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Forord
Den tyske evangeliske menighet i Norge ble
grunnlagt 22.november 1908. Menigheten
som først var knyttet til Preussische
Landeskirche der älteren Provinzen (Den
Prøysiske Kirken) og senere til Deutscher
Evangelischer Kirchenbund (Forbund av
Tyske Evangeliske Kirker), er mht
opprinnelse og språk kirkelig sett knyttet
til Evangelische Kirche in Deutschland (her
etter forkortet som EKD - Den Evangliske
Kirken i Tyskland).

1. Bekjennelse og målsetting
1.1.
Den tyske evangeliske menighet i Norge
er bygget på evangeliet om Jesus
Kristus, slik som det er åpenbart i
skriften og bevitnet i (gamle)kirkens
bekjennelser. Barmer Theologische
Erklärung (Den teologiske erklæringen
fra Barmen) anser vi som den rette
utleggelse av vår tro.
1.2.
Dens oppgave er å vitne i gudstjeneste,
sjelesorg, undervisning og diakoni
innenfor og utenfor menigheten om
evangeliets budskap – den korsfestete
og oppstandene Kristus som kirkens
overhode og verdens herre.
2. Menighetens område og forhold til
andre kirker
2.1.
Området for den tyske evangeliske
menighet er hele Norge.
2.1.1.
Forandringer i området skjer etter
avklaring med EKDs Kirchenamt.
2.1.2.
Menigheten er godkjent som uregistrert
trossamfunn etter ”Lov om
trudomssamfund og ymist anna” fra 13.
juni 1969.
2.2.
Menighetens hovedsete er Oslo.
2.2.1.
Menigheter utenfor Oslo kan dannes
alle steder, der minst 25
menighetsmedlemmer ønsker dette.

2.3.
Menigheten ønsker et godt forhold til
andre kirker, spesielt til Den Norske
Kirke og til Gemeinschaft evangelischer
Kirchen in Europa (GEKE – Felleskap av
evangeliske kirker i Europa).
2.4.
Menigheten går inn for de kristnes
økumeniske felleskap i hele verden.
2.5.
Forholdet mellom menigheten og EKD
er regulert gjennom avtalen fra
21.3.1958.
3. Medlemskap
3.1.
Menighetsmedlemmer er alle døpte
kristne med evangelisk konfesjon som
bor i Norge og som skriftlig søker om å
bli oppført i medlemskapsregisteret
ført av menighetsrådet. (Når det
gjelder mindreårige skjer dette etter
foresattes søknad.)
3.2.
Medlemskapet fortsetter for de som
allerede er oppført i registeret for Den
tysktalende protestantiske menighet i
Norge når denne ordningen vedtas.
3.3.
Ved å melde seg inn i menigheten,
godkjenner det nye medlem ordningen
og plikter etter evne til å støtte
menigheten i dens oppgaver.

3.3.1.
Hvert menighetsmedlem betaler en
kontingent. Menighetsrådet avgjør
minstebidrag og betalingsmodalitet.
21.4.2010 bestemte menighetsrådet
følgende: ”Som menighet er vi avhengig av
økonomisk støtte gjennom våre
medlemmer. Menighetsrådet anbefaler et
årlig bidrag av minst NOK 1200 per
medlem eller familiemedlemskap. Dette
forventes ikke av folk under utdanning,
studenter osv eller økonomisk vanskelig
stilte.”
3.4.
Medlemskapet opphører:
3.4.1.
ved flytting fra menighetens område som
skal meldes til prestekontoret;
3.4.2.
gjennom en skriftlig erklæring;
3.4.3.
gjennom ekskludering.
3.4.3.1.
Ekskludering kan skje gjennom et vedtak
fra menighetsrådet. Lederen i
menighetsrådet skal underrette
vedkommende skriftlig om dette;
3.4.3.2.
ekskluderingen er bare forsvarlig, hvis
medlemmet bevisst ikke oppfyller pliktene
og oppgavene knyttet til medlemskapet.
3.4.3.3.
Forut for et slikt vedtak skal vedkommende
tilbys en samtale med noen fra
menighetsrådet.

Oslo, 14.3.1984 og 22.3.2009 med tillegg
fra 21.4.2010 (s.3.3.1.)
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3.4.3.4.
Vedkommende kan anke vedtaket innen en
måned etter at han/hun har mottatt den
skriftelige erklæringen. Fastholder
menighetsrådet likevel ved vedtaket, så tar
menighetsforsamlingen den endelige
avgjørelsen. Fram til da hviler
medlemskapet.

4.2.5.
Medlemmene inviteres til
menighetsmøtet skriftlig og minst tre
uker i forveien med informasjon om de
vesentligste punkter på dagsordenen.
Eventuelt kan det skje gjennom
menighetsbladet. Invitasjonen gjentas,
om mulig, ved menighetens
arrangementer.

4. Menighetens organer

4.2.6.
Menighetsmøtet er beslutningsdyktig,
når etter reglementert invitasjon,
minst 25 medlemmer har møtt opp.

4.1.
Menighetens organer er menighetsmøtet,
synoden og menighetsrådet.
4.2.
Menighetsmøtet
4.2.1.
Menighetsmøtet består av alle
stemmeberettigete medlemmer i
menigheten.
4.2.1.1.
Stemmeberettiget er hvert medlem som
har fylt 16 år og som har vært medlem i
minst tre måneder.
4.2.2.
Et ordinært menighetsmøte finner sted en
gang i året. Møteinnkallingen skjer i
felleskap med menighetsrådet og dets
leder.
4.2.3.
Til et ekstraordinært menighetsmøte
innkaller lederen etter vedtak fra
menighetsrådet eller etter skriftlig søknad
fra minst 10 menighetsmedlemmer.
4.2.4.
Lederen eller nestlederen for
menighetsrådet leder menighetsmøtet.

4.2.6.1.
Er et menighetsmøte ikke
beslutningsdyktig, skal det med samme
frist som nevnt i 4.2.5. innkalles til et
nytt møte. Dette er beslutningsdyktig
uten hensyn til antall oppmøtte. Dette
skal det opplyses om i invitasjonen.
4.2.7.
Hvis et menighetsmedlem kommer med
en skriftelig anmerkning til ett eller
flere punkter på dagsordenen, så skal
denne gjøres kjent for menighetsmøtet.
4.2.8.
Ved avstemninger teller det enkle
flertall av de avgitte gyldige stemmene.
Ved likt antall stemmer ansees
forslaget som avslått. Valg avgjøres ved
loddtrekning når det er likt antall
stemmer.
4.2.9.
Vedtak fattes prinsipielt ved åpen
avstemning. Hemmelig avstemning
foretas, når minst en tiendedel av de
tilstedeværende stemmeberettigete
søker om det.

4.2.9.1.
Valg er hemmelige. De finner sted etter
nominasjon av valghjelpere gjennom
møtelederen. Valghjelperne mister ikke
stemmeretten gjennom nominasjonen.
4.2.10.
Menighetsmøtets oppgaver:
4.2.10.1.
Menighetsmøtet tar imot og diskuterer
rapport og regnskap fra
menighetsrådet.
4.2.10.2.
Menighetsmøtet tar imot revisors
rapport om regnskapet og godkjenner
regnskapet. Møtet velger revisor og
stedfortrederen for det kommende år.
4.2.10.3.
Når det skal tilsettes en ny prest velger
menighetsmøtet denne blant de
foreslåtte kandidatene.
4.2.10.4.
Menighetsmøtet velger menighetsrådets
medlemmer og bekrefter de som er kalt
gjennom menighetsrådet.
4.2.10.5.
Møtet diskuterer de fremlagte foreslag.
4.2.10.6.
Foreslag kan meldes inn fra:
-menighetsrådet
-synoden
-hvert stemmeberettiget
menighetsmedlem gjennom
menighetsrådets leder
-de frammøtte på menighetsmøtet

4.2.10.8.
Møtet bestemmer med 2/3 flertall over
godkjenning, forandring eller opphevelse
av menighetsordningen.
4.2.11.
Det skrives en protokoll over møtet som
undertegnes av referenten og lederen.
Dette offentliggjøres for alle medlemmer i
menighetsbladet.
4.2.11.1.
Protokollen ansees som godkjent, hvis det
ikke leveres skriftlig innsigelse til
menighetsmøtets leder.
Menighetsrådet gjør vedtak om
innsigelsene ved sitt neste møte.
4.3.
Synoden
4.3.1.
Synoden er sammenkomsten av
talsmennene for menighetene utenfor Oslo
og menighetsrådets medlemmer.
4.3.2.
Den kommer som regel sammen en gang i
året – minst annen hvert år.
4.3.3.
Den rådslår om spørsmål angående hele
menigheten og kan sende søknad til
menighetsmøtet.

4.2.10.7.
Menighetsmøtet avgjør endelig
eksklusjon av et menighetsmedlem.
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4.4.
Menighetsrådet
4.4.1.
Menighetsrådet består av seks valgte
medlemmer fra Stor-Oslo-området samt
menighetens prest, som pga embetet sitt
er naturlig medlem, og av inntil tre
medlemmer som er kalt av
menighetsrådet. De siste blir oppnevnt
med 75% av stemmene fra de
tilstedeværende
menighetsrådsmedlemmene. I tillegg kan
det i enkelte tilfeller trekkes inn personer
til rådgivning, men uten stemmerett. Alle
medlemmer i menighetsrådet jobber
sammen om menighetens ledelse; de står
til ansvar for Gud og støtter hverandre i
felles tjeneste for menigheten.
4.4.2.
Medlemmene i menighetsrådet må ha fylt
18 år, bodd i menigheten i minst 6
måneder og være delaktig i
menighetslivet.
4.4.2.1.
Menighetsrådsmedlemmene velges på
menighetsmøtet. Brevvalg er mulig.
4.4.2.2.
Menighetsrådet kunngjør valget tidsnok i
menighetsbladet – minst 12 uker foran
valgdagen.
Kandidater kan foreslås for menighetsrådet
av hvert menighetsmedlem. Rådet
innhenter den foreslåttes samtykke.
Kandidatene offentliggjøres i
menighetsbladet. Det samme skjer også
med fristen for brevvalget.
4.4.2.3.
Kandidatene som får flertallet av de
avgitte gyldige stemmene er valgt. Ved likt
antall stemmer blir det loddtrekning.

4.4.2.4.
Alle som er valgt må svare på om de tar
imot valget.
4.4.3.
Menighetsrådets medlemmer velges
eller kalles for fire år. Det er tillatt
med gjenvalg.
4.4.3.1.
Hvis et menighetsrådsmedlem slutter
innenfor en valgperiode, kan de andre
medlemmene velge et nytt.
Tilleggsvalget kunngjøres i
menighetsbladet og skal bekreftes av
det nærmeste menighetsmøtet.
4.4.3.2.
Assisterende prester kan delta i
møtene, men uten stemmerett.
4.4.4.
Menighetsrådets medlemmer
presenteres og innsettes i embetet
under en gudstjeneste.
4.4.4.1.
Menighetsrådet velger leder, dens
stedfortreder, sekretær og kasserer
blant sine medlemmer. Presten bør ikke
velges til leder.
4.4.4.2.
Menighetsrådet møtes om mulig en
gang i måneden. Menighetsmedlemmer
kan delta som tilhørere. Menighetsrådet
kan bestemme at et møte ikke er
offentlig. Menighetsrådslederen
inviterer rådsmedlemmene skriftlig
med 7dagers varsel og med vedlegg av
dagsordenen.
Sted, tid og vesentlige punkter fra
dagsordenen skal gjøres kjent for
menigheten i høvelig form.

4.4.4.3.
Menighetsrådslederen innkaller til
ekstraordinære møter:
1.når minst tre medlemmer søker om
det;
2.når omstendighetene krever det. I
hastesaker kan det sees bort fra
innkallingsfristen 4.4.4.2.
4.4.4.4.
Menighetsrådet trer sammen foran
ethvert menighetsmøte.
4.4.4.5.
Menighetsrådets oppgaver er:
1.
å fremme menighetens oppgaver og
samtidig bevare menighetsordningen og
etterkomme menighetsmøtets vedtak;
2.
å påse at ordet forkynnes og
sakramentene forvaltes rett;
3.
å fatte vedtak for gudstjenesteordning
og menighetsliv og påse at de
etterkommes;
4.
å fastsette antall, sted og tid for
gudstjenester og arrangementer og om
mulig å støtte de som har ansvar for
det;
5.
å sørge for kristen undervisning i
menigheten og å avgjøre tillatelse til
konfirmasjonen;
6.
å passe på at menigheten hjelper
nødlidende;
7.
å ordne med folk som utfører de
nødvendige tjenestene i menigheten og
tilrettelegge deres tjenesteforhold;
8.
å se til, at menighetsarrangementer
finner sted og presteembetes plikter
blir oppfylt, hvis presten er forhindret;

9.
å bestemme over menighetsmedlemmenes
registrering i medlemsregisteret og evt
ekskludering;
10.
å forberede synoden og menighetsmøtet og
fastsette dagsordenen;
11.
å ivareta menighetens administrasjon og
representere den i og utenom retten;
skriftlige avtaler og dokumenter som
forplikter menigheten rettsgyldig overfor
tredje, må undertegnes av
menighetsrådslederen eller nestlederen,
hvis vedkommende er forhindret, og et
menighetsrådsmedlem til. I tillegg må
menighetens segl settes på;
12.
å påse, at det norske lovverk følges så
langt det berører menigheten;
13.
å sette opp det årlige budsjett og sette det
fast ved vedtak;
14.
å forvalte menighetens formue, å regle
kollektene og betalingen av
medlemsbidrag;
15.
å inngå tjenesteavtale mellom den valgte
presten og menigheten.
4.4.6.
Menighetsrådet er beslutningsdyktig, når
minst halvparten av medlemmene er
tilstede, her under lederen og nestlederen.
4.4.6.1.
Det kreves foreslag for å fatte vedtak.
Disse fattes med enkelt flertall. Ved likt
antall stemmer gjelder foreslaget som
avvist.
4.4.6.2.
Avstemningen er hemmelig, hvis et
medlem søker om det.
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4.4.6.3.
Menighetsrådsmedlemmer har ikke lov å
delta i et menighetsrådsmøte, når et
vedtak berører dem selv eller deres
nærmeste pårørende (foreldre, ektefelle,
barn og søsken) eller en naturlig eller
juridisk person som de representerer per
lov eller fullmakt. Menighetsrådet
bestemmer om det foreligger en slik grunn
til inhabilitet uten at vedkommende
medlem er til stede.
4.4.7.
Menighetsrådsmedlemmene har
taushetsplikt når det gjelder temaer av
fortrolig karakter.
4.4.8.
Sekretæren skriver referat fra hvert møte.
Dette skrives under av sekretæren og
lederen og arkiveres i menigheten. En kopi
leveres til medlemmene. Vedtak
protokolleres i ordlyden, av resten gjengis
de vesentlige punktene innholdsmessig.
5. Lokalmenighetene utenfor Oslo
5.1.
Menighetsmedlemmer kan slutte seg
sammen og administrere seg selvstendig,
hvis de nødvendige forutsetningene er
oppfylt (5.2. og 5.2.4.) og det gjøres en
skriftlig avtale med menigheten i Oslo som
regler spørsmålet om sjelesørgerisk tilsyn
(særlig gudstjenester, kasualia,
menighetsarrangementer). Predikanter
oppnevnes etter avtale med
menighetsrådet i Oslo.
5.2.
Hvis denne lokale menighetsgruppen
omfatter mer enn 25 medlemmer, er
kravet om nødvendig antall oppfylt.
Menighetsrådet i Oslo må gi samtykke til at
de erklærer seg som egen lokalmenighet
utenfor Oslo.

5.2.1.
Denne menigheten får dermed rett til
følgende:
1.å forvalte kollektene og kommunens
tilskudd selvstendig
2.å sende en representant til synoden
(1 representant per 25 medlemmer)
5.2.2.
Lokalmenigheten utenfor Oslo kaller
seg for: ”Den tysktalende
protestantiske menighet i Norge - ….
(stedsnavnet)”.
5.2.3.
Lokalmenighetene utenfor Oslo
avholder menighetsmøte minst en gang
i året.
5.2.4.
Forutsetning for at menigheten kan
forvalte inntektene selv er at de kan
vise fram ordentlig regnskap og
revisjon.
Kasserer og revisor oppnevnes på
menighetsmøtet for ett år om gangen.
Regnskaps- og revisjonsrapport legges
fram til godkjenning for det lokale
menighetsmøtet og gjøres kjent for
menighetsrådet i Oslo.
5.3.
Menighetsmøtets oppgaver i en
lokalmenighet utenfor Oslo er følgende:
1. å oppnevne kasserer og revisor for
ett år om gangen;
2. å oppnevne en talsmann og en
stedfortreder (en per 25
menighetsmedlemmer);
3. å tå imot og evt. godkjenne
regnskaps- og revisjonsrapport;
4. å diskutere forholdene i den
regionale menigheten;
5. evt å fatte vedtak om en egen
menighetsordning som imidlertid ikke
må komme i konflikt med denne
ordningen.

5.4.
Oppgavene for talsmannen for den
lokale menigheten er følgende:
1.å innkalle menighetsmøtet;
2.å være nøye ved å føre og oppbevare
medlemsregisteret;
3.å være kontaktperson mellom den
lokale menigheten og menigheten i
Oslo;
4.å koordinere forberedelsene til
prestens besøk;
5.å representere den lokale menigheten
ved synoden.
6. Presten
6.1.
EKD utsender presten etter valget
gjennom menighetsmøtet. Prestesetet
er (Stor)Oslo.
6.2.
Presten har som oppgave å forkynne
evangeliet og forvalte sakramentene
rett – kun bundet til Guds ord og i
lydighet mot kirkens Herre.
6.3.
Til hans/hennes oppgaver hører
spesielt:
1.å lede gudstjenestene etter den til
enhver tid gjeldende ordning;
2.å ha oppsyn med kirkens
undervisning;
3.å gjennomføre kasualia;
4.å regle menighetsarrangementene;
5.å utøvesjelesorg;
6.å føre embetsseglet og kirkebøkene;
7.å utgi menighetsbladet.
6.4.
Presten har taushetsplikt om alle saker
som han/hun blir kjent med i tjenesten
og som av naturlige årsaker eller etter
forordning er fortrolige. Dette gjelder
også etter avsluttet ansettelsesforhold.
Skriftemålets hemmelighet er absolutt.

6.5.
Presten står under tilsyn av ”Kirchenamt
der EKD”. Menigheten og menighetsrådet
støtter presten, når det er meldt
veiledningsbesøk av EKDs representanter
eller EKDs medlemskirke som fristiller
presten.
6.6.
Rettigheter og plikter i forholdet mellom
menighet og prest skrives ned i en
tjenesteavtale som EKDs Kirchenamt må
godkjenne.
6.7.
Hvis det oppstår problemer, kan
menighetsrådet og presten be en person de
har tillitt til om formidling. Skulle de ikke
komme fram til en løsning, bes EKDs
Kirchenamt om formidling. Avgjørelsen
som tas fra dette hold er bindende for
begge parter.
7. Avsluttende bestemmelser
7.1.
Menigheten oppløses, når et selvstendig liv
ikke lenger er garantert.
7.2.
Menighetens formue overføres i dette
tilfelle til en annen kirkelig institusjon som
bestemmes av EKDs Kirchenamt.
7.3.
Denne ordningen er virksom den dagen,
menighetsmøtet godtar den, og
offentliggjøres i menighetsbladet eller på
menighetens nettside og arkiveres.
7.4.
Ordningen kan bare godtas, forandres eller
oppheves av menighetsmøtet og med 2/3
flertall av de avgitte gyldige stemmene.
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