FRA STATUTTENE
§ 1 FORMÅL OG MOTTO
§ 1.1 FORMÅL
Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og
utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land.
Menigheten skal:
-

-

Være en åpen og levende menighet som inkluderer alt
Guds folk.
Arbeide for synlig enhet mellom kristne og lokale
menigheter.
Arbeide for medmenneskers omvendelse.
Hjelpe barn og ungdom fram til et selvstendig og
bevisst liv i Kristus.
Utfordre og utruste menighetens medlemmer til å ta
del i det evangeliserende, diakonale og disippelbyggende arbeid.
Plante og vise omsorg for nye menigheter.
Påvirke lokalmiljøet positivt gjennom åndelig og sosialt
arbeid.
Være delaktig i Misjonskirken, Norges felles nasjonaleog internasjonale arbeid.

Informasjon om
medlemskap

§ 1.2 VISJON
Guds barns enhet og menneskers frelse.
§ 1.3 VÅRT OPPDRAG:
Ære Gud, gjøre Jesus kjent og vokse i et åpent og levende
fellesskap.

Postadresse:
Randesund
misjonskirke
Rona 4
4638 Kristiansand
Besøksadresse:
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4638 Kristiansand

Informasjonskvelder i 2017
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

28.
25.
19.
14.

feb., kl. 18.00
april, kl. 18.00
sept., kl. 18.00
nov., kl. 18.00

Sted: Misjonskirken

MEDLEMSKAP
HVORFOR BLI MEDLEM I MISJONSKIRKEN
MISJONSKIRKE
Vårt ønske er at alle som har funnet seg
Som medlem er
til rette, og vil være med i fellesskapet i
Randesund
misjonskirke,
også
blir
medlem av menigheten. Man må ikke
være medlem for å delta på menighetens
ulike aktiviteter og samlinger, men vi tror

OM
RANDESUND MISJONSKIRKE
BLE STIFTET I 1984, AV
MEDLEMMER FRA SALEM
MISJONSMENIGHET. DISSE
ØNSKET EN LOKAL
MENIGHET I RANDESUND.
KIRKEBYGGET I
MARIKOLLEN 15 STOD
FERDIG I 1991.
I DAG TELLER MENIGHETEN
CA. 370 VOKSNE
MEDLEMMER. I TILLEGG ER
MER ENN 300 BARN OG
UNGE UKENTLIG MED PÅ
ULIKE AKTIVITETER I
KIRKEN..

medlemskap er viktig for å erfare den
rikdom det er å tilhøre et menighetsfellesskap. Som medlem vil du i større
grad være med å dele både velsignelser
og ansvar.

det også enklere å kunne være
med å bidra med gaver og utrustning. Som
medlem vil du også ha innflytelse på menighetens
strategiske valg, blant annet med å ha
stemmerett på menighetsmøter og årsmøter. Det
er derfor viktig at de som faktisk er engasjerte og
aktive i misjonskirken også er medlemmer.

Menigheten er åpen for mennesker:
- som ved troen på den treenige Gud
har tatt imot frelsen i Kristus Jesus
- som ønsker å leve etter Guds ord
- som ønsker å dele fellesskap og
ansvar sammen.

SLIK BLIR DU MEDLEM
Om du har lyst til å bli med i vårt fellesskap,
så fyll ut søknadsskjema, gi det til en av

pastorene, legg det i postkassa, scan det
og send det til post@mkirken.no eller
legg det i postkassa i gangen.
Det er ønskelig at alle som blir
medlemmer har vært med på en
informasjonskveld (Se aktuelle datoer på
fremsiden), eller hatt en medlemssamtale. Det er lederskapet som opptar
ny medlemmer, og nye medlemmer blir
presentes på en gudstjeneste i etterkant.

funnet på, men noe Gud har kalt
oss til og satt oss til. Om vi skal
være sanne mot dette kallet må vi
være forankret i Bibelen og i
fellesskapet med den levende Gud.
Derfor vil vi alltid la oss prege av
Guds ord og bønn. Derfra henter vi

“GUDS BARNS ENHET OG
MENNESKERS FRELSE”

RANDESUND MISJONSKIRKE
MEDLEMSKRITERIER

ROTFESTET
Å være kirke er ikke noe vi selv har

TROSAMFUNNET

veiledning, kraft og inspirasjon.

RAUS
Vi tror at Gud er raus, og at
evangeliet er budskapet om denne
rausheten. Som Jesu etterfølgere

DET NORSKE MISJONSFORBUND
Misjonskirken er i tillegg til å være en
lokalmenighet, også del av trossamfunnet
Misjonskirken, Norge. Det er mulig å være med i
menigheten uten å være medlem i
trossamfunnet, men vi oppfordrer alle som er
medlemmer til også å bli med i trossamfunnet.
Det betinger i så fall at en melder seg ut av
andre trossamfunn en har vært medlem av, at en
f.eks. melder seg ut av Den norske kirke. I
henhold til norsk lov kan bare stå i ett
trossamfunn av gangen. Det er antall
medlemmene i trossamfunnet som utløser
refusjon av kirkeskatten fra staten i menigheten.

ønsker vi å følge det eksemplet han
har gitt oss. Rent praktisk betyr det
at vi vil være rause med hensyn til
vår bruk av tid, våre penger og
hvordan vi forholder oss til
mennesker.

RELEVANT
Vi vil dele evangeliet om Jesus på
en relevant måte, både i og utenfor
hjemmet. Vi vil svare på de
spørsmål som stilles, dekke de
behov som finnes og kommunisere

BARN
I trossamfunn kan også barn med som
medlemmer. I lokalmenigheten, med
stemmerett, er medlemskap forbeholdt voksne.
Samtidig er barna fullverdige deltagere i
fellesskapet.

på en måte folk forstår. Vi er også
overbevist om at troen oppleves
mer relevant når den leves og
deles der hvor vi til enhver tid
befinner oss.

