
Forfatning for Geilo Frimenighet. 

§1 – Definisjon   

Geilo Frimenighet er en selvstendig menighet som er tilknyttet Doulos nettverket. Vi ønsker å være 

en oase og et møtested til oppbyggelse og overgivelse.  Vårt mål er å nå Geilo`s og dalførets 

befolkning med bibelske sannheter og evangeliet om den oppstandene  Jesus Kristus.   Vi bekjenner 

hele bibelen som Guds ord og vår rettesnor. Vi er plantet av menighet som tilhører den evangelisk-

lutherske kirkefamilie.  

 

§2- Menighet 

Menigheten ledes av eldsteråd. Ledelsen har ansvar for at det forkynnes og oppmuntres til at hele 

menigheten kommer i funksjon både i menighetens egne aktiviteter og utadrettet virksomhet. 

Menighetens medlemmer rustes til å finne og fungere i den tjeneste som Gud har gitt hver enkelt.   

 

§3- Funksjon 

Menighetens funksjon er først og fremst tilbedelse ved lovsang og bønn.  Dette for først å gi Gud all 

ære og for at Treenigheten skal vokse i menighetens indre liv og bli større i den åndelige verden i 

bygda vår. Så skal menighetens medlemmer undervises i helheten av Guds ord og utrustes til hva 

Gud har skapt hver enkelt til. Vi skal også være en oase for de som trenger å komme innom, uten å gi 

seg til menigheten. Dette spesielt fordi vi er en turistdestinasjon. Så skal fokus på utadrettet 

virksomhet og misjon være stort. Disippelgjøring av menighetens egne må ha stort fokus. Bønn og 

økonomi må stå sentralt mtp misjon. 

 

§4-Medlemsskap 

De som ønsker medlemskap i Geilo Frikirke må bekjenne troen på Den Treenige Gud. At Jesus Kristus 

er frelseren og Han alene.  Man må også være døpt med den kristne dåp. Barn blir medlemmer ved 

dåpen. De foreldre som ikke velger barnedåp kan melde barna inn etter samtale med menighetens 

ledelse. Stemmerett gis alle medlemmer over 15 år.  

 

 

 

 

 

 



§5- Eldsteråd og ledelse. 

Eldsterådet er menighetens ledelse. Menigheten styres ikke av én leder, og heller ikke etter vanlige 

demokratiske prinsipper. Eldsterådets medlemmer er likestilt, men rådet ledes normalt av en 

førstemann blant like, normalt menighetens pastor.  

Før innsettelse av ny eldste brukes 1 Tim 3. 1-7 og Tit 1. 5-9. Dette er sammen med bønn og 

samtaler, det som det sittende råd bruker til å finne en ny eldste. Kall til eldstetjenesten fremmes av 

et enstemmig eldsteråd og må ha tilslutning fra menighetsmøte. Det skal ikke være flere kandidater å 

velge mellom for menighetsmøte ved eldstekall.                                                                                          

For å sikre menighetens forfatning, må en eldstebror kunne identifisere seg med menighetens lære.  

En eldste velges for livstid. Men kan tre ut av tjenesten tidligere om omstendighetene eller ønske er 

der. (f.eks. ny tjeneste, flytter fra bygda eller andre personlige årsaker.)                                        

Ledelsen utvides også med diakoner og man kan opprette andre grupper til å være med i drift av 

menigheten. Men lære og hovedansvaret ligger alltid hos eldsterådet.                                 

Menighetsmøte består av alle stemmeberettige medlemmer . Eldsterådet kan og bør legge frem for 

menighetsmøte større saker som angår menighetens liv og virke. Menighetsmøte behandler og 

godkjenner årsregnskapet og budsjett. Møte må også gi sin tilslutning til kall av ny eldste.                                                                              

 

§6- Dåp. 

Menigheten holder fast ved et luthersk dåpssyn fordi den finner dette vel begrunnet i Skriften.  

Alle mennesker, inkludert små barn, er født inn i den syndige menneskeslekt og trenger å få del i 

frelsen i Kristus (Sal 51,7: Rom 3,23).  

Alle dåpsord i Skriften skildrer den som begynnelsen på det kristne liv.  

Dåpen er til syndenes forlatelse (Apg 2,38).  

Dåpen betyr forening med Kristus i hans død, begravelse og oppstandelse (Rom 6,3-5; Kol 2,12).  

Dåpen betyr å bli ikledd Kristus (Gal 3,27).  

Alle mennesker trenger dåpen, også barna.  

Dåp og tro hører sammen til frelse (Mark 16,16; Gal 3,26-27). Vi tror den grunnleggende tro er tillit til 

Gud, og den kan skapes i det lille barn like så vel som Gud kunne fylle med sin Ånd fra mors liv (Luk 

1,15). Men troen er ikke en død ting. Den er levende og må næres. Derfor er dåpen til ingen nytte der 

den ikke følges opp med Guds ord og bønn. Etter som barnet vokser til og blir bevisst, skal også troen 

fylles med bevisst innhold. 

Dåp av voksne og større barn skjer så snart de er kommet til tro og bekjenner Jesus som frelser.  

Personer som ikke er enig i menighetens dåpssyn kan likevel være medlem. Men dette er 

menighetens syn og praksis og lære. Det utføres derfor ikke annen praksis eller gjendåp i 

menighetens regi. 

Dåp og håndspåleggelse  

Vi tror at dåpen til syndenes forlatelse og håndspåleggelsen med bønn om Åndens gave, hører 

sammen og ikke skal skilles av. Dersom en av de to ikke var på plass, sørget de første kristne straks 

for at det ble rettet på. Se Apg 8,15-17 og 10,47-48. 



 

§7 - Enslig stand, ekteskap og skilsmisse  

Vi vil på samme tid fremholde Bibelens høye vurdering av både den enslige stand (1 Kor 7,32-35) og 

av ekteskapet. Vi vil fremholde ekteskapet som ukrenkelig og livsvarig (Mat 19,6).                                 

Vi finner at "hor" er en skilsmissegrunn som kan gi mulighet for gjengifte for den uskyldige part (Mat 

19,9). "Hor" i denne forbindelse forstår vi som fysisk utroskap. Dette er imidlertid ikke automatisk 

skilsmissegrunn. Vi vil søke å hjelpe partene til oppgjør, tilgivelse og en ny start så sant det er mulig.  

 

 

§8- Menns og kvinners tjeneste. 

Vi tror Gud har skapt oss forskjellig og med ulike oppgaver, men med likeverd. Dette tar vi 

konsekvensene av i ledelse og drift av menigheten.  1 Tim 2,11-12 sier: "En kvinne skal ta imot læren i 

stillhet, hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller være mannens 

herre, hun skal være i stillhet."  

For oss betyr det at en kvinne ikke kan velges til eldste eller ha hovedansvar for forkynnelse og lære.  

Vi ønsker å forkynne menns og kvinners likeverd som skapt i Guds bilde (1 Mos 1,27) og forløst i 

Kristus (Gal 3,28). Samtidig ønsker vi å ivareta den bibelske grunntanke om forskjell i tjeneste og 

funksjon og forkynne det. Vi mener at Bibelen åpner et rikt felt for kvinners tjeneste. Og vi vil 

undervise og oppmuntre til at både kvinner og menn kommer ut i sin tjeneste. Og legge til rette i 

menigheten for et praktiserende kristenliv. 

 

§9-Endring og tillegg til forfatningen. 

Geilo Frimenighets forfatning bygger på visjonen som menigheten startet på, og menighets lære i 

bibelske temaer. Dette kan ikke endres på. Likevel kan forfatningen utvides eller paragrafer endres 

på i ordlyd, om tolkningen som her er satt av Guds ord ikke endres. Det må i så fall skje med ett 

enstemmig eldsteråd og 2/3 dels flertall på menighetsmøte. 


