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SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA 
CHIN BETHEL CHURCH I EGERSUND 

Det Norske Baptistsamfunn 

Ved Generalsekretær Terje 

Aadne Michelets vei 62c 

1368 Stabekk.        

 Egersund, 20.04.2018 

28.06.2008 ble menigheten Chin Bethel Church i Egersund stiftet. Menigheten består av 

mennesker med bakgrunn fra Chin Delstat i Burma og bruker Chin som hovedspråk. 

Menigheten består ved oppstart av ca 80 personer (barn og voksne). Menigheten samles til 

gudtjnester hver søndag kl 12:00 i Frikirken i Egersund. Vi har også søndagsskole, 

ungdomsarbeid og kvinnegruppen. 

Protokoll fra stiftelsesmøte og vedtekter for menigheten ligger vedlagt. 

Vi ønsker at den nye menigheten skal bli medlem av Det Norske Baptistsamfunn. 

Med vennlig hilsen 

Run Cung James Bawi Hnin 

Leder, CBC Sekretær, CBC  

Chin Bethel Church Chin Bethel Church     

Egersund Egersund 

Sak 4/2018 LM
Søknad om menighetsopptak fra Chin Bethel Church, Egersund
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 Stiftelsesmøte Chin Bethel Church i Egersund 

Sted; Frikirke i Egersund 

Dato; 28 juni 2008  

 

Tilstede; 39 personer fra fellesskapet var til stede, inklusiv den valgte ledelsen. 

Sak 1 : Stiftelse av ny Baptistmenighet 

Det var enighet blant de tilstedeværende om å stifte en egen baptistmenighet kalt Chin Bethel 

Church i Egersund. 

Søknad om å bli tatt opp som menighet i Den Norske Baptistsamfunn vil sendes til hovedstyret ved 

generalsekretær. 

Menigheten er åpen for alle som ønsker å bli medlem og som tror på jesus kristus som herre. 

Møtene vil i hovedsak foregå på Chin språk.  

Alle som vil bli medlem av menigheten må fylle ut et eget innmeldingsskjema. 

Sak 2: Navn på menigheten; Menighetensnavn skal være Chin Bethel Church.  

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

Sak 4: Valg av menighetsledelse;Menigheten har valg 7 personer til menighetsråd; 

(1) Menighetsleder : Run Cung 

(2) Nestleder; Bawi Lian Mang 

(3) Sekretær; James Bawi Hnin 

(4) Assistant Sekretær; Salai Za Hmung 

(5) Kasserer/regnskapsfører; Lian Za Thang 

(6) Assistant kasserer; Bawi Hei Lo Tong 

(7) Styretmedlem; Thluang Hnin 

 

Sak 5:  Offentlige medlemskap; Chin Bethel Church i Egersund søker om medlemskap i Det 

Norske Baptistsamfunn. Søknaden legges fram for Hovedstyret og menigheten vil etter plannen bli 

ønsket velkommen på landsmøte i 2018. 

 

 

                                                                                                                  

 

 

Run Cung                                                                                                           James Bawi Hnin 

Leder, CBC                                                                                                        Sekretær, CBC  

Chin Bethel Church                                                                                           Chin Bethel Church                                                                                   

Egersund                                                                                                            Egersund 
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                         Vedtekter for Chin Bethel Church 

1. Navn 

  

Menighetens navn er Chin Bethel Church (CBC). 

Menigheten ble stiftet i 28 juni 2008 i Egersund og er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn. 

 

2. Tro 
 

Chin Bethel Church i Egersund 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.  Rettlig Status 
 

Chin Bethel Church er en egen juridisk person; den rår over sin egen formue og de midler som til 

enhver tid tilflyter den.   

 

4. Formål 

 

Chin Bethel Church i Egersund: 

 skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus i lokalsamfunnet.   

 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. 

 samarbeider 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. 
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7. Årsmøte 

 

Et av menighetsmøtene skal være årsmøte. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av januar 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 år 

 Andre saker 

 

8 .  Ledelse  

 

Menigheten ledes av et lederskap bestående av leder og 7  menighetsrådsmedlemmer.  Disse velges 

av menighetsmøtet for en periode på 2 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.  

 

Pastor, kasserer og et medlem i menighetsrådet har signaturrett, to personer må signere i fellesskap. 

Kasserer er ansvarlig  

 

10. Vedtektsendringer 

 

Disse vedtekter kan kun endres på 2 etterfølgende menighetsmøter med ¾ flertall 

 

11. Oppløsning 
 

Om menigheten oppløses tilfaller menighetens aktiva Norway Chin Christian Federation (NCCF). 

 

Disse vedtekter er vedtatt av menigheten 28.06.2008 

 

                                                                                                                 

 

 

 

Run Cung                                                                                                           James Bawi Hnin 

Leder, CBC                                                                                                        Sekretær, CBC  

Chin Bethel Church                                                                                           Chin Bethel Church                                                                                   

Egersund                                                                                                            Egersund 

 


