
Lover for Norkirken Grimstad 
Vedtatt av årsmøtet 2009, godkjent av årsmøtet 2010 

Oppdatert av årsmøtet i 2017, og godkjent i 2018 

Oppdatert av årsmøtet i 2020 
  

  

§ 1 Basis  
Norkirken Grimstad står tilsluttet Agder Region av Normisjon og forplikter seg på 

Normisjons grunnregler §§ 2 og 3.  

  

§2 i Grunnregler for Normisjon lyder:  

Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.  

  

§3 i Grunnregler for Normisjon lyder:  

Normisjon vil formidle evangeliet om Jesus Kristus både ute og hjemme slik at 

mennesker kan bli frelst, finne sin plass i et kristent fellesskap og selv bli disipler som i 

ord og gjerning kan vitne om Guds kjærlighet.  

  

Dette vil vi gjøre ved å kalle og utruste medarbeidere til lønnet eller ulønnet tjeneste 

med Guds ord her hjemme og ved å sende misjonærer ut til andre folkeslag.  

  

Vi gjør dette i takknemlighet for at evangeliet i mer enn 1000 år har fått lyde i vårt 

land, i lydighet med Jesu misjonsbefaling og i tro og tillit til løftet om Guds rike som 

kommer.  

  

  

§ 2 Formål  
Vårt formål er å fremme kristelig kunnskap og liv i Grimstad, i regionen og i Normisjon i 

Norge og i andre land.  

  

Jesu forkynnelse om det kristne fellesskapet kan oppsummeres i følgende fem oppdrag 

(hensikter). Disse finner vi komprimert i to kjernevers, «det dobbelte kjærlighetsbud» i 

Matteus 22:37-40 og «misjonsbefalingen» i Matteus 28:19-20.  

  

Tilbedelse:  Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte   

Tjeneste:  Du skal elske din neste som deg selv   

Misjon: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler   

Fellesskap: Døp dem (inn i fellesskapet)   

Vekst:  … og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere  

  

Dette søkes nådd ved:  

- at bønn, tilbedelse og lovprisning, hvor Jesus selv står i sentrum, får en naturlig 

plass i fellesskapet  

- å framholde at Guds ord er eneste åpenbaring til frelse, personlig forvandling og 

rettesnor i livet, og ved å bruke forkynnere som er tro mot dette  

- at vår forkynnelse skal være bibelsk/evangelisk basert og gi hjelp til å leve ut 

Kristuslivet i hverdagen  



- at medlemmene er engasjerte i arbeidet, og at det legges til rette for et mangfold av 

nådegaver og tjenester som får vokse fram og utfolde seg i fellesskapet  

- å drive diakonalt arbeid og å være til stede i menneskers hverdag, slik at Jesus blir 

synlig  

- å være et aktivt misjonerende fellesskap, og å være et fellesskap som hjelper det 

enkelte medlem til å vitne i sin hverdag, og ved å sende ut misjonærer til andre 

land  

- at våre gudstjenester og møter er levende, inspirerende og aktuelle slik at 

medlemmene gjerne inviterer med seg venner og kjente  

- at vårt fellesskap er preget av glede, varme og omsorg, slik at alle blir inkludert på 

en naturlig måte  

- at medlemmer får hjelp til å vokse inn i et dypere og nærere fellesskap med Gud 

og hverandre  

- at medlemmer opplever fellesskapet slik at de gjerne gir av sin tid og sine penger 

for å fremme arbeidet  

  

  

§ 3 Medlemskap  
Både voksne, unge og barn kan bli medlemmer av Norkirken Grimstad.  

For voksenmedlemskap gjelder: 

Enhver, som er døpt, har fylt 18 år, og som gir sin tilslutning til Norkirken Grimstads basis, 

hensikt og verdier (§1-3), kan bli medlem av Norkirken Grimstad. Voksenmedlemmer har 

stemmerett ved årsmøtet i Norkirken Grimstad. Medlemmene oppfordres til å leve som 

kristne i samsvar med vår kirkes bekjennelse, slik at de regelmessig samles om Guds ord 

og bruker kirkens nådemidler. Styret plikter å utelukke medlemmer som tross 

tilrettevisning lever i strid med Guds ord (Matteus 18,15-17) 

For ungdomsmedlemskap gjelder: 

F13 fører egen medlemsfortegnelse over sine medlemmer. Det stilles ingen krav til 

medlemskapet, men alle medlemmer oppfordres til å leve som kristne i samsvar med vår 

kirkes bekjennelse, til å delta i menighetens samlinger og til å bruke kirkens nådemidler.  

For barnemedlemskap gjelder:  

Det føres egen medlemsfortegnelse over barnemedlemskap. Ethvert barn kan bli medlem 

av Norkirken Grimstad. Det stilles ingen krav til medlemskapet. Menigheten ønsker å bidra 

til at barn oppdras i den kristne forsakelse og tro, og at de opplæres til å leve som kristne i 

samsvar med vår kirkes bekjennelse.  

  

  

§ 4 Årsmøte  
Årsmøtet i Norkirken Grimstad er virksomhetens øverste organ. Her foretar en de nødvendige 

valg, og årsmelding og revidert regnskap legges fram for godkjenning. Stemmerett på 

årsmøtet har den som har vært medlem av Norkirken Grimstad i minst 1/2 år.  

Enhver stemmeberettiget kan kreve skriftlig valg.  

  

Styret for Norkirken Grimstad består av følgende:  

- leder valgt ved særskilt valg for to år av gangen, med mulighet for gjenvalg inntil 

tre ganger  

- seks medlemmer som velges for en periode på to år, med mulighet for gjenvalg 

inntil to ganger 

- forsamlingsleder  

Alle disse har stemmerett i styret.  



  

Til styret velges to varamedlemmer. Disse velges for ett år om gangen.  

 

Etter en pause på en funksjonsperiode, kan en person stille til valg på nytt.  

  

Styret kan sette ned ulike arbeidsgrupper som husstyre, økonomiutvalg, etc. etter behov.  

  

Årsmøtet velger en valgkomité, bestående av tre personer som velges for to år om gangen. 

Valgkomiteens oppdrag er å fremme forslag på kandidater til lederverv, styreverv, valgkomité 

og revisor. Til veiledning for valgene foreslår valgkomiteen om mulig minst to ganger så 

mange som det skal velges, både til ledervalget og til styrevalget. Årsmøtet er ikke bundet av 

dette forslag.  

Dersom den situasjon skulle oppstå at det er mangel på kandidater til leder- og styreverv, kan 

bestemmelsene om styrets sammensetning og funksjonstid fravikes.  

 

Går et styremedlem ut, rykker første varamedlem inn og fungerer ut den valgtes periode.  

  

De som av årsmøtet velges inn i styret, som varamedlemmer til styret eller inn i valgkomiteen, 

skal ha vært medlemmer av Norkirken Grimstad i minst ½ år.  

 

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.  

Årsmøtet skal velge revisorer.  

  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret skriftlig innen én (-1-) måned før 

årsmøtet avholdes.  

Årsmøtet gjør vedtak med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er ordstyrerens stemme 

avgjørende.  

Det år Normisjon holder generalforsamling, velger styret utsendinger til denne.  

  

  

§ 5 Lojalitetsbestemmelse  
For valgbarhet til styret i Norkirken Grimstad og for ansatte medarbeidere gjelder Normisjons 

grunnregler § 22. I samråd med regionstyret skal styret treffe nødvendige tiltak dersom en 

medarbeider finnes uskikket til tjeneste på grunn av liv eller lære. Dersom styret forsømmer 

dette, har regionstyret myndighet til å underkjenne tillitsvalgtes fullmakter og til å kreve en 

arbeider oppsagt.  

  

§ 22 i Grunnregler for Normisjon lyder:  

Ansatte med leder-, informasjons- og forkynneroppgaver, alle tillitsvalgte i 

landsstyret, regionstyrer og hovedforeninger og andre som er satt til å representere 

organisasjonen offentlig, må leve og lære i overensstemmelse med organisasjonens 

basis, som er Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.  

  

Alle ansatte og tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere må leve i samsvar med 

kristen etikk og vise lojalitet mot organisasjonens egenart og gjeldende retningslinjer.  

  

  

§ 6 Styrets konstitusjon, oppgaver og ansvar  
Styret velger selv sin nestleder, sekretær og de nødvendige utvalg. Styret kan velge 

representasjon til avdelinger og grupper som står tilsluttet Norkirken Grimstad. Styret er 



beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet gjør 

lederens stemme utslaget.  

  

Styret har det åndelige, juridiske, driftsmessige og økonomiske ansvaret for Norkirken 

Grimstad:   

- Utvikle strategi for Norkirken Grimstads åndelige vekst, misjon, evangelisering, 

diakoni og nyplanting 

- Utvikle og lede Norkirken Grimstad på basis av fellesskapets verdier, visjoner og 

mål 

- Ansvar for forkynnelse og undervisning 

- Utvikle strategi for å rekruttere, utvikle og følge opp frivillige medarbeidere og 

ledere  

- Føre fortegnelse over Norkirken Grimstads medlemmer 

- Føre protokoll over årsmøtets og styrets vedtak  

- Før protokoll over kirkelige handlinger 

- Forberede de saker som skal fram på årsmøtet, og gi meldinger til regionkontor og 

hovedkontor om virksomheten i løpet av året  

- Forvalte Norkirken Grimstads midler, ordne saker av økonomisk art og påse at de 

innsamlede midler og faste eiendommer disponeres etter sitt formål 

  

Fast tilsetting av arbeidere, større økonomiske disposisjoner som kjøp og salg av fast 

eiendom, opptagelse av lån og lignende skal skje etter vedtak på årsmøte, eventuelt ved 

ekstraordinær generalforsamling, og i samråd med regionstyret.  

Styret plikter å sørge for at hjemmelsdokumentene til Norkirken Grimstads faste eiendommer 

er i orden, og at der er tinglyst forkjøpsrett for Normisjon på eiendommer tilhørende 

Norkirken Grimstad.  

Norkirken Grimstad forpliktes ved underskrift av to av styrets medlemmer i fellesskap etter 

fullmakt fra styret.  

  

  

§ 7 Bidrag til Normisjon  
Norkirken Grimstad arbeider for at dens bidrag til Normisjons arbeid ute og hjemme skal bli 

størst mulig. Norkirken Grimstads bidrag bør sendes inn regelmessig.  

  

  

§ 8  
(Denne paragrafen som omhandler Norkirkens tidligere eiendom, IMI-huset i Lillesandsveien 

17, er av årsmøtet 2020 foreslått fjernet, og det er gjort vedtak om dette.  

Iht. §10 i Norkirkens lover kreves det at endringer i lovverket behandles på to påfølgende 

årsmøter. Beslutningen om å fjerne paragrafen er derfor ikke gyldig før etter årsmøtet i 2021.  

Derfor er også paragraf-inndelingen i lovverket inntil videre beholdt, men vil bli endret når 

endelig vedtak foreligger etter årsmøtet i 2021)  

  

  

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling kan holdes når styret eller 1/3 av medlemmene i Norkirken 

Grimstad ønsker det.  

  

  



§ 10 Innstilt virksomhet  
Skulle Norkirken Grimstad i samråd med regionstyret finne å måtte innstille sin virksomhet, 

tilfaller alle aktiva og rettigheter den region Norkirken Grimstad hørte til.  

  

  

§ 11 Endring av lover  

Endringer av disse lover krever 2/3 flertall på årsmøtet etter at forslag om dette har vært 

behandlet på foregående årsmøte. Endringer må ikke stå i strid med innholdet i disse lovers §§ 

1 og 2 første punktum, eller med Normisjons grunnregler. Endringer skal godkjennes av 

regionstyret. 

 

  


