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SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

Den 3.desember ble menigheten Gospel Chin Church stiftet. Menigheten består av
Chin-folk fra Myanmar bosatt på Østlandet.

Menigheten består ved oppstart av 19 personer (barn og voksne). Menigheten samles
til gudstjenester hver 1. og 3. søndag kl 13.00 i Hausmannsgt. 22, Oslo..

Protokoll fra stifielsesmøtet og vedtekter for menigheten ligger vedlagt.

Vi som stifter menigheten har bakgrunn som baptister fra Myanmar og vi ønsker at
den nye menigheten skal bli medlem av Det Norske Baptistsamfimn.

Med vennlig hilsen
For Gospel Chin Church
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Bawi Vum Liankal
Leder (Chaimian) Church

Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak



Stiftelsesmote for Gospel Chin Church

Hausmannsgt. 22, Oslo den 3.desember 2016

Sak 1: Stiftelse av ny Baptistmenighet
Et flertall blant de tilstedeværende var enige om å stifte en egen baptistmenighet kalt Gospel
Chin Church. Menigheten består av 19 personer bosatt på Østlandet. Møtene vil i
utgangspunktet foregå på Chin-Falam språk.

Søknad om å bli tatt opp som menighet i Det Norske Baptistsamifinn vil sendes til
Hovedstyret i DNB ved generalsekretær.

Menigheten er åpen for alle som ønsker å bli medlem og som tror på Jesus Kristus som Herre,
og som er døpt på sin egen tro og bekjennelse.

Alle som vil bli medlemmer av menigheten må fylle ut et eget innmeldingsskjema (felles
skjema for familier). Det er viktig å ha navn, personnummer og adresse på alle medlemmer
(både barn og voksne). Hvis noen tilhører andre menigheter må de meldes ut før de kan
opptas i den nye menigheten.

Menigheten vil ved oppstart bestå av 19 barn og voksne.

Viktigheten av å holde orden i medlemslistene ble understreket.

Sak 2: Navn på menigheten
Menighetens navn skal være “Gospel Chin Church”.

Sak 3: Vedtekter for menigheten
Menigheten har vedtatt egne vedtekter, se vedlegg.

Sak 4: Valg av menighetsledelse
Menigheten har valgt 6 personer til menighetsråd:

Menighetsråd:
Menighetsleder (chairman)/forstander
Nest leder /vice chairman)
Sekretær
Assisterende sekretær
Kasserer/regnskapsfører (treasurer)
Assisterende kasserer

Sak 5: Offentlig registrering av menigheten
a) Cospel Chin Church Baptistmenighet søker om medlemskap i Det Norske

Baptistsamfimn. Søknaden legges fram for Hovedstyret og menigheten vil etter planen
bli ønsket velkommen på landsmøte i Stavern ijuli 2017. Minst en representant fra
menigheten deltar ved landsmøtet.

b) Gospel Chin Church Baptistmenighet registreres hos Fylkesmannen. Menighetens
leder registreres som menighetens forstander.



c) Gospel Chin Church Baptistmenighet registreres i Brønnøysundregistrene slik at
menigheten Mr eget organisasjonsnummer.

d) Gospel Chin Church Baptistmenighet oppretter egen bankiconto i når man har fätt
organisasj onsnummer.

Ansatte i Det Norske Baptistsamfunn gis fullmakt til å hjelpe til med videre oppfølging og
effektuering av disse vedtakene.

Sak 6: Plan for videre virksomhet
Menigheten vil samles til gudstjeneste i Hausmannsgt. 22, Oslo
Vi ønsker å starte søndagsskole og ungdomsarbeid.
Menigheten ønsker besøk fra andre pastorer.

Medlemmenes ansvar for menighetens drift og økonomi ble understreket. Det å være egen
menighet er å ta et selvstendig ansvar. Det er derfor viktig at menigheten har en ordnet
økonomi og at medlemmene gir tiende til menigheten.

Referent:



VEDTEKTER FOR Gospel Chin Church
1. Navn
Menighetens navn er Gospel Chin Church
Menigheten ble stiftet 3.desember 2016 og vil være tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn.

2. Tro
Gospel Chin Church er en selvstendig menighet som med Bibelen som rettesnor for tro, lære og liv,
bekjenner seg til kristen tro. Menigheten bekjenner troen på den treenige Gud; Faderen, Sønnen og
Den Hellige Ånd.

3. Rettslig Status
Gospel Chin Church er en egen juridisk person; den rår over sin egen formue og de midler som til
enhver tid tilflyter den.

4. Formål
Gospel Chin Church:
- skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus der medlemmene bor på Østlandet.
- skal aktivt støtte misjonsarbeid hjemme og ute.
- skal arbeide for medlemmenes oppbyggelse og trivsel. Menigheten skal etter beste evne vise

omsorg for sine medlemmer, støtte og hjelpe de i alle livsforhold, slik at de finner seg til rette i
menighetens åndelige og sosiale fellesskap.

- skal samarbeide med andre evangeliske kirker på områder av felles interesse.

5. Medlemskap
Menigheten praktiserer dåp på bekjennelse av tro på Jesus Kristus.
Alle som tror på Jesus Kristus og er døpt på bekjennelse av sin tro kan bli medlem av menigheten.
Menighetens ledergruppe gjøres på forhånd kjent med de som ønsker dåp og søker medlemskap.

6. Menighetsmøte
Menigheten er organisert med menighetsmøtet som øverste instans. Menighetens ledelse skal
innkalle til menighetsmøte minst 2 ganger i året hvor alle menighetens medlemmer har rett til å
møte. Menighetsmøtet drøfter viktige saker for menighetens liv og tjeneste. Det skal føres protokoll
fra menighetsmøtene hvor alle vedtak nedskrives. Om 1/3 av medlemmene krever det, kan det
innkalles til ekstraordinært menighetsmøte.

7. Årsmøte
Et av menighetsmøtene skal være årsmøte. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar og
behandle følgende saker:

Revidert regnskap for siste år
Inneværende års budsjett

- Valg av menighetens ledelse og andre tjenester
- Årsrapport for menigheten
- Arbeidsplaner for inneværende âr

8. Ledelse
Menigheten ledes av et lederskap bestående av leder (chairman) og 6 menighetsrådsmedlemmer.
Disse velges av menighetsmøtet for en periode på to år av gangen. Lederskapet har et særlig ansvar
for den daglige ledelse av menighetens åndelige og praktiske arbeid, herunder strategi, visjonsarbeid,
evangelisering og kristen fostring. Menighetens leder er registrert som forstander hos fylkesmannen
med de rettigheter og plikter dette medfører.
Menighetsrådet står ansvarlig ovenfor menighetsmøtet og fører protokoll over sine møter.

9. Økonomi



Menighetsmøtet velger kasserer, som har ansvar for menighetens økonomi og budsjett. Kasserer
fører regnskap og rapporterer til menighetsmøtet. Fremlagt regnskap revideres av menighetens
oppnevnte revisor og godkjennes av menighetsmøtet.

Menighetens leder (chairman) sammen med sekretær har signatur rett.

10. Vedtektsendringer
Disse vedtekter kan kun endres på to etterfølgende menighetsmøter med 2/3 flertall.

11. Oppløsning
Om menigheten oppløses skal menighetens aktiva tilfalle Det Norske Baptistsamfunn.

12. Retningslinjer
Menigheten har utarbeidet retningslinjer for arbeidet. Retningslinjene følger som vedlegg
til de godkjente vedtektene

Disse vedtekter er vedtatt av menigheten Gospel Chin Church

Dato:

____________
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