Synoden 2008:
... Den vedtatte bestemmelsen om tilhørighet i forfatningen § 5 anser Forfatningsutvalget å
være i strid med forfatningen. Paragraf 5 setter kristen dåp som betingelse for medlemskap.
Ved dåp eller opptakelse (av døpte) kan en bli medlem av Den Evangelisk Lutherske Frikirke
og ha sin kirkerettslige tilhørighet der. Dersom bestemmelsene i andre ledd iverksettes eta
bleres det i realiteten en ny medlemskapskategori for udøpte mennesker i alle aldrer. I denne
kategorien kan alle som ønsker det melde seg inn. Verken kirkerettslig eller i daglig tale og
forståelse vil dette medlemskapet oppfattes som et katekumenat (dåpsopplæringsordning)
men som en permanent medlemskapskategori. Kirkerettslig tilhørighet forutsettes også doku
mentert ved innføring i kirkebøkene. Den Evangelisk Lutherske Frikirke kan foreta kirkelige
handlinger også for de som ikke er medlemmer, uten at disse på forhånd må etablerer en
formalisert kirketilhørighet/kirkemedlemskap. Den vedtatte bestemmelsen (§ 5 andre ledd,
om tilhørighet) vil i noen tilfeller være i strid med ”Lov om Den norske kirke” (§ 3). 8. komités
innstilling, som ikke ble vedtatt, anvendte begrepet ”høre inn under” og var begrenset til barn
under 18 år. Etter Forfatningsutvalgets mening er ikke dette begrepet, og denne ordningen,
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i strid med forfatningen. Barn av foreldre som tilhører Den Evangelisk Lutherske Frikirke
hører inn under denne fra fødselen til de ved dåpen blir medlemmer i kirken. Disse føres i
kirkebøkene (Del C: Levende fødte). Ved dåpen, som normalt skjer relativ kort tid etter fødsel,
fylles rubrikken for dåpsdato ut og de er medlemmer i kirken. Dersom dåp ikke er foretatt før
fylte 18 år, hører de ikke lenger inn under Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Eventuelt senere
medlemskap forutsetter dåp og opptakelse, som kirkebokføres (Del A: Opptatte i menighet
en). Innstillingen ville gitt samme mulighet for udøpte barn av foreldre som melder seg inn i
Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Disse vil da kunne kirkebokføres på samme måte som ”Lev
ende fødte”, men under del G: Barn som sammen med foreldre er innmeldte i menigheten.
Felles for del C og G i kirkebøkene er at de barn som føres der hører inn under kirken til de
fyller 18 år, eller eventuelt døpes og blir medlemmer. At noen hører inn under en kirke op
pfattes ikke som at de er medlemmer av kirken, men som at de har rett til å bli det dersom de
oppfyller kirkens egne betingelser for medlemskap. Det innebærer videre at kirken, eventuelt i
samråd med foreldre, har ansvar for å medvirke til at disse forholder seg til om de vil bli med
lemmer av kirken.
... Protokollen er mangelfull og deler av vedtaket er i strid med forfatningen. Saken sendes
derfor i sin helhet tilbake til synoden for ny behandling.
Synodestyret la likevel saken fram til andre gangs behandling i Synoden 2011. Der ble imid
lertid Forfatningsutvalgets merknad tatt til følge. Forfatningsutvalget kan ikke se at det er
noe i forfatning og bekjennelse som er til hinder for at udøpte juridisk kan høre inn under
Den Evangelisk Lutherske Frikirke.
Utvalget anbefaler at dersom denne muligheten skal beskrives, gjøres det enten i en egen
paragraf i forfatningen eller kun i reglement. Begrepet «opptas» bør ikke benyttes i forhold
til de som hører inn under.

Synodestyrets reviderte forslag om å legge til en bestemmelse om tilhørighet. Følgende kortere tilleggstekst i § 5 i forfatningen foreslås:
«Mennesker som ikke er døpt, men som ønsker en kirkerettslig tilhørighet til Den Evangelisk Lutherske Frikirke, kan registreres som tilhørige og føres i det kirkelige manntall.»

Synodestyrets reviderte forslag til vedtak:

Synoden vedtar en ny bestemmelse om tilhørighet, med overnevnte ordlyd.
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Sak 11/2017: Tilsynsmannsordningen – ansettelse
på åremål
Fra synodestyret

Synodestyret har gjort én endring fra sitt opprinnelige forslag, etter tilbake
meldinger fra menighetsmøtene og forfatningsutvalget. Dette gjelder en
setning i § 13, som vi opprinnelig foreslo å fjerne. Den foreslås nå endret.
Synodestyret sendte ut forslag til ny ordning for tilsynsmenn, til presbyteriemøtene 2016.
Høringssvarene har skapt grunnlag for justeringene i forslaget som legges frem for Synodemøtet 2017, hovedsakelig i form av tydeligere tilknytning til det enkelte presbyterium.
Synodestyret er av den oppfatning at vi fastholder og styrker presbyteriets funksjon som
tilsynsorgan med denne modellen.

I. FORSLAG TIL ENDRING AV DAGENS ORDNING
1. Dagens ordning

Frikirken har i dag fire presbyterier, hvor formann og nestformann er tilsynsmenn i sitt
presbyterium og utøver tilsyn på vegne av presbyteriestyret. Vi har åtte tilsynsmenn på
presbyterienivå, og stillingene utgjør samlet cirka to årsverk.

2. Saksgang for endringsforslag

Søndre presbyterium vedtok i 2013 å be synoden utrede tilsynsmenn på heltid. Synodestyret
(2011-14) fremmet saken for synoden i 2014 med forslag om to tilsynsmenn på heltid, med
ansvar for tilsyn i to presbyterier hver. Synoden gjorde følgende vedtak: Saken bør utredes
grundigere og utsettes derfor. Synoden ønsker at denne behandlingen skjer så fort som mulig.

3. Hovedargumenter for endring av dagens ordning

De viktigste argumentene for å endre dagens ordning er som følger:

• Ansatte tilsynsmenn i åremålsstillinger vil føre til et bedre og mer helhetlig tilsyn.
• Tilsynsoppgaven er for omfattende til at dagens stillingsbrøker dekker behovet.
• Det er krevende å kombinere tilsynsoppgaven med å være hovedpastor i en menighet.
• Det er vanskelig å rekruttere åtte tilsynsmenn til små stillinger.
• De åtte delstillingene binder opp for mange menneskelige ressurser.

4. Endringsforslag

Dagens ordning erstattes med en ordning hvor hvert presbyterium kaller og ansetter en
tilsynsmann i 60 – 100 prosent stilling, ut fra antall menigheter i det enkelte presbyterium.
Stillingene er åremålsstillinger på seks år, med mulighet for utvidelse, etter ny utlysning og
søknad, 2 x 3 år. Tilsynsmennene utgjør et team, sammen med synodens to tilsynsmenn,
og bistår hverandre ved behov. Hver enkelt tilsynsmann rapporterer til sitt styre og møter
derfor på alle presbyteriestyremøter hvor tilsynsoppgaven behandles.
Tilsynsmennene har jevnlig kontakt, blant annet for å søke råd hos hverandre og drøfte
utfordringer som dukker opp. I krevende saker, hvor det er en fordel å være to, kan den
ansvarlige tilsynsmann ta med seg en av de andre tilsynsmennene.
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II. KONSEKVENSER AV ENDRINGSFORSLAGET
1. Tilsynsmennenes forhold til presbyteriene
Presbyteriet er kirkens tilsynsorgan. Presbyterietmøtet vil fortsatt velge formann, nestformann og styremedlemmer til presbyteriestyret. Presbyterietstyret har ansvar for at det
utføres tilsyn, og rapporterer om de utførte tilsyn i sin treårsmelding. Her endres ikke noe i
forhold til dagens ordning.

Det nye vil være at presbyteriets formann og nestformann ikke utfører selve tilsynsarbeidet
på vegne av presbyteriestyret. Forholdet mellom styret og tilsynsmennene vil likevel være
det samme. Den eller de tilsynsmenn som utfører tilsynsarbeidet på vegne av styret, står an
svarlig overfor styret og må være tilstede i styremøter i de presbyteriene det utføres tilsyn i.

2. Ansettelse og arbeidsgiveransvar

Tilsynsmennene ansettes for en periode på seks år, med mulighet for forlengelse. Presbyteriestyret foretar ansettelse av tilsynsmann i sitt presbyterium, og er nærmeste overordnede for tilsynsmannen. Det er mulig å ansette et styremedlem som søker på stillingen.
Arbeidsgiveransvaret legges til Frikirkens hovedkontor. Stillingene utlyses, men presbyteriestyrene bør oppfordre aktuelle kandidater til å søke.

3. Krav til tilsynsmennenes kompetanse

En tilsynsmann må være ordinert, ha teologisk formal- eller realkompetanse og ha tilstrekkelig erfaring fra menighetsledelse og pastoral tjeneste. Det er også nødvendig å ha god
kunnskap om Frikirken og vår kirkes ordninger. En tilsynsmann må kunne arbeide selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner.
I tilsynsmannsteamet bør man tilstrebe å ha kompetanse om konflikthåndtering, veiledning
og menighetsplanting/menighetsutvikling. Minst en tilsynsmann må være mann.

4. Økonomi

De midlene som presbyteriene i dag bruker til tilsyn, (lønn og reisekostnader), vil finansiere en vesentlig del av utgiftene til tilsynsmenn i fremtiden også. Ny innbetalingssats
fastsettes innen utgangen av 2017, og blir lik i alle presbyteriene. Denne innbetalingen er
en videreføring av det som i dag overføres fra menighetene til presbyteriene.
Se vedlagt budsjettforslag.

5. Stillingsstørrelser
Normalt bør det beregnes cirka 30 prosent stilling for ti menigheter. Tilsynsmann må
ansettes i minst 60 prosent stilling slik at dette blir hovedengasjementet. Det er likevel
ønskelig at tilsynsmannen skal ha en mindre stilling i en lokalmenighet, om praktisk mulig.
Synodestyret foreslår følgende stillingsprosent:
Østre
Søndre
Vestre
Nordre

80 prosent stilling
80 prosent stilling
60 prosent stilling
80 prosent stilling

6. Tilsynstjenestens innhold

(30 menigheter)
(20 menigheter)
(13-14 menigheter)
(18 menigheter)

Med denne ordningen vil man få bedre tid til å utføre de oppgaver som allerede finnes i
Frikirkens ordninger, blant annet i forhold til å bistå med råd og hjelp. Noe av endringen
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vil dermed bestå i at det faktisk vil være tid til å gjøre noe av det våre ordninger allerede
foreskriver. Det er særlig veiledningstjenesten vi tror vil kunne styrkes, det gjelder både
overfor den enkelte ansatte og i forhold til menighetsutvikling og menighetsplanting.

Ved en ny ordning vil også tilsynsmannsmøtet bli nytt. Det vil nå bestå av de fire tilsynsmennene i presbyteriene, samt synodens formann og nestformann. Her er det forutsetninger for å danne et godt læringsfellesskap.

7. Ny ordning

Ny ordning trer i kraft med en gang vedtaket er gyldig og effektueres innen neste ordinære
presbyteriemøte etter dette, i hvert presbyterium.

8. Sammenligning dagens og ny ordning

PRESBYTERIEMØTENE
PRESBYTERIESTYRET
TILSYNSMENN
PERIODE FOR
TILSYNSMANN
OPPGAVER
ØKONOMI
FORFATNING

DAGENS ORDNING
MENIGHETEN VELGER
UTSENDINGER
VELGES
VALGT FORMANN/
NESTFORMANN
TRE ÅR
TILSYN
FINANSIERES LOKALT
SOM NÅ

NY ORDNING
MENIGHETEN VELGER
UTSENDINGER
VELGES
ANSETTES AV
PRESBYTERIESTYRET
SEKS ÅR MED MULIGHET FOR
2 X 3 ÅRS UTVIDELSE
TILSYN OG ANNEN K
 OMPETANSE
ULIKE MULIGE MODELLER
ENDRES

BUDSJETT ansatte tilsynsmenn i presbyteriene			
Kostnader
Lønnskostnader
Reisekostnader tilsyn
Reisekost tilsynsmannsmøter
Tilsynsmannsmøter
Sum
To finansieringsmodeller:

2 320 000
135 000
15 000
30 000
2 500 000

1. Menighetene finansierer tilsynsordningen som i dag.

2. Tilsynsordningen finansieres av utviklingsfondet med kr 2 500 000,- pr år. På denne
måten blir det tilsvarende mindre penger til bevilgning etter søknad, og menighetene
betaler ikke lenger tilskudd for tilsyn.
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Synodestyrets forslag til vedtak
Dagens ordning erstattes med en tilsynsordning hvor hvert presbyterium
kaller og ansetter tilsynsmann i 60 – 100 prosent stilling, ut fra antall menig
heter i det enkelte presbyterium. Stillingene er åremålsstillinger på seks år,
med mulighet for utvidelse, etter ny utlysning og søknad, 2 x 3 år. Tilsyns
ansvaret ligger fortsatt i presbyteriestyret som rapporterer til presbyterie
møtet. Arbeidsgiveransvaret legges til Frikirkens hovedkontor og økonomien
dekkes inn ved tilskudd fra menighetene. Forfatning og reglement endres i
samsvar med ny ordning.
Forfatningsendringer
§ 11, Presbyteriemøte:
Følgende setning går ut:
“Presbyteriemøtet kaller tilsynsmenn til å utøve tilsyn med menighetene innen tilsyns
området.”
§ 12, Presbyteriestyre:
Følgende setning går ut:
“Formannen og nestformannen i presbyteriet er tilsynsmenn som skal føre tilsyn med
menighetene ved regelmessige tilsynsbesøk.”

Følgende setninger settes inn:
“Presbyteriestyret kaller og ansetter tilsynsmann som utfører tilsyn med
menighetene på vegne av styret. Styret har ansvar for at tilsynet utføres i
henhold til forfatning og r eglement.”
§ 13, Synode:
Følgende setning endres:
“Til synoden hører også med kirkens tilsynsmenn.”
Endres til:

“Kirkens tilsynsmenn og presbyterienes formenn hører også til synoden.”

Reglementsendringer
Reglement for presbyteriet:

Synodestyret er av den oppfatning at reglementet ikke behøver endres vesentlig. Tilsyns
ansvaret ligger fortsatt i presbyteriet, og det er styret som utøver dette ansvaret gjennom
ansettelse av en tilsynsmann. Vi foreslår følgende tillegg etter siste kulepunkt under
“Presbyteriestyret utøver presbyteriets tilsynsansvar ved:”

“Presbyteriestyret ansetter tilsynsmann i åremålsstilling på seks år, med
mulighet for u tvidelse, etter ny utlysning og søknad, for inntil 2 x 3 år. Til
synsmannen utøver tilsyn på vegne av styret og møter fast på styremøtene.”
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Forfatningsutvalgets bemerkning:
Forfatningsutvalget har ingen prinsipielle innvendinger mot at retten til å kalle tilsynsmenn
overføres fra presbyteriet til presbyteriestyret. Utvalget har heller ingen prinsipielle innvendinger mot at tilsynsmenn ansettes i stedet for å velges. I saksdokumentets avsnitt om
konsekvenser av endringene har forfatningsutvalget merket seg følgende:
- Det er ikke uttalt noe om at medlemmer av presbyteriestyrene som eventuelt ansettes
som tilsynsmenn må fratre styret, jf. punkt 2
- Det stilles ikke krav til medlemskap i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, jf. punkt 3.

- Det kan synes uklart når et eventuelt vedtak skal effektueres, jf. punkt 7. Normalt er vedtak fattet i synoden gjeldende kirkerett umiddelbart, dersom ikke annet tidspunkt framgår
av vedtaket. Utvalget har videre merket seg at synodestyrets saksframlegg ikke inneholder
vurderinger og forslag til bestemmelser om følgende:
- Hvem som skal utføre tilsyn i den menigheten tilsynsmannen tilhører, dersom han er
medlem av Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

- Hvem som skal være stedfortreder for tilsynsmannen, ved sykdom, permisjoner og annet fravær.

- Hvorvidt presbyteriestyrene medlemmer kan involveres i tilsyn, og i så fall hvem som
kan beslutte slik involvering. Dersom synodestyrets opprinnelige forslag til endring i
forfatningen § 13 gjennomføres, innebærer det at synodens formann og nestformann ikke
lenger blir medlemmer av synoden, dersom de ikke er representanter fra menigheter. Det
er forfatningsutvalgets oppfatning at synodestyrets forslag inneholder mangler som kan
skape uheldige situasjoner dersom det vedtas i sin nåværende form. Endringer i kirkens
bestemmelser skal vedtas av synoden med ferdig formulert ordlyd.
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Sak 12/2017: Sammensetning av synoderådet
Fra synodestyret

Synodemøtet 2014 ba synodestyret om å vurdere synoderådets sammensetning og mandat,
og eventuelt fremme forslag om endringer. Synodestyret har drøftet saken og kommet frem
til følgende.
Synoderådet har bare vært samlet en gang pr synodeperiode, og da fordi forfatningen
krever det. Teologiske drøftinger blir gjort fortløpende i teologisk fagråd, synodestyret og
på tilsynsmannsmøtet. Disse møtes regelmessig og har anledning til å arbeide seg sammen
på en helt annen måte en synoderådet.

Når man kun møtes en gang i en treårsperiode blir dynamikken svært annerledes, og behovet for markeringer kan lett overskygge behovet for å lytte og forstå hverandre. Vi mener
derfor at synoderådet, slik det fungerer i dag, ikke egner seg for de prosesser som bør ligge
til grunn for avgjørelser i lærespørsmål.
Synodestyret ser behovet for et organ som arbeider med læresaker, men vil mene at et slikt
organ bør bestå av mennesker som møtes regelmessig og som har det daglige tilsynsansvaret for vår kirke. Presbyteriene sin rolle ble aktualisert på forrige synodemøte, og synodestyret mener at presbyteriestyrene og tilsynsmennene bør spille en langt viktigere rolle
når lærespørsmål utredes og avgjøres i kirkesamfunnet.
Synodestyret har også drøftet om synodesrådets mandat bør endres, men er kommet frem
til at dette uansett vil være for tidlig etter at rådet ble oppnevnt.
Forslaget innebærer ingen endring i forfatningen, men i reglement for synoden.

Etter å ha diskutert forskjellige løsninger, ender vi opp med å foreslå to ulike alternativer.
Dette fordi vi ser fordeler og ulemper ved begge, og derfor gjerne vil løfte begge alternativer frem for synoden. Hvert forslag har også to ulike varianter, ut fra hvilken ordning synoden velger for tilsynsmenn fremover.
Synodestyret vil derfor foreslå følgende sammensetning av synoderådet:

Forslag 1

A. (før ordningen med ansettelse av tilsynsmenn inntrer):
Synodestyrets medlemmer (velges av synoden)
Formann og nestformann i presbyteriene (velges av presbyteriene)

B. (etter at ordningen med ansettelse av tilsynsmenn har inntrådt):
Synodestyrets medlemmer (velges av synoden)
Formann presbyteriene (velges av presbyteriene)
Fast ansatte tilsynsmenn i presbyteriene
Dette betyr at synoderådet vil ha 15 medlemmer.

Ny ordlyd forslag 1A:

3.9 Reglement for synoden.
Sist endret av Synoden 2017.

Representasjon til synoderådet:
Synoderådet består av synodestyret og tilsynsmennene i presbyteriene.
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Ny ordlyd forslag 1B:
3.9 Reglement for synoden
Sist endret av Synoden 2017.

Representasjon til synoderådet:
Synoderådet består av synodestyret, ansatte tilsynsmenn i presbyteriene og formenn i
presbyteriestyrene. Dersom en formann er ansatt tilsynsmann, møter nestformannen i
synoderådet.

Forslag 2

A. (før ordningen med ansettelse av tilsynsmenn inntrer):
Formann og nestformann i synodestyret (velges av synoden)
Formann og nestformann i presbyteriene (velges av presbyteriene)
En valgt representant fra hvert presbyterium (velges av synoden)

B. (etter at ordningen med ansettelse av tilsynsmenn har inntrådt):
Formann og nestformann i synodestyret (velges av synoden)
Formann i presbyteriene (velges av presbyteriene)
Fast ansatte tilsynsmenn i presbyteriene
En valgt representant fra hvert presbyterium (velges av synoden)
Dette betyr at synoderådet vil ha 14 medlemmer.

Ny ordlyd forslag 2A:

3.9 Reglement for synoden
Sist endret av Synoden 2002.

Representasjon til synoderådet:
Synoderådet består av kirkens tilsynsmenn og ett eldsterådsmedlem fra hvert tilsynsområde valgt av synoden, etter innstilling fra valgkomiteen.

Ny ordlyd forslag 2B:

3.9 Reglement for synoden
Sist endret av Synoden 2002.

Representasjon til synoderådet:
Synoderådet består av kirkens tilsynsmenn, presbyteriestyrenes formenn og ett eldsterådsmedlem fra hvert tilsynsområde valgt av synoden, etter innstilling fra valgkomiteen.
Dersom en formann er ansatt tilsynsmann, møter nestformannen i synoderådet.

Nåværende ordlyd i reglement:
3.9 Reglement for synoden
Sist endret av Synoden 2002.

Representasjon til synoderådet:
Synoderådet består av synodestyret og tilsynsmennene og medlemmer av eldsterådene fra
hvert tilsynsområde valgt i forhold til medlemstallet:
- Tilsynsområder med inntil 1000 medlemmer i fullt medlemskap: En representant.
- Tilsynsområder med 1001–2000 medlemmer i fullt medlemskap: To representanter.
- Tilsynsområder med 2001–3000 medlemmer i fullt medlemskap: Tre representanter.
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- Tilsynsområder med over 3000 medlemmer i fullt medlemskap: Fire representanter.
Synodens delegater velger representanter fra presbyteriene etter innstilling fra valgkomiteen.

Forfatningens ordlyd til orientering:
§ 16 Synoderåd
Synoderådet er synodens læreorgan.
Sist endret av Synoden 1999.

Kirkens øverste tilsynsmenn innkaller til møter i synoderådet. Synoderådet består av
synode- styret og representanter fra hvert presbyterium valgt i henhold til reglement.
Synodeformannen leder synoderådet og innkaller dette etter behov, dog minst én gang hver
synodeperiode.
Synoderådet behandler læresaker oversendt av synoden eller synodestyret.

Synoderådet fatter avgjørelser i læresaker, og utarbeider hyrdebrev og andre uttalelser av
læremessig karakter.
Avgjørelser fattet av synoderådet protokolleres og legges fram for synodemøtet. Synodemøtet kan sende disse avgjørelser tilbake til synoderådet for ny behandling. Synoderådets endelige vedtak fremlegges for neste synodemøte til orientering.

Synodestyrets forslag til vedtak:

Synoden støtter forslaget om endring av representasjon til synoderådet.
Reglementet endres i samsvar med ny ordning. (Forslag 1 eller 2)
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Sak 13/2017: Virketid for synodeformann
Fra synodestyret

Synodestyret har merket seg at det i forbindelse med de siste to synodemøtene er stilt
spørsmål rundt synodeformannens virketid og praksis ved valg av formann. Dette ble
særlig tydelig da valgkomiteen valgte å ikke føre opp sittende formann til nytt valg. Dette
ble av noen oppfattet som en mistillit til sittende formann. Valgkomiteen argumenterte med
at kirkesamfunnet ville være tjent med et skifte i lederskapet.
Synodestyret mener at kirkesamfunnet vil være tjent med større tydelighet rundt forventninger og praksis ved valg, særlig av formann. Vi støtter tanken om at det er sunt med et
skifte i lederskapet med jevne mellomrom, og tror derfor det vil være bra med en maks
tjenestetid for formann.
På dette grunnlag foreslår Synodestyret at synodeformannen kan velges maks tre ganger.
Maks tjenestetid blir ni år. Valgkomiteen skal også være fri til å finne reelle motkandidater
til sittende styreformann før disse ni årene er gått.

Synodestyrets forslag til endring i forfatningen:
Nåværende ordlyd:
§ 15 Synodestyre

Sist endret av Synoden 2008.

Synoden ledes av et styre på sju medlemmer som velges av det ordinære synodemøtet.
Formannen velges blant kirkens ordinerte. Nestformannen og ett styremedlem velges blant
forstanderne, de øvrige styremedlemmene blant de eldste. Det velges to varamenn for forstanderne og tre varamenn for de eldste.

Forslag til ny ordlyd:
§ 15 Synodestyre

Sist endret av Synoden 2017.

Synoden ledes av et styre på sju medlemmer som velges av det ordinære synodemøtet.
Formannen velges blant kirkens ordinerte. Nestformannen og ett styremedlem velges blant
forstanderne, de øvrige styremedlemmene blant de eldste. Det velges to varamenn for forstanderne og tre varamenn for de eldste. Valgene gjelder for tre år. Formannen kan
ikke gjenvelges utover ni års tjenestetid.

Synodestyrets forslag til vedtak
Synoden støtter forslaget om fastsettelse av maks virketid for synodeformann.
Forfatningen endres i samsvar med ny ordning.
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Saken ble sendt ut til menighetsbehandling.
70 menigheter svarte innen fristen.
58 menigheter støttet synodestyrets forslag uten kommentar.
5 menigheter støttet synodestyrets forslag med tilleggskommentarer.
7 menigheter støttet IKKE synodestyrets forslag

Kommentarer og forslag fra menighetsmøtene finnes i eget dokument.

Forfatningsutvalgets kommentar:

Forfatningsutvalget har ingen merknader til forslaget om fastsetting av maksimal
funksjonstid for synodeformannen. Det bør samtidig vurderes om maksimal funksjonstid
skal omfatte samtlige medlemmer i synodestyret, og om den eventuelt skal begrenses til
sammenhengende funksjonstid. I forhold til synodestyrets forslag gjør utvalget oppmerksom på at i saker som medfører endringer i gjeldende bestemmelser, skal forslaget bestå av
konkret og eksakt ny ordlyd i aktuelle bestemmelser.
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Sak 14/2017: Revidert reglement for nedlegging av
menigheter
Fra synodestyret

Gjeldende reglement ved nedlegging av menigheter ble endret av Synoden 1997 og lyder slik:
1. Forslag om nedleggelse må først behandles på ordinært menighetsmøte. Blir nedleggel
sen vedtatt med minst to tredels flertall, innkalles til ekstraordinært menighetsmøte tre
måneder senere. For at nedleggelse skal skje, må vedtaket gjentas med to tredels flertall.

2. Medlemmene i menigheten tilskrives av presbyteriestyret og gis tilbud om overføring til
annen menighet innen Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

3. Presbyteriestyret skal være avviklingsstyre. Forslag til sluttoppgjør forelegges
menighetsmøtet til godkjenning. Nektes godkjenning kan avviklingsstyret bringe sluttoppgjøret inn for synoden til endelig godkjenning.

4. Når en menighet legges ned og dens eiendommer selges, tilfaller midlene et eget fond.
Fondet forvaltes av synodestyret i samarbeid med presbyteriestyret og kirkens organ for
evangelisering og kirkevekst. Dette fondet øremerkes menighetsbyggende arbeid, fortrinnsvis i området. Etter ti år overføres resterende midler til fond for kirkebygg.
5. Menighetens offentlige protokoll sendes statsarkivet.

6. Menighetens arkiv og øvrige bøker sendes presbyteriet.

Det foreslås følgende endringer i gjeldende reglement (merket med sperret kursiv):
3. Presbyteriestyret skal være avviklingsstyre. Forslag til sluttoppgjør, herunder
tilg odehavende eller restgjeld til Frikirkens fellesarbeid, forelegges
menighetsmøtet til godkjenning. Nektes godkjenning, kan avviklingsstyret bringe sluttopp
gjøret inn for s ynodestyret til endelig godkjenning.

4. Når en menighet legges ned og dens eiendommer selges, tilfaller midlene et eget fond.
Fondet forvaltes av synodestyret i samarbeid med presbyteriestyret. Dette fondet øremerkes menighetsbyggende arbeid, fortrinnsvis i området. Etter ti år, overføres resterende
midler til Frikirkens utviklingsfond.

Følgende foreslås derav som revidert reglement for nedlegging av menigheter:

1. Forslag om nedleggelse må først behandles på ordinært menighetsmøte. Blir nedleggelsen vedtatt med minst to tredels flertall, innkalles til ekstraordinært menighetsmøte tre
måneder senere. For at nedleggelse skal skje, må vedtaket gjentas med to tredels flertall.
2. Medlemmene i menigheten tilskrives av presbyteriestyret og gis tilbud om overføring til
annen menighet innen Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

3. Presbyteriestyret skal være avviklingsstyre. Forslag til sluttoppgjør, herunder tilgodehavende eller restgjeld til Frikirkens fellesarbeid, forelegges menighetsmøtet til godkjenning.
Nektes godkjenning, kan avviklingsstyret bringe sluttoppgjøret inn for synodestyret til
endelig godkjenning.
4. Når en menighet legges ned og dens eiendommer selges, tilfaller midlene et eget fond.
Fondet forvaltes av synodestyret i samarbeid med presbyteriestyret. Dette fondet øremerkes menighetsbyggende arbeid, fortrinnsvis i området. Etter ti år, overføres resterende
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midler til Frikirkens utviklingsfond.

5. Menighetens offentlige protokoll sendes statsarkivet.

6. Menighetens arkiv og øvrige bøker sendes presbyteriet.

Synodestyrets forslag til vedtak
Synoden vedtar forslaget til revidert reglement for nedlegging av menigheter.
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Sak 15/2017: Styring og ledelse i lokalmenigheten
Fra Stavern, Brunlanes og Kristiansand frikirker

Synodestyret har foretatt noen endringer i sitt opprinnelige forslag til ny
tekst i reglement for eldsteråd, under del B. Det medfører ingen reell en
dring av meningen, men sørger for at det ikke innføres nye begrep som ikke
forklares eller er forankret i annen bestemmelse.
Synodestyret har bedt om at innmeldte eller varslede saker til Synoden 2017 fra Brunlanes,
Kristiansand og Stavern menigheter samordnes og behandles som en sak. Disse går på styring og ledelse i den lokale menighet.
Vårt hovedanliggende er å:

A. Gi mulighet for åremålsperiode for eldste
Gi den lokale menighet mulighet til å sette en åremålsperiode på fire år for eldste, der det
normale vil være gjenvalg. Begrunnelse: Blant annet for lettere å kunne rekruttere og ivareta eldste (se reglementets avsnitt Oppfølging, videreutdanning og permisjon).
B. Opprette menighetsstyre
I det fremlagte forslaget skjelnes det klarere mellom styring og ledelse i menigheten og
man balanserer nådegavetjenesten og de faste tjenester i menigheten i større grad enn i
dag. Begrunnelse: § 3, der det bl.a. står: “Han styrer og leder kirken gjennom de nådegaver
han gir og de embeter (tjenester) han har innsatt.”
Menighetsmøtet velger et bredt sammensatt styre for en valgperiode, og dette defineres
som menighetens styre.

Pastorer og eldste utgjør eldsterådet med hyrde- og læreansvar som i dag, men uten styre-/
drifts/økonomiansvar, men med vektlegging på tjenesteoppgaver
Diakonene utgjør diakonrådet med fellesskapsbyggende oppgaver som i dag, men uten
styre-/drifts/økonomiansvar, men med vektlegging på tjenesteoppgaver.
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A. Forslag fra Stavern, Brunlanes og Kristiansand menigheter
Endring av § 7 i forfatningen for å åpne for eldstetjeneste på åremål
§ 7 Eldste
Siste setning i første avsnitt endres til:
Vedkommende bør ha fylt 25 år.

Følgende tillegg foreslås etter første avsnitt:
“Ved sin ordinasjon er de eldste prinsipielt trådt inn i en vedvarende
t jeneste, men den lokale menighet gis mulighet til å sette en åremålsperiode
på fire år, der det normale vil være gjenvalg. Det er ingen begrensning på
antall perioder en eldste kan gjenvelges.”
Følgende tekst i siste avsnitt foreslås endret:

Nåværende tekst:
Flytter en eldste fra den menighet vedkommende er innsatt i, opphører stillingen som
eldste. Eventuell ny eldstetjeneste forutsetter ny innsettelse. Ønsker en eldste selv å bli
løst fra sin tjeneste, må grunnene legges fram for eldsterådet. Hvis ikke særskilte grunner
taler mot, bør rådet godta ønsket og meddele menigheten det i menighetsmøte. Saken må
innberettes til presbyteriet. Normalt skal en eldste tre tilbake ved oppnådd aldersgrense
fastsatt av synoden. Menigheten kan forlenge funksjonstiden med inntil tre år ad gangen,
dersom den eldste er villig til å fortsette. Når en eldste fratrer er det imidlertid viktig at
nådegavene fortsatt får være i funksjon.

Ny tekst:
Flytter en eldste fra den menighet vedkommende er innsatt i, opphører stillingen som
eldste. Eventuell ny eldstetjeneste forutsetter ny innsettelse, men ikke ny ordina
sjon. Ønsker en eldste selv å bli løst fra sin tjeneste før åremålsperioden er over,
må grunnene legges fram for e ldsterådet. Hvis ikke særskilte grunner taler mot, bør rådet
godta ønsket og meddele menigheten det i menighetsmøte. Saken må innberettes til
presbyteriet. Normalt skal en eldste tre tilbake ved oppnådd aldersgrense fastsatt av synoden. Menigheten kan forlenge funksjonstiden med inntil tre år ad gangen, dersom den
eldste er villig til å fortsette. Når en eldste fratrer er det imidlertid viktig at nådegavene
fortsatt får være i funksjon.

Synodestyrets forlag til vedtak

Synoden ønsker å gi mulighet for åremålsperiode for eldste. Foreslåtte
endringer av forfatningen vedtas.

Forfatningsutvalgets kommentar:
Forfatningsutvalget fastholder, med bakgrunn i vår kirkes forståelse av ordinasjonen, at
eldstetjenesten prinsipielt er av vedvarende karakter. Enstemmig
Et mindretall støtter likevel synodestyret i at dette prinsippet ikke umuliggjør eldste på
åremål. (Øyvind Tveit)
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B. Forslag fra Stavern, Brunlanes og Kristiansand menigheter
Endring av forfatning og reglement for opprettelse av menighetsstyre og skille styring og
ledelse.
Menighetene foreslår en rekke endringer i forfatning og reglement som følger under. Se
begrunnelse i innledning av saken. Endringer og tillegg er markert med uthevet skrift.

Forfatningen

§ 4 Menighet
Sist endret av Synoden 1993.
Den lokale menighet i Den Evangelisk Lutherske Frikirke er ved sin tilslutning forpliktet
på kirkens lære og organisasjon. Menighetene i kirken er egne juridiske personer som
velger eldste, diakoner og styremedlemmer tilhørende menigheten med stemmerett.
Forstanderen og styrelederen forplikter menigheten med sine underskrifter.
De eldste utøver ansvaret for forkynnelse, sakramentsforvaltning og sjelesorg, har tilsyn med virkegrenene, godkjenner ledere og legger visjoner og strategier for
menigheten.

Diakonene skal utføre, lede og oppmuntre til medmenneskelig omsorg og fellesskaps
byggende arbeid, ha kirketjenerfunksjoner og tilsyn med menighetens eiendommer.
Eldste og diakoner skal som ledere motivere mennesker til tjeneste for Gud og
legge til rette arbeidet i kirke og samfunn.
Styret i menigheten har det overordnede ansvaret for drift og økonomi, og
organiserer menighetens virksomhet i henhold til de rammene som er lagt
i menighetsmøtet. Styrets myndighetsområde begrenses av de saker som avgjøres i
diakonråd, eldsteråd og menighetsmøte (jf § 9 Menighetsmøte). Menighetens vedtak kan
ankes til presbyteriet.
§ 7 Eldste
Foreslåtte endringer i avsnitt 3 og 4:

De eldste er betrodd hyrdetjenesten sammen med forstanderen, og eldste og forstander utgjør
det råd (eldsteråd) som har den pastorale ledelsen av menigheten. Som ordinerte tjenere i
kirken har de fullmakt til å forvalte sakramentene og forestå andre kirkelige handlinger.
En av de eldste eller forstanderen velges som leder av eldsterådet. Vedkommende leder
eldsterådets forhandlinger.
§ 8 Diakoner
Sist endret av Synoden 1993.

I hver menighet velges et passende antall diakoner etter menighetens størrelse og virkeområde. Disse utgjør menighetens diakonråd.
En diakon må tilhøre menigheten med stemmerett, og ha fylt 18 år. Diakonene velges av
menigheten etter innstilling fra menighetsstyret. Valget gjelder for tre år. De som blir
valgt, innsettes i sin tjeneste av menighetens forstander.

Diakonene skal utføre, lede og oppmuntre til medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyg
gende arbeid, og i særlig grad rette denne tjeneste mot mennesker i nød. Menighetens
diakonale arbeid ledes av diakonrådet. (TAS UT: i samarbeid med eldsterådet.)
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Ved gudstjenester og andre samlinger skal diakonene se til at kirkerommet og de ting
som skal brukes, er i orden. Ved nattverd hjelper diakonene til med utdeling av brød
og vin. Diakonene skal ha det daglige tilsyn med menighetens eiendom, i samarbeid
med menighetsstyret. Særlige saker som gjelder eiendom og økonomi, behandles av
menighetsstyret, etter innstilling fra diakonrådet.

§ 9 Menighetsstyret (Ny)
Hver menighet har et menighetsstyre bestående av et ønsket antall
menighetsvalgte, samt minst en eldste og en diakon. Egnethet, gaveutrustning
og menighetens behov vektlegges ved sammensetningen. Daglig l eder – nor
malt forstanderen (hovedpastor) - er styrets sekretær, men uten s temmerett.
Styremedlemmene må tilhøre menigheten med stemmerett, og ha fylt 18 år.
Styremedlemmer og styreleder velges i menighetsmøte etter innstilling fra
eldsterådet. Valget gjelder for tre år.
Styrets oppgaver er blant annet: overordnet oppsyn med driften av
menigheten, hovedansvaret for økonomi og budsjett, samt arbeidsgiver
ansvar. Styret er også ansvarlig for å kalle inn og lede menighetsmøter.
§ 10 Menighetsmøte (Tidligere § 9)
Sist endret av Synoden 2008.
Menighetsmøtet er menighetens øverste beslutningsorgan, med endelig myndighet i alle
vesentlige saker som ifølge Forfatningen skal avgjøres på menighetsplan.
Følgende saker skal behandles og avgjøres av menighetsmøtet: Kall/valg og oppsigelse/
avskjed av forstander, eldste og diakoner, valg av menighetens styre, valg av
utsendinger til presbyterium og synode, regnskap, budsjett og planer for menighetens
virksomhet, årsmeldinger fra menighetens forskjellige råd og virkegrener, ivaretakelse av
menighetens ansvar for ordningen for vern om lære og liv.
Menighetsstyret innkaller til, fremmer saker og innstiller overfor og leder menighets
møtene. Innenfor sitt ansvarsområde kan eldsterådet og diakonrådet fremme og innstille
saker. Ethvert medlem med stemmerett har gjennom menighetsstyret rett til å fremme
saker overfor menighetsmøtet.
Menighetsmøter avholdes etter behov, dog minst 3 – tre – ganger per år. I tillegg holdes
hvert år menighetens årsmøte. Alle medlemmer med stemmerett har tale-, forslags- og
stemmerett på menighetsmøte.

Reglementer

3.1 Reglement for eldsterådet
Eldsterådets oppgaver
Eldsterådets oppgaver er å lede menigheten ved å:

2. Sammen med Menighetsstyret planlegge menighetens virksomhet i oppbyggelse,
evangelisering og tjeneste på kort og lang sikt.

Oppgavefordeling (4.avsnitt)
I fordelingen av oppgaver er det viktig at rådet har for øyet de oppgaver som kan gis videre
til andre medlemmer av menigheten. Ikke minst er det viktig å ha en klar oppgavefordeling
mellom menighetsstyre, eldsteråd og diakonråd. Det kan også vurderes å opprette andre
administrative organer for å ivareta enkelte arbeidsoppgaver der lokale forhold gjør dette
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aktuelt. Eller en kan utvide faste råd med menighetsvalgte medlemmer til ut
videt eldsteråd og utvidet diakonråd. Slike administrative organ og utvidede
lederråd velges og organiseres etter lokale retningslinjer.
Eldsterådets møter
Eldsterådet skal ha regelmessige møter. Møtene åpnes og avsluttes med Guds ord og bønn.
Der bør avsettes god tid til samtale om menighetens liv og virke. Møtene innkalles med
rimelig varsel. Forfall må meldes så snart som mulig til rådets leder. Hvis mulig, bør medlemmene av rådet på forhånd orienteres om sakene som skal behandles.
Eldsterådet innkaller diakonene til møter for planlegging og fordeling av
felles oppg aver etter behov. Der det er delegert oppgaver til andre medlemmer, er det
naturlig at disse møter når deres arbeidsoppgaver skal behandles.
Eldsterådet bør søke enstemmighet når det er mulig. Ellers avgjøres alle saker ved simpelt
flertall. Er det stemmelikhet, avgjør dirigentens stemme utfallet. Men også et mindretall kan
få sin sak behandlet i menighetsmøte.
Eldsterådet utgjør et kollegium og bør søke å bygge fellesskapet innen rådet og med
menigheten.
Oppfølging, videreutdanning og permisjon
Det bør arbeides målbevisst med videreutvikling av de som har gått inn i eldstetjenesten. Et
viktig ledd i dette er en årlig medarbeidersamtale med eldsterådets leder. En slik samtale
kan avdekke behov for opplæring, behov for permisjon eller andre forhold som har betydning
for å kunne fortsette i eldstetjeneste. Også mulig fratredelse fra tjenesten kan være et tema.
Det enkelte eldsteråd bør én gang årlig kartlegge behov for utdanning, permisjon eller andre
tiltak for rådets medlemmer. En vurdering av økonomiske midler til gjennomføring av slike
tiltak forelegges menighetsstyret før dette legger fram forslag til budsjett for menigheten.
Kall av forstander
3. Etter at godkjenning er gitt av presbyteriestyret, og menighetsstyret innkaller til
menighetsmøte for å kalle forstander, oppgir eldsterådet navnet på kandidaten sammen
med innkallingen.

Fratredelse
En eldste som ønsker å slutte i tjenesten før åremålsperioden er over, melder dette
til eldsterådet. Hvis ikke særskilte grunner taler mot, bør rådet godta ønsket og meddele
menigheten det i menighetsmøte.
Aldersgrense
Aldersgrensen for eldste fastsettes til 67 år. Setningen foreslås tatt ut.

Menighetens arkiv
Menighetens protokoller og korrespondanse oppbevares på tryggest mulig måte. Forstanderen eller en arkivar har ansvaret for arkivet. Ingen del av arkivet må makuleres uten etter
vedtak i menighetsstyret.
3.2 Reglement for diakonrådet
Sist endret av Synoden 2011.

Diakonrådets oppgaver
Diakonrådets oppgave er å lede menighetens diakonale arbeid. (TAS UT: i samarbeid
med eldsterådet.)
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Diakonrådets møter
(siste avsnitt)

Diakonene har, etter behov, møter med de eldste for planlegging og fordeling av felles
oppgaver og for å styrke det felles lederansvar.
3.3 Reglement for Menighetsstyret (Ny)
Menighetsstyret er menighetens øverste valgte organ, valgt av
Menighetsmøte. Styrets myndighetsområde begrenses av de saker som av
gjøres i diakonråd, eldsteråd og menighetsmøte.
Eldsteråd og Diakonråd skal være representert i styret.
Menighetsstyrets oppgaver er å lede menigheten ved å:
- Legge strategier for menighetens arbeid
- Planlegge menighetens virksomhet i oppbyggelse, evangelisering og tjeneste
på kort og lang sikt. Holde samrådingsmøter for å drøfte menighetens virke.
- Ha et overordnet lederansvar for menighetens virkegrener, og å oppmuntre
og veilede dem og legge til rette for lederopplæring.
- Ha et overordnet ansvar for menighetens drift, økonomi og budsjett.
- Innkalle til, fremmer saker, og innstiller overfor, og leder menighetsmøtene.
Menighetsstyrets medlemmer har taushetsplikt
3.4 Reglement for menighetsmøtet (tidl. pkt. 3.3)
Sist endret av Synoden 2011
For menighetsmøtet gjelder i første rekke de bestemmelser som er gitt i Forfatningens § 9
Menighetsmøte. Videre gjelder følgende:

1. Menighetsmøtet innkalles med minst 8 - åtte - dagers varsel. Saksliste og n
 ødvendige
sakspapirer deles ut i god tid. Før menighetsmøtet gis det en rimelig tidsfrist for menig
hetens medlemmer til å fremme saker før menighetsstyret setter opp sakslisten etter
innkomne saker fra råd og virksomhet. Det kan ikke fattes vedtak i saker som ikke er
anmeldt til sakslisten før møtet.
5. Deretter godkjennes innkalling og saksliste. Som regel leder styreleder møtet, men
dersom denne ønsker å bli fritatt, kan en annen velges til møteleder.
6. De saker som skal behandles av menighetsmøte er:

a) Kall/valg og oppsigelse/avskjed av forstander, eldste og diakoner.
b) Delegering av presbyteriets rolle som eldsteråd i gitte situasjoner
c) Valg av menighetens representant(er) til presbyteriet. Representantene velges etter innstilling fra eldsterådet. Det kan innstilles inntil det dobbelte antall.

d) Valg av menighetens representant(er) til synoden. Representanten(e) velges etter innstilling fra menighetsstyret. Det kan innstilles inntil det dobbelte antall. Eldsterådet
innstiller på minst ett medlem av menighetens eldsteråd. Innstillingen gjøres kjent for
menighetsstyret før dette fremmer sin innstilling. Det kan innstilles inntil det dobbelte
antall. De representanter som velges blant alle medlemmer med stemmerett, kan også være
forstandere eller øvrige medlemmer av menighetens eldsteråd.
i) Valg av leder av og medlemmer til menighetsstyre.
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Synodestyrets vurderinger
Synodestyret mener at dagens ordning gir rom for en relativt stor grad av fleksibilitet, noe
vårt notat fra 2015 om styring i lokalmenigheten, også viser. Innenfor denne ordningen er
det stort rom for delegering. Vi kan ikke se at det trengs noen forfatningsendringer for å
legge til rette for lokale variasjoner som tjener den enkelte menighet best mulig. Det er med
dagens ordning heller ikke noe i veien for å nedsette et eget strategiutvalg, for eksempel.
Synodestyret mener at forslaget til endringer fra Kristiansand, Brunlanes og Stavern, både
er for uoversiktlig og at det ikke nødvendigvis vil passe alle våre menigheter bedre enn
dagens ordning. Vi vil derfor foreslå å ivareta, og styrke, fleksibiliteten som ligge i dagens
ordning. dette vil vi tydeliggjøre gjennom følgende endringer i reglement for eldsteråd.
Endringer og tillegg er markert med uthevet skrift.
Vi har også flyttet avsnitt 4 og 5 opp, slik at disse blir avsnitt 2 og 3.

Synodestyrets forslag til vedtak

Forslaget fra Kristiansand, Stavern og Brunlanes avvises. Synoden vedtar føl
gende endringer av reglement for eldsteråd:
3.1 Reglement for eldsteråd

Delegering og oppgavefordeling

De oppgaver som samlet påligger eldsterådet, bør i de fleste tilfeller fordeles innen rådet
etter de enkelte medlemmers nådegave og anlegg. I praksis vil mange av oppgavene falle
på forstanderen - spesielt når det gjelder forkynnelse og ledelse av menigheten.

I fordelingen av oppgaver er det viktig at rådet har for øyet de oppgaver som kan gis
videre til andre medlemmer av menigheten. Ikke minst er det viktig å ha en klar oppgavefordeling mellom menighetsråd, eldsteråd og diakonråd. Det kan også vurderes å
opprette andre administrative organer for å ivareta enkelte arbeidsoppgaver der lokale
forhold gjør dette aktuelt. For eksempel kan det nedsettes eller velges et organ
til å ta seg av den jevnlige drift av menigheten, og utvalg til å arbeide med
visjoner og strategi for menigheten. Det kan utarbeides lokale retningslin
jer for slike organer. Eller en kan utvide faste råd med menighetsvalgte medlemmer
til utvidet eldsteråd. Slike administrative organ og utvidede lederråd velges og organiseres etter lokale retningslinjer.
Eldsterådet står fritt til å fordele oppgaver og ansvar mens det selv står med det endelige
ansvar. En aktiv holdning til delegering av arbeidsoppgaver vil både kunne bidra til å ta i
bruk flere av de nådegaver som finnes i menigheten, og gi de eldste større mulighet til å
prioritere arbeidet med ord og sakramenter.
Forstanderen står ansvarlig overfor øvrigheten, er den eneste som har vigselsrett og må
til enhver tid rette seg etter gjeldende lover.

Omsorgen for medlemmene krever at de eldste kjenner den enkelte. Her vil det i de fleste
tilfeller være nødvendig å dele menighetens medlemmer inn i grupper/kretser slik at den
enkelte eldste får ansvar for sin gruppe/krets.
Eldsterådets medlemmer kan også trekkes inn i ledelse av gudstjenester og forrette nattverd selv om forstanderen er til stede.
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Vedlegg til Synodesak 15/2017: Styring og ledelse i lokalmenighet
Begrunnelse

Fra Stavern, Brunlanes og Kristiansand menigheter

B. Opprettelse av menighetsstyre

I sin vurdering av vårt forslag mener synodestyret at det er uoversiktlig. Derfor vil vi her gi
forslaget en bredere begrunnelse. Videre hevder synodestyret at dagens ordning gir nødvendig rom for delegering av oppgaver. Til det vil vi svare: Hvis vårt forslag hadde omhandlet hvordan eldsteråd og diakonråd bedre kan delegere sine oppgaver ville vi vært enig med
styret. Forfatningen gir stor grad av delegeringsmuligheter. Men forslaget handler ikke om
delegering, men om formalisering av et styre
• som har større forankring i menigheten,
• er mer i tråd med nådegaveprinsippet Frikirken bygger på og som
• mer samsvarer med ordninger ellers i organisasjonslivet.

I det fremlagte forslaget skjelnes det klarere mellom styring og ledelse i menigheten og
man balanserer nådegavetjenesten og de faste tjenester i menigheten i større grad enn i
dag. I forfatningen basisparagraf 3, står det bl.a.: “Han (Kristus) styrer og leder kirken gjen
nom de nådegaver han gir og de embeter (tjenester) han har innsatt.” Dette gir et godt utgangspunkt for vår tenkning om forholdet mellom forskjellige kirkelige tjenesteoppgaver
og ansvarsroller – og som har sin basis i Det nye testamentets arbeidsdeling mellom åndelige og timelige oppgaver; for eksempel at de eldste skal vie seg til «bønnen og tjenesten
med Ordet» (Apg 6,4).

Vår vurdering og begrunnelse

1. Frikirken har en ordning der de som er ordinert til tjeneste med ord og sakrament (den
prestelige tjenesten) også har styringsansvaret - siden eldsterådet utgjør menighetsstyret
(§ 4). Dette har vi fra presbyteriansk kirketenkning der «lærende» og «styrende» eldste
utgjør eldsterådet. Frikirken forlot denne skjelningen i 1990-årene etter behandlingen av
en utredning om eldstetjenesten i Frikirken (1985) som vektla det nytestamentlige nådegaveprinsippet på bekostning av skotsk presbyteriansk kirkeforfatning. Mye har skjedd i
våre menigheter etter dette; nådegaveundervisning og nådegavekurs, personlig kompetanseutvikling og tjenestedifferensiering.
Men: Er det rett at den som er vigslet til tjeneste som forkynner og åndelig leder automatisk også skal sitte med ansvar for drift, økonomi og forvaltning av menighetens ressurser - og å ha personlig utrustning til dette? Og: Styrings- og forvaltningsgavene er vel ikke
forbeholdt «pastoratet»? Skal vi fortsatt la en presbyteriansk kirketenkning overstyre en
luthersk embetsforståelse (forkynnelsen av evangeliet og nådemiddelforvaltningen)?

2. Vår ordning kan synes å ikke ta vår egen forfatning § 3 på alvor der nådegaveprinsippet og skjelning - men også samspillet - mellom faste tjenester og de ulike nådegavene
beskrives. Vi trenger et styre for menigheten som består av personer med ulike gaver, erfaringer og kompetanse. Som forvaltningsorgan bør det sammensettes av personer med god
innsikt i hele menighetens oppdrag og virksomhet, også økonomi i vid forstand. Samlet bør
det også gjenspeile menighetens alderssammensetning.
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3. Pastorer og eldste - som ansatte og med tillitsverv gitt av menigheten - bør derfor ikke
alene utgjøre menighetsstyret, men være representert der. Et menighetsstyre skal sørge
for at lederskapet holder seg til de vedtak menigheten har fattet hva strategi og forvaltning
angår (jf. budsjett og planer). Derfor bør ikke ansatte og tillitsvalgte i samme sak være premissleverandører, lede saksbehandlingen i menighetsmøtet og sørge for effektuering. Vi må
ikke komme i den situasjonen at vi for eksempel i ansettelses- og disposisjonssaker sitter
på begge sider av bordet.
4. Flere av våre menigheter har en form for menighetsstyre med både menighetsvalgte og
med representanter fra diakonat og pastorat - og i tillegg: FriBU. Sammensetning og størrelse varierer ut fra menighetenes størrelse og ledertilfang. Virkeligheten har presset dette
fram over flere år.
5. Og rent juridisk: Ansatte og “innsatte” (pastorer, eldste og diakoner) bør ikke ha et
overordnet ansvar for menighetens drift, økonomi og budsjett. Dette ansvaret bør hvile
på et menighetsvalgt styre. I dag er det pastor og eldste som forplikter menigheten med
sine underskrifter, jf. Brønnøysundregisteret. Etter vårt syn burde det være slik at en
menighetsmøtevalgt styreleder tegnet sammen med menighetens hovedforstander, jf. også
Lov om trudomssamfunn og ymist anna.

Fra ledelsestenkningen

Følgende gir en beskrivelse av hvordan vi forstår styring og ledelse i kristne menigheter og
spesielt i Frikirkens.
Styring
Et styre er en gruppe personer som leder en organisasjon, bedrift, eller en myndighetsetat. Styremedlemmene i styret til en bedrift velges av eierne som deres representanter for
å ivareta eiernes interesser i styrearbeidet. Styremedlemmene i styret til en organisasjon
velges av medlemmene i organisasjonen. Styremedlemmene i styret til en myndighetsetat
utpekes av et overordnet myndighetsorgan. Et styre ledes normalt av en styreleder, formann eller en president. (Wikipedia)
Overført på et kirkelig landskap kan det i korte trekk beskrives slik: Den lokale menighet
er organisasjonen. Medlemmene er eierne. Menighetsmøtet velger styremedlemmer.
Menighetsstyret har som mandat å ivareta menighetens formål, ressurser og virksomhet
ut fra det verdigrunnlaget kirkesamfunnet den er del av har. Styrets funksjon er dermed av
særlig kontrollerende karakter.
Lederskap
En leder i bibelsk sammenheng er en person med gudgitte evner og et gudgitt ansvar for
å påvirke en bestemt gruppe av Guds folk i retning av Guds formål med denne gruppen.
(Robert J. Clinton)

Den daglige/jevnlige drift av Frikirkens menigheter ledes av pastor, eldste og diakoner – i
samspill med ledere for barne- og ungdomsarbeidet, voksenarbeidet og ulike virksomheter.
De ledere og tjenestegrupper vår forfatning foreskriver er ansatt og/eller vigslet til vedvarende tjeneste (pastor og eldste) eller til åremålstjeneste (diakoner). I dette lederskapet
skal finnes ledere som er tjenere (diakoner), ledere som er husholdere (forvaltere), ledere
som er hyrder (forkynnere, veiledere og sakramentsforvaltere), ledere som er sjelesørgere,
forbedere osv. Lederskapets funksjon er dermed av særlig åndelig og visjonær karakter.
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En sunn ledelse og styring i menigheten forutsetter en skjelning mellom de ansattes og
tillitsvalgtes daglige ledelsesoppgaver og det valgte styrets ansvarsrolle. Da kan også et
godt samspill mellom det visjonære og kontrollerende fungere.

Vårt forslag til Synoden 2017:

• Menighetsmøtet velger et bredt sammensatt styre for en valgperiode, og dette defineres
som menighetens styre.

• Pastorer og eldste utgjør eldsterådet med hyrde- og læreansvar som i dag, men uten styre-/ drifts-/økonomiansvar, men med vektlegging på tjenesteoppgaver.
• Diakonene utgjør diakonrådet med fellesskapsbyggende oppgaver som i dag, men uten
styre-/drifts-/økonomiansvar, men med vektlegging på tjenesteoppgaver.

Endring av forfatning og reglement for opprettelse av menighetsstyre og skjelning mellom
styring og ledelse: Se sidene 19 – 22 i Synodedokumenter til menighetsbehandling 2017.
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Sak 16/2017: Gjenopprettelse av misjonsstyret
Fra Arendal Frikirke

Begrunnelse for forslaget:
«I 2016 feiret vi 100-årsjubileum for Frikirkens misjon. Fra misjonens første år ble misjonsarbeidet ledet av et misjonsstyre. Frikirken hadde et misjonsstyre de første 95 av misjonens 100 års historie. Så ble styret nedlagt, og oppgavene ble overført til synodestyret.
Mange arbeidskrevende og kompliserte oppgaver ble flyttet opp til synodestyret, og medførte at synodestyret fikk problemer med å ivareta sin utvidede oppgave.

Frikirkens ulike styrer, som misjonsstyret og skolestyret, velges av Synoden, og står også til
ansvar overfor Synoden. Det er en avgjørende forskjell, både prinsipielt og praktisk, mellom
et misjonsstyre og et rådgivende utvalg/ressursgruppe for synodestyret.

Vi tror at et styre bestående av mennesker med en særskilt kompetanse, kunnskap og
kjærlighet til misjonen vil være en styrke for Frikirkens misjonsarbeid. De vil også ha større
anledning til å følge opp arbeidet og arbeiderne på en god måte.»

Forslag til vedtak:

«Synoden vedtar å reetablere Frikirkens misjonsstyre som ble nedlagt for 5 år siden.»

Synodestyrets vurdering:
Nedleggelsen av misjonsstyret var en del av en større omorganisering av Frikirkens
fellesarbeid. Dette var resultatet av en lang og grundig prosess for å få til en mer helhetlig
ledelse av Frikirken. Vi mener det vil være svært uheldig om man gjenopptar deler av den
gamle ordningen uten å ha sett på helheten og vurdert hvilke konsekvenser dette vil få.

Synodestyret deler ikke Arendal Frikirkes oppfatning av hvordan vi ivaretar vår rolle som
misjonsstyre. I perioden fra november 2014 til februar 2017, har synodestyret behandlet
24 saker om vårt misjonsarbeid. I tillegg kommer AU saker, orienteringssaker og andre
saker som også berører misjon. Synodestyret har søkt råd hos enkeltpersoner og grupper,
etter hvilken kompetanse som har vært nødvendig i de ulike sakene. Heller ikke et eget
misjonsstyre vil kunne ha all kompetanse innenfor styret. Synodestyret ser viktigheten av
et bredt engasjement for misjon og mener vi kan bli mye bedre på organiseringen av ulike
referansegrupper og ressursgrupper. Disse kan med fordel gjøres offentlig kjent i kirkesamfunnet. Vi ser også nødvendigheten av en gjennomgang av vår misjonsstrategi og organisering, men er tydelige på at gjenopprettelse av misjonsstyret ikke er løsningen.
Synodestyret deler oppfatningen av at det er en avgjørende forskjell mellom et misjonsstyre og et rådgivende organ. Dette var også et av argumentene for å endre strukturen i 2011.

Synodestyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra Arendal Frikirke avvises.
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Sak 17/2017: Misjonsutvalg til å utrede Frikirkens
misjonsengasjement
Fra Porsgrunn Frikirke

Bakgrunn
Den Evangelisk Lutherske Frikirke markerte i 2016 hundre år med eget misjonsarbeid.
Eldsterådet i Porsgrunn Frikirke er takknemlig for at vi som menighet får stå i misjonens
tjeneste med å bringe det gode budskapet om Jesus Kristus til folkeslagene. Vi opplever at
Frikirkens felles misjonsarbeid har vært, - og er fortsatt, til velsignelse for vår menighet og
et viktig fellesprosjekt for vårt kirkesamfunn.

I en tid med store endringer i kirkesamfunnet så vel som i misjonen, ser vi imidlertid et behov for en gjennomtenkning og bevisstgjøring når det gjelder målsettinger og strategier. Vi
foreslår derfor en bred gjennomgang av Frikirkens videre misjonsengasjement. Eldsterådet
i Porsgrunn Frikirke leverte derfor nevnte forslag til Synodestyret i brev av 30.11.16, hvor
vi pekte på to mulige alternative strategier:

Alternativ 1: Et hurtigarbeidende utvalg, nedsatt av Synodestyret snarest, med mandat til å
utrede en sak for Synoden 2017
Alternativ 2: Et utvalg, nedsatt av Synoden 2017, med mandat til å utrede en sak for Synoden 2020.
Vi opplever at saken har hast. Derfor har vi primært ønsket oss et hurtigarbeidende utvalg.
Synodestyret har meldt tilbake at de ikke ser det som mulig å gjennomføre alternativ 1, men at
de vil støtte hovedanliggende i det foreslåtte alternativ 2 fra eldsterådet i Porsgrunn Frikirke.

Saksopplysninger

Eldsterådet i Porsgrunn Frikirke representerer ikke ett bestemt syn når det gjelder
Frikirkens fremtidige misjonsarbeid. Utgangspunktet har vært at saken er så viktig at den
bør utredes. Kirkens satsinger, også på dette området, må være tuftet på felles prioriteringer og vedtatte strategier.

Under arbeidet med saken er enkeltpersoner i Frikirken blitt kontaktet for å få deres syns
punkter på det som var en foreløpig skisse til et vedtak. Om lag ti av disse tjue kom med
innspill, noen korte, andre mer utførlige. Disse enkeltpersonene representerer til dels
forskjellige miljøer, erfaringer og vektlegginger innenfor Frikirken når det gjelder arbeidsmetoder og veivalg for misjonen. Til tross for ulikheter støtter tilbakemeldingene forslaget
om en bred gjennomgang av temaet.

Forslaget med kommentarer og vurderinger

Forslaget går ut på at Synoden nedsetter et utvalg, Misjonsutvalget, som skal utrede:

• Organisering av Frikirkens samlede misjonsarbeid, vurdering av fordeler og ulemper ved ulike modeller
En bred gjennomgang bør inneholde en beskrivelse av Frikirkens samlende misjonsengasjement, både sentralt og lokalt, på grunnlag av innhentede opplysninger om satsinger,
arbeidsmetoder, omfang, økonomi osv.
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Videre bør utredningen fremskaffe tydelige, alternative organisasjonsmodeller, inkludert
styringsmodeller. Her vil det være nærliggende å ta utgangspunkt i de innhentede opplysninger, men også i modeller som er kjent fra andre kirkesamfunn som Frikirken naturlig
kan sammenlikne seg med.

• Behovet for at Frikirken fortsatt skal ha et eget misjonsarbeid, og i tilfelle hvor stort
omfang
Dette er grunnleggende spørsmål som det vil være naturlig å besvare som følge av vurde
ringene over. Utredningen bør ha blikk for at våre menigheter har ulike forutsetninger/
ressurser. Den bør også vurdere viktigheten for et kirkesamfunn av å stå sammen om felles
misjonsarbeid, i forhold til behovet for lokalt eierskap og nærhet til misjonsprosjekter og
hjelpearbeid.
• Overordnet målsetting og strategi for Frikirkens misjonsarbeid
Misjonsutvalgets arbeid bør hjelpe Synoden til å finne en farbar vei gjennom tydelige mål
og mest mulig samlende strategier for kirkesamfunnets og menighetenes misjonsengasjement fremover.
Eldsterådet i Porsgrunn Frikirke ønsker ikke å binde Misjonsutvalget, men vil egen del
nevne noen momenter som kan danne utgangspunkt for et arbeid med mål og strategier:

- Misjonshistorisk utvikling gjennom Frikirkens 140-årige historie
- Forholdet mellom tradisjon og fornyelse i Frikirkens misjonsarbeid
- Hvilken vedtatt strategi gjelder for Frikirkens misjonsarbeid i dag?
- Beskrivelse av Frikirkens samlede misjonsengasjement, sentralt og lokalt
- Vektlegging av arbeid blant «unådde» i forhold til satsing på mer tradisjonelt misjonsarbeid og oppfølging av samarbeidskirker gjennom samarbeidsprosjekter
- Utsending av misjonærer versus bruk av nasjonale medarbeidere
- Mulig tett samarbeid med andre lutherske misjonsorganisasjoner
- Satsing på kontaktmisjonærer, utsendt av Frikirken
- Bruk av korttidsmisjonærer til spesielle oppdrag, blant annet frivillige og/eller medlemmer med spesialkompetanse
- Initiativ og satsinger med lokal forankring versus felles satsinger
- Frikirkens profil som et luthersk kirkesamfunn i forhold til samarbeidskirker/organisasjoner
- Forholdet mellom misjon og hjelpearbeid

• Styrking av misjonens ressurser, dens økonomi og personell
Dette punktet henger nøye sammen med de vurderinger som er nevnt ovenfor.

Det handler også om hvordan Frikirken best mulig kan forkynne kallet til misjon, inkludert
givertjeneste, formidling av kallet til tjeneste og støtte til dem som går inn i en tjeneste for
misjonen.
Utredningen med forslag til vedtak i Synoden 2020, må koples tydelig til budsjett og andre
planer for perioden.

• Andre problemstillinger som er av viktighet for Frikirkens misjonsarbeid i fremtiden
Forslag og kommentarer i denne saken er ikke ment å være uttømmende i forhold til hva
saken gjelder. Misjonsutvalget må stå fritt til å trekke inn andre momenter, tilgjengelig
kunnskap og ressurspersoner som kan bidra til å utføre oppdraget.
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Det er viktig at utvalgets arbeid munner ut i forslag som kan sikres bredest mulig
tilslutning i kirkesamfunnet.
Misjon er et helt avgjørende anliggende for et kristent kirkesamfunn. Da er det viktig
at misjonsinnsatsen organiseres, ledes og koordineres på en slik måte at det kan samle
menighetene gjennom felles, målrettede satsinger som mange kan identifisere seg med.

Misjonsutvalget sikres en bred sammensetning, hvor representanter for ulike miljøer,
erfaringer og tenkninger deltar. Det anbefales at noen fra de siste misjonsstyrene og
misjonsadministrasjonen deltar. I tillegg kan det oppnevnes en referansegruppe.
Frikirkens samlede misjonsengasjement preges i dag av stort mangfold. Det er viktig at
dette gjenspeiles gjennom misjonsutvalgets sammensetning. Eldsterådet i Porsgrunn
Frikirke vil ikke foreslå medlemmer til utvalget. Misjonsutvalgets medlemmer bør velges
av Synoden 2017 etter innstilling fra valgkomiteen, under forutsetning av at Synoden ned
setter Misjonsutvalget.
Misjonsutvalget tilføres nødvendige ressurser, og utredningen legges frem med
forslag til innstilling for Synoden 2020.
Oppgaven må gis høy prioritet. Arbeidet vil kreve bred faglig kompetanse og utredningskompetanse. Dette må sikres i budsjettet som skal vedtas av Synoden i 2017, forutsatt at
Synoden velger å nedsette utvalget.

Forslag til vedtak fra Porsgrunn Frikirke

Synoden nedsetter et utvalg, Misjonsutvalget, som skal utrede:
• Organisering av Frikirkens samlede misjonsarbeid, vurdering av fordeler og
ulemper ved ulike modeller
• Behovet for at Frikirken fortsatt skal ha et eget misjonsarbeid, og i tilfelle
hvor stort omfang
• Overordnet målsetting og strategi for Frikirkens misjonsarbeid
• Styrking av misjonens ressurser, dens økonomi og personell
• Andre problemstillinger som er av viktighet for Frikirkens misjonsarbeid i
fremtiden
Det er viktig at utvalgets arbeid munner ut i forslag som kan sikres bredest
mulig tilslutning i kirkesamfunnet og i menighetene.
Misjonsutvalget sikres en bred sammensetning, hvor representanter for ulike
miljøer, erfaringer og tenkninger deltar. Det anbefales at noen fra de siste
misjonsstyrene og misjonsadministrasjonen deltar. I tillegg kan det oppnevnes
en referansegruppe.
Misjonsutvalget tilføres nødvendige ressurser, og utredningen legges frem med
forslag til innstilling for Synoden 2020.
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Synodestyrets vurderinger:
Synodestyret er takknemlig for det sterke misjonsengasjementet som finnes rundt i våre menig
heter. Vi er av den oppfatning at det har vært både rett og godt at vårt misjonsarbeid har blitt
fokusert mer mot unådde folkegrupper og innvandrere i Norge. Samtidig ser vi nødvendigheten
av en avklaring og bevisstgjøring rundt lokalmenighetens eierskap og ansvar for vårt felles misjonsarbeid. Samarbeid, organisering og økonomi er viktige momenter som bør drøftes videre.
Synodestyret viser til at synoden 2017 skal behandle og vedta målsetninger for hele
kirkesamfunnet som inkluderer vårt misjonsarbeid og engasjement for mennesker som
ennå ikke tror på Jesus.

Synodestyret har positive erfaringer fra strategisamlingen i januar 2017 og bønnesynoden
i 2013, og anbefaler at vi bruker disse erfaringene når vi skal arbeide med mål og strategier
for kirkens felles misjonsarbeid.
Vi støtter fullt ut hovedanliggende i forslaget fra Porsgrunn Frikirke, men fremmer et noe
justert forslag for å sikre en bredest mulig prosess.

Synodestyrets forslag til vedtak

1. Synoden nedsetter en arbeidsgruppe som skal forberede og gjennomføre en
prosess som leder frem til et bredt sammensatt drøftingsmøte om Frikirkens
misjonsarbeid. Her drøftes blant annet:
• Organisering av Frikirkens samlede misjonsarbeid, vurdering av fordeler og
ulemper ved ulike modeller
• Behovet for at Frikirken fortsatt skal ha et eget misjonsarbeid, og i tilfelle
hvor stort omfang
• Overordnet målsetting og strategi for Frikirkens misjonsarbeid
• Styrking av misjonens ressurser, dens økonomi og personell
• Andre problemstillinger som er av viktighet for Frikirkens misjonsarbeid i
fremtiden
Synoden ber om at hvert presbyterium stiller med 10 utsendinger til drøftings
møtet, hvor 40 prosent skal være under 40 år og minst 40 prosent fra begge kjønn.
Det er viktig at prosessen munner ut i forslag som kan sikres bredest mulig
tilslutning i kirkesamfunnet og i menighetene.
Arbeidsgruppa sikres en bred sammensetning, hvor representanter for ulike
miljøer, erfaringer og tenkninger deltar. Det anbefales at noen fra de siste
misjonsstyrene og misjonsadministrasjonen deltar.
Arbeidsgruppa tilføres nødvendige ressurser, og utredningen legges frem med
forslag til innstilling for Synoden 2020.
2. Synoden velger en arbeidsgruppe på fem personer ut fra kandidatene
fremmet av valgkomiteen.
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Sak 18/2017: Fra medlemsbasert til inntektsbasert
menighetstilskudd/misjonsgave
Fra Fredrikstad Frikirke

Bakgrunn
Hvor mye den enkelte menighet årlig skal betale i tilskudd til fellesarbeidet og misjon
beregnes i dag ut fra antall medlemmer med stemmerett i menigheten1.

Men antall medlemmer med stemmerett gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av
menighetens økonomi og betalingsevne2. En mer rettferdig fordeling av felles økonomiske
forpliktelser vil derfor være at menighetenes inntekter legges til grunn for menighetstilskuddet/menighetsgaven3.
Med et inntektsbasert menighetstilskudd vil kirkesamfunnet unngå de utfordringene som
lett dukker opp med en medlemsbasert tilskuddsmodell4.

Forslag til vedtak:

Synoden ber synodestyret om å innføre en inntektsbasert tilskudds- og gave
ordning fra og med 2019.

Synodestyrets vurdering:
Vi ser behovet for å vurdere nye modeller for tilskudd, gaver og støtteordninger, men mener
det er for tidlig å gjøre et vedtak om en bestemt modell uten at man har regnet på hvilke
konsekvenser dette vil få for enkeltmenigheter. Det er dessuten varslet store endringer i
statsstøtten til trossamfunn, og det vil være behov får en evaluering av utviklingsfondets
utdelinger i løpet av kommende synodeperiode.
Synodestyret fremmer derfor et alternativt forslag til vedtak.

Forslag fra Synodestyret:

Synoden ber synodestyret utrede en inntekstbasert modell for menighetens
bidrag til fellesarbeidet, og å vurdere denne opp mot dagens medlemsbaserte
modell. Tilskudd fra menighetene må også sees i sammenheng med forvaltnin
gen av offentlige tilskudd og utviklingsfondets midler.
1 Alle menighetenes totale inntekter, med fratrekk fra noen faste poster som fremkommer på statistikkskjemaet, deles på totalt antall medlemmer i kirkesamfunnet med stemmerett. Da fremkommer det en sum pr.
medlem som hver menighet skal betale for, både i form av tilskudd og gaver.
2 Eks: Menigheter med relativt mange unge medlemmer med liten betalingsevne, betaler forholdsvis mer av
sine inntekter enn menigheter med medlemmer med stor betalingsevne.
3 Man summerer som før alle menighetenes inntekter med de fradrag som fremgår av statistikkskjema, men i
stedet for å bruke menighetens medlemmer som et forholdstall til kirkesamfunnets totale medlemmer, brukes
menighetens inntekter som et forholdstall til kirkesamfunnets totale inntekter.
4 Eks: Man unngår at menigheter vegrer for å jobbe strategisk med menighetsvekst i form av økende antall
medlemmer med stemmerett, fordi de i neste omgang vet at dette medfører en merkostnad.
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Sak 19/2017: Forvaltning av sakramentene
Fra Kongsberg Frikirke

Kongsberg Frikirke foreslår følgende endring av forfatningen: §7, 3. avsnitt, siste setning
endres fra:
til

«Som ordinerte tjenere i kirken har de fullmakt til å forvalte sakramentene og forestå
andre kirkelige handlinger»
«Som ordinerte tjenere i kirken har de ansvar for forvaltningen av
s akramentene og andre kirkelige handlinger».

Hensikt med forslaget:
Stimulere til en samtale i Synoden om vilkårene for og viktigheten av et multipliserende,
smågruppebasert menighetsliv i en postmoderne tid, der blant annet nattverden har en
sentral plass i dette.
Bekrefte og tilpasse DELFs kirkeordning for en postmoderne tid slik at eldsterådet kan
utøve sitt ansvar innenfor menighetsfellesskap der det er en normalordning med sakramentsforvaltning i mindre enheter, huskirker og lignende.

Begrunnelse for forslaget:

Forslagets hensikt er å sikre gode ansvarsforhold der det kan åpnes for og oppmuntres til
en normalordning i den enkelte menighet, dersom menigheten ellers ønsker dette, der natt
verdfeiringen blir mer tilgjengelig og/eller det kan oppmuntres til fullverdig menighetsliv i
husgrupper og lignende.
Slik forfatningen er skrevet i dag gir DELFs ordning en anvisning om at det er eldsterådets
medlemmer personlig som skal forestå forvaltningen av sakramentene, også den praktiske
delen. Dette har vist seg for rigid i forhold til den type menighetsliv som har vokst fram i
vår tid. Derfor vedtok Synodemøtet i 2002 en bestemmelse om at eldsterådet kunne delegere nattverdsfeiringen til ansvarlige i mindre grupper. Denne bestemmelsen har vært i
aktiv bruk i flere av Frikirkens menigheter, og forfatningen bør bearbeides slik at denne
praksisen kan være en normalordning for menighetslivet der menigheten selv ønsker det.
En videreføring av delegeringsordningen framstår som en bakpå og lite framtidsretta håndtering som ikke i tilstrekkelig grad inviterer til at det kan være en alminnelig og oppmuntringsverdig praksis med en nattverdsfeiring i de små fellesskapene.

Over lengre tid har det etablert seg en stor grad av felles oppfatning om at små fellesskap og
grupper er en sunn og nødvendig del av et velfungerende menighetsliv. De små fellesskapene kan ha særlige kvaliteter i forhold til menighetsliv på tvers av generasjonene, livsnære
fellesskap, disippeltrening, ansvarliggjøring og organisk liv. Enkelte menighetsfellesskap
legger sågar vekten på det lille fellesskapet i så stor grad at dette mer eller mindre kan sies
å utgjøre en hovedsamling for mange av menneskene som tilhører menighetsfellesskapet.
Under slike livsvilkår skal det være naturlig å oppmuntre til sakramentsforvaltning i de små
gruppene, dersom menigheten ønsker det.

Endringen åpner for en mindre hierarkisk organisering av menighetslivet, der eldsterådets
ansvar ikke endres, men praksis kan harmoniseres med menighetslivets organisering og
fordeles på andre ansvarlige medlemmer i fellesskapet.
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Vi ser det bibelske vitnesbyrdet om de første kristne i Apostlenes Gjerninger 2,42-47. Hva
betyr uttrykket «I hjemmene brøt de brødet»? Denne setningen rommer dybder og liv, og
forteller oss mye om livet i den kristne kirke. Hjemmene og familien og relasjonene mellom generasjonene var en sentral del av menighetens liv; et kjennetegn, et framtredende
særpreg. Vi tror det var slik fordi man brøt brødet i hjemmene og spiste sammen. Når det
står slik, er det neppe en tilfeldig valgt formulering. Dette portrettet til vitenskapsmannen
Lukas er ikke laget på slump. De gjorde det faktisk slik, og noe av det som kirken til alle
tider har holdt som mest konstituerende, mest materialisert Jesus-tro fysisk, påtagelig,
skjedde i hjemmene, og det var knyttet til måltidsfellesskapet – de spiste sammen med
oppriktig glede og de brøt brødet. Når Frikirkens forfatning har gjort det nødvendig med et
eget vedtak for å myke opp og gi rom for menighetsliv der man bryter brødet i hjemmene,
er det tankevekkende i forhold til både utfordringer i tiden og det bibelske vitnesbyrdet, og
bør endres.
Følgende ble vedtatt av Synoden 2002 (sak 16/2002):

Synoden mener at det innenfor dette reglement* kan åpnes for at menigheter som har
cellegrupper og husfellesskap som en integrert del av sitt arbeid, eller som en strategi
for et geografisk område, kan ha nattverd i disse gruppene. Nattverden forrettes da av en
eldste eller pastor og må anses og tillyses som en del av menighetens samlede og offentlige nattverdfeiring.
Ved samlinger i menighetens regi der menigheten ønsker at nattverd feires, og ingen av
menighetens ordinerte kan forrette, kan eldsterådet delegere denne oppgaven til andre
medlemmer i fullt medlemskap.

Dette har fungert, og det er vanskelig å se noen god grunn til at dette ikke bør bekreftes
som en normal endring ved å endre forfatningen.

Synodestyrets vurderinger:

Synodestyret forstår Kongsberg Frikirkes anliggende, men mener at dette allerede er ivaretatt i dagens forfatning og reglement. Vi deler ikke Kongsberg Frikirkes oppfatning av at det
er eldsterådets medlemmer som personlig må forrette nattverden.
Fra reglement for eldsteråd:

1. Sørge for Guds Ords forkynnelse og sakramentenes forvaltning.

Synodestyret forstår formuleringen slik at dette kan ivaretas ved å gi andre rett til å forrette
nattverd i husfellesskap og ved andre samlinger i menighetens regi.
I Synoden 2002 ble det også tydeliggjort at eldsterådet kan delegere denne oppgaven til
andre medlemmer i fullt medlemskap.

Synodestyrets forslag til vedtak

Forslaget avvises, da vi mener at Kongsberg Frikirkes anliggende er ivaretatt i
dagens ordlyd i forfatning og reglement.
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Forfatningsutvalgets kommentar:
Forfatningsutvalget deler synodestyrets oppfatning av og grunngivelse for at forslaget fra
Kongsberg menighet om sakramentsforvaltning, bør avises. I saksframlegget bruker synode
styret både begrepet innstilling og begrepet forslag. Normalt er det synodens arbeids
komiteer som innstiller til vedtak i synoden, på bakgrunn av forslag som er oversendt den.
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Sak 20/2017: Valg
Fra valgkomiteen

Ettersendes
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Sak 21/2017: Eventuelt
Tid og sted for Synoden 2020.
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