Vedtekter for Pinsemenigheten Salem Jaren
1. Menighetens navn er Pinsemenigheten Salem Jaren.
2. Menigheten skal både med hensyn til forkynnelse og virkemåte stå helt og
fullt på Bibelens grunn (Ap. gj. 2, 42-47).
3. Medlemskap
3.1. Grunnlaget for opptakelse i menigheten er:
a) en sann omvendelse og tro på den Herre Jesus Kristus
(Joh. 3, 3 og 5 / Rom. 10, 8-9).
b) dåp på personlig bekjennelse av sin tro (Mark. 16, 16 / Rom. 10, 10) og
ved full neddykkelse (Ap. gj. 2, 41 / Rom. 6, 3-4).
c) sann villighet til å ta i mot bibelens lære:
- om åndsdåp og åndens fylde (Ap. gj. 2, 4 / 1. Kor. 14, 12).
- om helliggjørelse (2. Kor. 7, 1) og kristen vandel. Det nye livet må vise
seg i ”tro, virksom ved kjærlighet” (Gal. 5, 6 / 1. Kor. 10, 32-33 / Fil. 2, 2).
- om menighetstukt (Matt. 18, 15-22 / Gal. 6, 1 / 2. Jak. 5, 19-20). Om
den som har syndet blir formant, men uten omvendelse som resultat,
kan vedkommende miste sitt medlemskap i menigheten (1. Kor. 5, 2-13).
3.2. Medlemskapet opprettholdes så lenge livet leves etter Jesu Kristi ånd og
lære.

4. Menighetsledelse
4.1. Menighetens ledelse bør bestå av minst tre personer, valgt av årsmøtet,
hvorav den ene er forstander og de øvrige er eldste. Disse må gå helt og fullt
inn for menighetens orden og vedtekter, og i bekjennelse og praksis
underordne seg den forkynnelse som her er nevnt.
4.2. Forstander og eldste ivaretar i alle ting menighetens interesser. Viktige
saker må på forhånd legges fram til behandling i menighets- eller årsmøte,
hvoretter forstander og eldste har fullmakt i menighetens navn til å foreta kjøp
og salg etc.

5. Tillitserklæringer
5.1. Ukjente evangelister må legge fram nydatert anbefalingsbrev fra anerkjent
menighet.
5.2. Når medlemmer flytter fra menigheten eller ukjente medlemmer flytter til
menigheten/ber om medlemskap, også da skal nydatert anbefalingsbrev
foreligge.

6. Misjonsvirksomhet, barne- og ungdomsarbeid
6.1. Menigheten vil, så langt den makter, drive kontinuerlig barne- og
ungdomsarbeide, samt arbeide for den ytre misjon. Det samles inn
misjonsoffer en gang hver måned.

7. Menighetsmøter og årsmøter
7.1. Menighetsmøte avholdes etter behov, men anbefalt 2-3 ganger i halvåret.
Referat fra forrige menighetsmøte leses opp og godkjennes, menighetskassen
refereres, og andre aktuelle saker drøftes.
7.2. Årsmøte
7.2.1. Årsmøtet avholdes vanligvis i januar eller februar, med følgende
saksliste:
a) Årsrapporter legges frem til godkjenning.
b) Kasser i revidert stand legges frem til godkjenning.
c) Valg.
d) Eventueltsaker.
7.2.2. Forstander, eldste, kasserere, ansvarlige for barne- og ungdomsarbeidet,
og andre med verv skal ved hvert årsmøte prøve sin stilling innfor menigheten
om de har tillit (1. Pet. 5, 1-4 / 1. Tim. 3, 10). Forstander kan ikke velges som
kasserer.
7.3. Forslag som ønskes behandlet, legges fram for eldsterådet, slik at
eldsterådet kan drøfte dette i forberedende møte før menighets- eller
årsmøter.

7.4. Avstemninger
7.4.1. Endringer i menighetens vedtekter krever to tredjedels flertall.
7.4.2. Avstemninger ellers avgjøres ved vanlig flertall.
7.4.3. Bare menighetens medlemmer har stemmerett.

8. Protokoller
8.1. Det må alltid forefinnes ajourførte protokoller over:
a) menighetens medlemmer.
b) menighetens inntekter og utgifter.
c) menighetens forhandlinger og saker.

9. Menighetens opphør eller utvidelse
9.1. Dersom menigheten legges ned, skal ikke dens eiendom og verdier tilfalle
privatpersoner, men fordeles likt mellom:
a) Pinsebevegelsens fond til å støtte eller bygge en pinsemenighet i
nærområdet, og
b) Stiftelsen Evangeliesenteret.
9.2. Ved sammenslåing med annen menighet eller utvidelse/flytting dersom
nåværende lokale ikke er egnet lenger pga. størrelse e.a., overføres alle verdier
til videre drift/nytt bygg.
------Vedtatt på årsmøtet 14.2.2019

