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Konsekvenser av opprettelsen av 
«NLM trossamfunn» 

 Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? 

 

- Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til den som ønsker å 

ha sin kirkerettslige tilhørighet der. NLM fortsetter å være en selvstendig 

misjonsorganisasjon som er åpen for alle som ønsker å bidra til å virkeliggjøre 

organisasjonens formål om å utbre Guds rike i Norge og internasjonalt, uavhengig av den 

enkeltes kirkemedlemskap. Dermed er det ikke nødvendig å være medlem i NLM 

Trossamfunn for å være med i NLM, og NLM har ikke blitt en frikirke. 

 

 Vil opprettelsen av trossamfunn i NLM føre til mindre fokus på misjon? 

 

- I seg selv har ikke opprettelsen av trossamfunn noen slik effekt. Dersom det er slik at enkelte 

misjonsvenner vil oppleve en styrket NLM-identitet fordi organisasjonen gir dem en 

kirkerettslig tilhørighet, er det vel grunn til å tro at dette også kan øke 

misjonsengasjementet. Vårt fokus på misjon trues kanskje aller sterkest av vår egen 

materialisme og vår lunkenhet overfor de som aldri har hørt evangeliet.  

 

 Vil ikke en opprettelse av trossamfunn medføre veldig mange flere oppgaver for NLM? 

 

- Trossamfunnet skal ikke ha noen egen aktivitet ut over det som NLM ellers tilbyr gjennom 

sine misjonsfellesskap. Så langt det er praktisk og ressursmessig forsvarlig vil NLM 

trossamfunn der gi sine medlemmer den oppfølging som naturlig tilkommer et medlemskap i 

et trossamfunn. Men medlemskap i trossamfunnet gir ingen juridisk rett til noe mer enn NLM 

til enhver tid gjennom sitt arbeid generelt legger til rette for. NLM uten trossamfunn har 

allerede etablert de fleste av basistilbudene til dåp, konfirmasjon og sakramentsforvaltning. 

Noen steder har en også velsignelse av ekteskap og begravelse. Noe mer arbeid vil dette 

medføre, men det gir også arenaer for nærhet og involvering i menneskers liv. Omfanget 

øker kanskje noe ved opprettelse av trossamfunn, men behovene vil også komme uten en 

trossamfunnsregistrering. 
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 Hva skjer med begravelse hvis du er medlem i NLM trossamfunn? 

 

- For mange er dette et viktig spørsmål. Når det gjelder begravelser, har NLM noen ganger hatt 

en rolle – for eksempel ved at personer med tilknytning til organisasjonen har stått for 

minnetalen eller forrettet ved begravelsen. Det er allerede utformet en liturgi (felles med 

Normisjon og Imf) som kan benyttes. Juridisk vil ikke organisasjonen være forpliktet til å 

bidra med begravelse for medlemmer i et fremtidig trossamfunn, men det vil være ønskelig å 

stille opp så langt det er praktisk mulig. Det vil være av stor verdi å kunne bidra med 

forkynnelse, sjelesorg og medmenneskelig omsorg når døden rammer. 

 

Gravferdsloven gir familien/pårørende et ansvar for å gjennomføre selve begravelsen, mens 

de kirkelige fellesrådene har ansvar for at alle, uavhengig av kirkemedlemskap, får et 

gravsted på en kirkegård. I praksis vil et begravelsesbyrå ta hånd om de fleste praktiske 

spørsmål, og NLMs rolle vil normalt være– i samarbeid med de pårørende – å finne en person 

som kan gjennomføre selve begravelsen og holde en tale. Det er ikke nødvendig at 

vedkommende er ansatt eller tillitsvalgt i NLM. Til selve seremonien er det i de fleste tilfeller 

mulig å leie eller låne en kirke eller et kapell, men det er også mulig å ha begravelse ut fra et 

av våre forsamlingshus eller bedehus. En prest i Dnk eller et luthersk frikirkesamfunn kan 

også spørres om å delta, men er ikke forpliktet til å si ja.  

 

 Vil NLM trossamfunn tilby vielse for sine medlemmer? 

 

- NLM trossamfunn søker så langt ikke om vigselsrett. En legger opp til borgerlig vielse, med 

etterfulgt kirkelig velsignelse i våre forsamlinger. Vi ønsker å løfte ekteskapet høyt, og ser på 

den kirkelige velsignelsen som en viktig arena til å formidle et bibelsk syn på ekteskapet.  

 

 

 Kan en som er medlem i NLM trossamfunn gifte seg i et kirkebygg i den norske kirke? 

 

- Det er det enkelte menighetsråd som styrer utleien av kirkebygget, ut fra de kirkelige 

fellesrådenes takster. Mange frimenigheter i Norge leier kirkebygg som tilhører den norske 

kirke til vielser. Stort sett er det stor velvilje til å leie ut kirkelokalene til vielser.  

 



3 
 

 Kan de som ikke er medlem i NLM trossamfunn fremdeles døpe sine barn og få tilbud om 

konfirmasjon i NLM? 

 

- Ja. Alt som tilbys medlemmene i NLM trossamfunn skal være et tilbud som enhver 

misjonsvenn kan benytte seg av – helt uavhengig av hvordan vedkommende har ordnet sitt 

kirkemedlemskap. Det er grunnleggende at et eventuelt medlemskap i et trossamfunn i regi 

av NLM ikke gir medlemmene noen rettigheter eller tilbud som ikke alle misjonsvenner kan 

benytte seg av. 

 

 Vil en opprettelse av NLM trossamfunn gi en økt «kirkeliggjøring» av NLM? 

 

- Her er det viktig å vite hva en mener med «kirkeliggjøring». En opprettelse av et trossamfunn 

vil ikke med nødvendighet føre til en identitetsendring i retning av en sterkere 

embetstenkning el.l. NLM tilbyr allerede kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og 

nattverd, uten at dette har endret organisasjonens grunnleggende identitet som 

misjonsbevegelse.  

 

 Skal NLM trossamfunn bygge opp egne strukturer i Norge innad i NLM? 

 

- Nei. Opprettelsen av et trossamfunn er bare mulig – og forsvarlig – fordi NLM allerede har en 

rekke foreninger og forsamlinger i landet. Der forkynnes Guds ord og der forvaltes 

sakramentene. Og det er til disse foreninger og forsamlinger vi vil invitere alle misjonsvenner, 

også de som eventuelt blir medlemmer i et trossamfunn tilhørende NLM. 

 

 Hvordan skal trossamfunnet ledes? 

 

- «NLM Trossamfunn» ledes av et landsstyre som oppnevnes av Norsk Luthersk 

Misjonssambands hovedstyre. Landsstyret består av mellom to og fire personer som alle er 

medlemmer i trossamfunnet og som også skal være ansatt eller tillitsvalgt i organisasjonen 

NLM. Landsstyret utpeker selv en styreleder. Det er naturlig at en del av økonomien som 

kommer inn gjennom medlemsstøtten fra stat og kommune brukes til å ansette noen i en 

daglig administrativ rolle.  
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 Hvor mye ressurser vil gå til administrering av trossamfunnet? 

 

- Hvert medlem i NLM trossamfunn genererer økonomisk støtte. En del fra sin kommune og en 

del fra staten. Det som vil være nødvendig av administrasjon for å ha et oppdatert 

medlemskartotek i et fremtidig trossamfunn, vil fullt og helt dekkes av tilskuddet som gis per 

medlem i trossamfunnet. Slik sett vil opprettelsen av et trossamfunn ikke belaste 

organisasjonen ressursmessig. 

 

 Hvem kan bli medlem i NLM trossamfunn? 

 

- Medlemmene må godkjennes av styret i trossamfunnet. I praksis delegeres den daglige 

oppfølgingen til en administrasjonsleder. Det sendes ut attest på innmelding og utmelding. 

Vurderingen av medlemskapet går ut på at et medlem forplikter deg på vedtektene ved 

underskrift. Eventuelt medlemskap i foreninger og forsamlinger eksisterer parallelt med 

medlemskap i trossamfunnet. For å bli medlem av NLM trossamfunn stilles følgende krav i 

tillegg: (ifølge Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25 

trussamfunnsloven). Medlemmer må: - ikke tilhøre noe annet trossamfunn, 

- være norsk statsborger eller bosatt i Norge, - ha fylt 15 år 

 

 Må man være medlem i NLM trossamfunn for å sitte i styret for trossamfunnet?  

 

- Ja. Hovedstyret velger et landsstyre som består av mellom to og fire personer som alle er 

medlemmer i trossamfunnet og som også skal være ansatt eller tillitsvalgt i organisasjonen 

Norsk Luthersk Misjonssamband. Landsstyret utpeker deretter selv en styreleder. 

 

 Stilles det krav til at personer som velges til NLMs hovedstyre skal være medlem i NLM 

Trossamfunn? 

 

- For NLM vil det være viktig å unngå at en andel av hovedstyrets medlemmer er forpliktet til å 

være medlemmer i trossamfunnet. På bakgrunn av råd fra juridisk hold, og dialog med 

Fylkesmannen i Oslo, er vi trygge på at dette ikke er nødvendig for at hovedstyret skal kunne 

registrere et trossamfunn eller utpeke et styre for trossamfunnet. Trossamfunnet vil ikke få 

et eget organisasjonsnummer, men registreres som en del av organisasjonen NLM – og blir 

underlagt denne.  
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 Kan landsstyret i trossamfunnet vedta NLM trossamfunns teologiske profil? 

 

- Nei. Medlemmene i landsstyret har ikke innflytelse over trossamfunnets teologi eller 

struktur. Vedtektene for trossamfunnet tydeliggjør at den teologiske profilen legges av NLMs 

hovedstyre. De som formelt leder trossamfunnet utpekes av hovedstyret, og har et rent 

administrativt ansvar. 

 

 Vil de i NLM som fortsatt ønsker å stå i Den Norske kirke oppleve å få støtte for sitt valg 

hvis NLM oppretter et trossamfunnstilbud? 

 

- Mange misjonsvenner er takknemlige for mulighetene som finnes lokalt i Dnk og ønsker å 

støtte opp om både det kirkelige arbeidet og om prester og andre kirkelige ansatte som 

arbeider på Bibelens grunn. De fleste har heller ikke noe ønske om å endre 

trossamfunnstilhørighet. Det er viktig å møte disse misjonsvennene med støtte. Derfor vil en 

heller ikke på generell basis nå gi en oppfordring til alle misjonsvenner om å melde seg inn i 

et eventuelt NLM trossamfunn.  

 

 Kan spørsmålet om trossamfunn skape skiller i våre forsamlinger? 

 

- Erfaringene fra IMF og Frelsesarmeen, som har gjort en tilsvarende trossamfunnsregistrering, 

viser at dette ikke skaper konflikter lokalt. Vi tror heller ikke at det vil gjøre det i NLM. 

Medlemmer i trossamfunnet har ingen særretter eller plikter. NLM vil fortsette å ha stor 

respekt for den enkeltes valg av trossamfunnstilhørighet. 

 

 Hva med kirkelige handlinger overfor dem som gjerne vil være medlem i trossamfunnet, 

men som bor på en plass der NLM har liten eller ingen aktivitet? 

 

- NLM Trossamfunn vil så langt det er praktisk og økonomisk mulig gi sine medlemmer den 

betjening som det er normalt å forvente i et trossamfunn. Dette er likevel ikke en juridisk 

rettighet den enkelte har. Geografi og lokalt aktivitetsnivå for NLM vil altså påvirke hvordan 

dette blir i praksis. 
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 Vil det oppleves et press i de lokale forsamlingene om å melde seg inn i trossamfunnet? 

 

- NLM Trossamfunn vil ikke markedsføres på en offensiv måte. Det vil bli laget en oversiktlig 

informasjonsbrosjyre som blir gjort tilgjengelig, og det vil bli mulig å melde seg inn via en 

nettside. På denne måten vil en unngå at misjonsvenner opplever ubehagelig press på den 

ene eller andre måten. 

 

 Hvorfor går ikke NLM inn i et samarbeid med f.eks Imf trossamfunn? 

 

- Det fremlagte forslaget vurderer det som mest tjenlig at organisasjonen selv oppretter et 

trossamfunn. Dette er naturlig siden all aktivitet i dette trossamfunnet skal foregå i regi av 

det arbeidet som allerede eksisterer i NLMs misjonsfellesskap. Dette er dermed også den 

enkleste modellen. Valget om å gjøre dette til «NLM Trossamfunn» er derimot ikke et signal 

om mindre samarbeid med bedehusorganisasjonene. Dersom NLM oppretter et trossamfunn 

på samme måte som ImF, kan det være mulig med et visst praktisk samarbeid. Det er 

allerede gjort et samarbeid om ordninger knyttet til nattverd, dåp, konfirmasjon, velsignelse 

av ekteskap osv. Dermed opptrer organisasjonene noenlunde likt i slike saker. 

 

 Hvorfor oppretter egentlig NLM et trossamfunn? 

 

- For mange av våre misjonsvenner har forsamlingsfremveksten ført til en helhetlig tilknytning 

til NLM. NLM har døpt over 500 barn de siste årene, og mange av disse har ingen 

trossamfunnstilknytning. Ønsket om et tilbud om trossamfunnsmedlemsskap i NLM har vokst 

fram som en naturlig konsekvens av det å høre til i et levende kristent felleskap.  

Et annet viktig moment er å vise forståelse, og å skape et reelt alternativ, for de 

misjonsvennene som lokalt opplever det vanskelig å opprettholde sitt medlemskap i Dnk.   

 

 
 

 


