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SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA 

GRACE CHURCH 

Menigheten Grace Church ble stiftet i 2015. Menigheten består av vietnamesere 

bosatt i Norge. Vedlagt følger en skriv om vår tro.. 

Menigheten består ved oppstart av 32 personer (barn og voksne). Menigheten samles 

til gudstjenester hver søndag kl 11:30 i storsalen på Thon Hotel Triaden.  

Protokoll fra stiftelsesmøtet og vedtekter for menigheten ligger vedlagt. 

Vi som stifter menigheten har bakgrunn som baptister. Menigheten ble stiftet som en 

frittstående menighet, men har et ønske om å tilslutte Det Norske Bapistsamfunn. 

Grace Church er registrert i Brønnøysundsregistrene og Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 

Følgende personer har vært aktivt involvert i stiftelsesprosessen: 

Katherine Thu Van Nguyen Chow 

Si Van Nguyen 

Xuan Thi Hoang 

Viet Minh Quoc Nguyen 

Med vennlig hilsen 

For Grace Church 

Katherine Thu Van Nguyen Chow 

Leder, Grace Church  

Sak 3/2018 LM
Søknad om menighetsopptak fra Grace Church, Oslo



Grace Church 

Vår visjon: 

 Alle kan erfare/oppleve Guds kjærlighet og kraft. 

Hvem er vi? 

Vi er en frittstående vietnamesisk evangelisk menighet som har visjon å bringe håp for alle slags 

mennesker ved å forkynne Guds kjærlighet og kraft.  

Menigheten består av rundt 25 aktive medlemmer, og har for tiden sin hovedsamling søndager kl. 

11.30. 

Hva gjør vi? 

Vi holder ukentlig Gudstjeneste på søndager, andre dager i uken besøker hverandre og oppmuntre 

hverandre i troen og ved anledninger går vi ut og forkynne Guds kjærlighet i nærområdet der vi bor.  

Vi søker også samarbeid med organisasjoner, kirker og mennesker som har noe av den samme 

visjonen som oss. 

Det essensielle i troen vår: 

1. Om Gud 

Gud er Skaperen og Herskeren over universet. Han har evig eksistert i tre personaliteter: Gud 

Faderen, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd. 

 

Mosebok 1:1,26,27, 3:22; Salmene 90:2; Matteus 28:19; 1 Peter 1:2; 2 Korinter 13:14 

 

2. Om Jesus Kristus 

Jesus Kristus er Guds Sønn. Han er likestilt med Gud Faderen. Jesus levde et syndefritt liv som 

menneske og ofret Sitt liv som et perfekt offer for alle menneskers synder ved å døde på korset. 

Han sto opp fra døden etter tre dager for å demonstrere Hans makt over synd og døden. Han ble 

tatt opp til himmelen og vil komme tilbake en dag for å herske over verden som Kongen over 

konger, og Herren over alle herrer. 

 

Matthew 1:22, 23; Jesaja 9:6; Johannes 1:1-5; 14:10-30; Hebreerne 4:14,15; 1 Korinter 15:3,4; 

Romerne 1:3,4; Apostlenes gjerninger 1:9-11; 1 Timoteus 6:14,15; Titus 2:13 

 

3. Om Den Hellige Ånd 

Den Hellige Ånd er likestilt med Gud Faderen og Gud Sønnen. Han er i verden for å gjøre 

mennesker medviten om deres behov for Jesus Kristus. Han lever også i enhver kristen fra frelsen 

tidspunktet. Han forsørger kristne med kraft for å leve, forståelse av det åndelige sannheten, og 

veiledninger til hva som er riktige handlinger. Han gir hver troende en åndelig gave når de er 

frelst. Som kristne, vi søker å leve under Hans kontroll daglig. 

 



2 Korinter 3:17; Johannes 16:7-13, 14:16,17; Apostlenes gjerninger 1:8; 1 Korinter 2:12, 3:16; 

Efeserne 1:13; 5:18; Galaterne 5:25 

 

4. Om Bibelen 

Bibelen er Guds ord til oss. Den er skrevet av mennesker, under den overnaturlige veiledning av 

Den Hellige Ånd. Bibelen er det høyeste kilde til sannheten ide kristnes tro og liv. På grunn av at 

den er inspirert av Gud, Bibelen er sann uten noe for form for feil. 

  

2 Timoteus 3:16; 1:13; 2 Peter 1:20,21; Salmene 119:105,160, 12:6; Salomos Ordspråk 30:5 

 

5. Om mennesker 

Mennesker er skapt i Guds bilde, å være lik Hans karakter. Menneske er den overlegne  skapning  

bland Guds skapninger. Selv om alle personer har en enorm potensiell til å være god, alle av oss 

er skjemmet med en ulydig holdning mot Gud som er «synd». Denne holdningen separeres 

mennesker fra Gud og skaper mange problemer i livet. 

 

 1.Mosebok 1:27; Salmene 8:3-6; Jesaja 53:6a; Romerne 3:23; Jesaja 59:1,2 

 

6. Om Frelsen 

Frelsen er Guds gratis gave til oss men vi må ta imot den. Vi kan aldri gjøre opp for våre synder 

med selv forbedring eller gode gjerninger.  Bare ved å ha tro i Jesus Kristus som Guds offer for 

tilgivelse, kan en være frelst fra syndens straff. Når vi snu oss fra våre selv-regjerende liv og 

vende oss til Jesus i troen er vi frelst. Evig liv begynner i det øyeblikket en tar imot Jesus Kristus i 

sitt liv med tro. 

 

Romerne 6:23; Efeserne 2:8,9; Johannes 14:6, 1:12; Titus 3:5; Galaterne 3:26; Romerne 5:1 

 

7. Om Sikkerhet i Evigheten 

Fordi Gud gir oss evig liv gjennom Jesus Kristus, den troende er sikret for evighet i denne frelsen. 

Hvis en er genuin frelst, mister en ikke denne sikkerheten. Frelsen er holdt vedlike av Guds nåde 

og kraft, ikke ved kristnes egne bestrebelser. Det er Guds nåde og kraft som gir som denne 

sikkerheten. 

Johannes 10:29; 2 Timoteus 1:12; Hebreerne 7:25, 10:10,14; 1 Peter 1:3-5 

 

8. Om Evigheten 

Mennesker var skapt til å eksistere i evig. Vi vil enten eksistere i evig uten Gud pga. synd som 

separere oss fra Gud, eller eksistere med Gud gjennom Hans tilgivelse og frelse. Å være evig 

separert fra Gud er Helvete. Å være evig forenet med Gud er evig liv. Himmel og Helvete er 

sanne evig eksisterende steder. 

 

Johannes 3:16; Johannes 14:17; Romerne 6:23; Romerne 8:17-18; Johannes Åpenbaring 20:15; 

1.Korinterne 2:7-9 
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Vedtekter 

Revidert: 18.02.2018 

§ 1 NAVN 

Menighetens navn er Grace Church. 

§ 2 RETTSLIG STATUS 

Grace Church er en egen juridisk person. Den rår over sin egen formue, fast 
eiendom og de midler som til enhver tid tilflyter den. Grace Church hefter for egen 
gjeld. På menighetens vegne signerer menighetens forstander (daglig leder) og styret 
i fellesskap. 

§ 3 FORMÅL  

a) Grace Church skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus i lokalsamfunnet.  
b) Grace Church skal arbeide for medlemmenes oppbyggelse og trivsel. 

Menigheten skal etter beste evne vise omsorg for sine medlemmer, støtte og 
hjelpe dem i alle livsforhold, slik at de finner seg til rette i menighetens 
åndelige og sosiale fellesskap. 

c) Grace Church samarbeider med andre kirkesamfunn på områder av felles 
interesse. 

d) Grace Church deltar ikke i politisk aktiviteter. 

§ 4 MENIGHETENS LEDELSE  

4.1 Menighetsmøtet 

Menigheten er organisert med menighetsmøtet som øverste besluttede myndighet. 
Menighetsmøtene skal gjøres kjent med minst en ukes varsel. Sakene avgjøres med 
simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Alle medlemmene har 
stemmerett i menighetsmøtet. 

Vedtak som fattes under menighetsmøtet skal innføres i menighetens 
forhandlingsprotokoll. Protokollen godkjennes av menighetsmøtet og underskrives av 
ordstyrer og sekretær. Viseforstander eller personen menighetsmøtet velger fungerer 
som ordstyrer i menighetsmøtet. 

4.2 Menighetsrådet 

Menighetsrådet skal sammen med forstanderen ha ansvar for den daglige ledelse av 
menighetens åndelige og praktiske arbeid. De skal oppmuntre og hjelpe 
medlemmene til å virkeliggjøre formålet for Grace Church. 

1. Menighetsrådet består av 3-7 medlemmer, hvorav en er viseforstander. I 
tillegg er menighetens forstander også medlem og er leder av menighetsrådet.  
Hvert menighetsrådsmedlem har én stemme. Rådets medlemmer velges for 
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periode på 2 år. Rådets medlemmer kan gjenvelges, men bør ikke sitte mer 
enn 2 sammenhengende perioder. 

2. Viseforstander velges på menighetens årsmøte I for periode på 2 år blant 
menighetsrådets medlemmer. Utover dette konstituerer menighetsrådet seg 
selv. 

3. Menighetsrådet har sine faste møter. For øvrig kan menighetsrådet innkalles 
av forstander, viseforstander eller når 3 av rådets medlemmer ønsker det. 

4. Saksliste sendes / gis rådets medlemmer i rimelig tid før menighetsmøtet. 
5. Menighetsrådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til 

stede. 
6. Menighetsrådet forbereder de saker som skal tas opp av menighetsmøtet og 

tar avgjørelser til det mandat menighetsmøtet til enhver tid fastsetter. 
7. Eventuelle forfall til menighetsrådsmøtet skal meldes til forstander / 

viseforstander. 
8. Menighetsrådets sekretær fører en vedtaksprotokoll som godkjennes og 

underskrives av sekretær og møteleder. 

4.3 Menighetens forstander 

Valg av forstander avgjøres på Årsmøtet I. Menighetsrådet innstiller kandidat (er). 
Kandidater kan også foreslås i menighetsmøtet. Avgjørelsen treffes med 
loddtrekning.  

Oppgaver. Til forstanderens oppgaver hører det 

 å forkynne evangeliet om Jesus Kristus til omvendelse og åndelig vekst 
 å være menighetens hyrde og sjelesørger 
 å forrette dåp, nattverd og øvrige kirkelige handlinger 
 å ivareta sine og menighetens plikter i forhold til de offentlige myndigheter 
 å planlegge og tilrettelegge menighetens virksomhet sammen med 

menighetsrådet  

Vakanseperioder: Hvis menigheten er uten lønnet forstander for en kortere eller 
lengre periode (også ved lengre sykefravær), fungerer menighetens viseforstander 
som menighetens forstander. Melding om dette gis Fylkesmannen, slik at 
vedkommende har alle rettigheter som menighetsforstander. 

§ 5 MEDLEMSKAP  

1. Alle som tror på Jesus Kristus, bekjenner Ham som sin Herre og Frelser og lar 
seg døpe, eller tidligere er døpt på bekjennelse av sin tro, kan bli medlem av 
Grace Church. 

2. Menighetsråd og menighetsmøte gjøres normalt på forhånd kjent med 
kandidater som søker dåp og medlemskap. 

3. Det forventes av menighetens medlemmer:  
o at de søker å leve sitt liv til ære for Gud 
o at de ber og arbeider for menighetens fremgang 
o at de aktivt slutter opp om menighetens gudstjenester og andre 

arrangementer 
o at de etter evne gir regelmessig økonomiske bidrag til menigheten 
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o at de ber for hverandre og taler vel om hverandre 
o at de med Den Hellige Ånds hjelp lever sammen i kjærlighet 
o at de deler menighetens syn i spørsmål om baptistisk tro og ordning 

4. Opphør av medlemskap skjer:  
o når et medlem ved bevis flytter til en annen menighet 
o når et medlem ber om utmeldelsesattest 
o når et medlem er dø. 

5. Utelukkelse kan skje av medlemmer som hevder en lære som strider mot 
Bibelens lære, eller ved sin livsførsel vanærer Gud og som ikke vil vende om 
fra sin synd på tross av samtaler med pastor eller menighetsråd. Et slikt 
vedtak om utelukkelse må fattes av menighetsrådet med 2/3 flertall. 

§ 6 MENIGHETENS ÅRSMØTE  

Årsmøtet er delt i 3. Første del er et valgmøte og avholdes i februar. Andre del 
avholdes i mai og tredje del avholdes i november. Andre og tredje del kalles for 
menighetsmøte  

Årsmøtet er beslutningsdyktig når medlemmene er innkalt med åtte dagers varsel. 

6.1 ÅRSMØTE I  

Følgende saker behandles på årsmøte I: 

 Siste års reviderte regnskap 
 Budsjett 
 Årsrapporter og årsplan 
 Valg 

Konstituering 

1. Årsmøtet ledes av forstander eller viseforstander. 
2. En oversikt over siste års reviderte regnskap og inneværende års budsjett 

vedlegges innkallingen til årsmøtet. 
3. Menighetens skriftlige rapport skal inneholde et resymé av menighetens 

arbeid siste år, samt en vurdering av menighetens liv og virke. Rapporten skal 
også peke på viktige sider ved neste års arbeid 

4. Alle medlemmene og personer som er aktive i menigheten er valgbare. De 
som foreslås valgt til en tjeneste i menigheten skal på forhånd ha gitt sitt 
samtykke. 

5. Alle kandidater til menighetsrådet skal være fylt 21 år gammel. 
6. Alle kandidater til menighetsrådet skal ha vært døpt i minst 1 år. 
7. Alle kandidater til menighetsrådet skal ha vært medlemmer av menigheten i 

minst 6 mnd. 
8. Alle kandidater til menighetsrådet skal ha god vitnesbyrd i.h.h.t. I Timoteus 

3:8-13. 
9. Antall medlem i menighetsrådet fra en familie begrenset til 2 medlemmer pr 

valgt periode. 
10. Sittende menighetsråd fungerer som nominasjonskomiteen.  
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11. Virkegrener, utvalg og komitéer opprettes i den utstrekning menigheten til 
enhver tid finner formålstjenlig. 

12. Medlemmer til menighetsrådet og viseforstander velges ved loddtrekning. 
13. Det velges: 

- Forstander, funksjonstid 4 år 

- Viseforstander, funksjonstid 2 år 

- Sekretær, funksjonstid 2 år 

- Kasserer for menighetskassen, funksjonstid 2 år  

14. Årsmøtet godkjenner hovedledere for de enkelte virkegrenene i menigheten. 
Hovedlederen for hver virkegren er kontaktperson mellom menighetsrådet og 
virkegrenen. Lederen er ansvarlig for den rapport som eventuelt legges fram i 
andre del av årsmøtet. 

6.2 MENIGHETSMØTE I 

1. Årsmøtet ledes av forstander eller viseforstander. 
2. Saker som er fremmet av menighetens medlemmer.  

6.3 MENIGHETSMØTE II 

1. Årsmøtet ledes av forstander eller viseforstander. 
2. Virkegrenene legger fram reviderte regnskap. 
3. Skriftlige rapporter kan legges fram av virkegrenene. Rapporten skal gi et 

resymé av aktiviteten siste år. 
4. Saker som er fremmet av menighetens medlemmer.  

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER  

For endring av disse vedtektene kreves 2/3 flertall i menighetsmøtet. Endringsforslag 
gjøres kjent på ett menighetsmøte og kan eventuelt vedtas på neste menighetsmøte. 

 § 8 OPPLØSNING  

Om menigheten oppløses, skal menighetens aktiva doneres til en valgt evangelisk 
misjonsvirksomhet. 

 


