Protokoll
fra
Menigheten i Filadelfia Oslo
sitt
årsmøte
Tirsdag 16.Juni 2020

På grunn av Korona pandemien, og rådene fra Folkehelseinstituttet, samt myndighetenes
regelverk for «organiserte samlinger» var det ikke for dette året mulig å avholde årsmøtet
tidligere.
Møteleder Henrik Stensrud åpnet møte og ønske velkommen, samt innledningsvis
redegjorde for beslutningen om og hvordan innkallingen til årsmøtet var gjort.
Daniel Egeli leste en bibeltekst og ba en bønn.
Håkon Jahr og møteleder ble valgt til å undertegne protokollen.
Dagsorden
• Meldinger.
• Godkjenning av årsregnskap for (Menigheten i Filadelfia), samt
orienteringer om øvrige regnskaper i konsernet.
• Endringer av vedtekter §4 Medlemskap
• Orienteringer og Informasjon
1) Meldinger v/Henrik Stensrud
Henrik Stensrud leste opp navn på nye og utmeldte medlemmer, overflytninger til andre
menigheter og medlemmer som har gått bort i perioden siden siste menighetsmøte. Bønn
for de som sørger og takk for dem vi har fått lov å ha i vårt fellesskap.
2) Årsregnskap for Menigheten i Filadelfia
Håkon Jahr åpnet sin gjennomgang med å forklare selskaps strukturen i hele konsernet,
deretter redegjorde han for og gjennomgikk regnskapet for Menigheten i Filadelfia for
regnskapsåret 2019. Dette regnskapet skal formelt godkjennes av årsmøtet. Nøkkeltallene er
som følger:
Driftsinntekter:
32.267.605,Driftskostnader:
32.379.537,Driftsresultat:
- 111.986,Finansinntekter:
4.159.651,Årsresultat:

4.047.665,-

Vedtak:
Årsregnskap for 2019 for Menigheten i Filadelfia godkjennes med et resultat på kr.
4.047.665,Videre ble det gjennomgått og tatt til orientering årsregnskapene for de øvrige selskapene,
hvor det er de respektive styrene som avlegger årsregnskapene:
-MiF AS
-MiF Eiendom AS
-Sole Utvikling AS
-Barratt Kafedrift AS
-Filadelfia Bibelskole
-Heimemisjonen
-Coaching Academy AS
-HLT – Høyskolen for ledelse og teologi
-TV-Inter AS
3) Endring av statutter i «Menigheten i Filadelfia» - §4 Medlemskap.
Innledning
Denne behandlingen er en oppfølging av presentasjonen og prosessen fra forrige
menighetsmøte som ble avholdt 21.Januar 2020.
Statuttene krever ved vedtektsendringer en behandling i ett ordinært menighetsmøte, samt
på det påfølgende ordinære årsmøtet.
Saksfremleggelsen var således lik som behandlingen som ble presentert i menighetsmøtet
21.Januar iå.
På veiende av Eldsterådet fremmet og begrunnet Andreas Hegertun nødvendigheten av å
endre våre kriterier for medlemskap i «Menigheten i Filadelfia».
Dette er en prosess som har pågått over lang tid (en periode på mer en 10 år) i Eldsterådet.
Pararelt med at vi vokser i antall og lokasjoner som kirke, har vi sett nødvendigheten av
endringer, i vår praksis om medlemskap.
Teologisk begrunnelse
Hegertun beskrev nåsituasjonen som følger:
«Ingen» i lederskapet er fornøyd med hvordan dagens modell for dåp og medlemskap
fungerer. Den er konsekvent og tydelig, i den forstand at det kun er de som er døpt med
troende dåp (baptistisk) som får bli medlemmer, men den ekskluderer samtidig store
grupper i forsamlingene våre fra medlemskap i det som faktisk er deres kirke. Dette gjelder
de som er oppdratt i kristne tradisjoner der de ble båret til dåp som spedbarn og oppdratt i
en kristen tro de gjennom livet aldri har forlatt. Disse opplever ikke behov for å la seg døpe
som troende, til tross for «Menigheten i Filadelfia» sitt baptistiske dåpssyn og praksis. Denne
situasjonen har blant annet gjort at vi som kirke i praksis har blitt mindre frimodige på å løfte
frem medlemskap i kirken, fordi man vet at flere da opplever seg presset mellom sin
samvittighet og kirkens medlemskapsordning. Dette har igjen gjort at medlemskapet i
praksis har mistet betydning, samtidig som det formelt sett fortsatt er svært viktig, og ikke
er erstattet med noe annet. Dette representerer blant annet en tapt mulighet for eierskap
blant mange som har «Menigheten i Filadelfia» som sitt åndelige hjem. Det undergraver

også til en viss grad, og særlig på lengre sikt, våre beslutningsstrukturer da den reelle
innflytelsen i liten grad lenger er koblet mot medlemskap.
Samtidig erkjenner vi at å eventuelt endre dette er en vanskelig beslutning fordi dette er
teologisk begrunnede ordninger.
Det kan være verdt å reflektere over følgende om vår egen kirkes kontekst:
Vi kommer fra en tradisjon preget av en luthersk majoritetskirke. Vår teologi har derfor
delvis blitt til i et visst spenningsforhold til denne. I vår kommunikasjon rundt vårt dåpssyn,
embetssyn, nattverdsyn etc. har det ofte vært lagt stor vekt på hva vi ikke er. Vi tror ikke på
frelse i dåpen, ikke på realpresens i nattverden osv. Dette reflekterer vår teologi og har sånn
sett åpenbart vært viktig for oss. Samtidig som vi tror at når vi nå, som kirke, har blitt hundre
år, kan vi i større grad se på andre kristne tradisjoner med «mykere øyne». Det oppleves mer
naturlig å snakke om sterke og svake sider ved ulike kirker, både vår egen og andre. I en tid
preget av sterk sekularisering og tilbakegang for mange kirker er det bedre å løfte frem og
være takknemlig for alt leder mennesker til etterfølgelse av Jesus Kristus, i alle kristne
tradisjoner. Herunder også der andre dåpstradisjoner enn vår egen har fungert etter sin
hensikt. Vi skal derfor ikke snakke nedsettende om andre dåpstradisjoner, til tross for at vi
står støtt i vår egen og ikke vil endre verken praksis eller teologi.
Summen av denne refleksjonen og beskrivelsen er at et samlet eldsteråd i «Menigheten i
Filadelfia» nå anbefaler at medlemskap baseres på en klassisk kristen tro og bekjennelsen av
denne troen, uten krav om dåp.
Så er vi klar over at dette vil sette større krav til at dåpens betydning, funksjon, kraft og
velsignelse løftes frem gjennom kirkens forkynnelse, livsfaser og praksiser.
Dette fører til endring av statuttene.
Valg
Et samlet Eldsteråd står bak den fremsatte modellen og foreslår en endring av
formuleringene i § 4 Medlemskap til å lyde:
4a): Medlemskap i Menigheten i Filadelfia er for alle som vil ta imot Jesus Kristus som
frelser og bekjenner seg til vår felles kristne tro slik den uttrykkes gjennom den apostoliske
trosbekjennelse.
4b) Opphør av medlemskap
Eldsterådet kan bringe et medlemskap til opphør etter en særskilt vurdering.
Endring av statutter krever som tidligere nevnt, 2/3 dels flertall i ett menighetsmøte og det
påfølgende årsmøte.
Likeledes er skriftlig valg pålagt.
Årsmøtet foretok deretter skriftlig valg på det fremlagte forslaget til ny formulering av §4
Medlemskap.
Tellekorps på tre personer fra årsmøte deltagerne ble oppnevnt.
Valgresultatet ble som følger:
JA – 37 stemmer.
NEI – 2 stemmer.
Forslaget fikk sin tilslutning med overveldende flertall, og endringen er dermed således
gyldig.

Det ble nok en gang fra møteleder tydelig vektlagt at våre statutter er det påkrevet å gjøre
en betydelig revisjon, da de siste gang er endret i 1995.
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