
Viktig informasjon om medlemskap, tilhørighet og barn. 
 
Er du usikker på om du er medlem et annet sted, må du selv kontakte Brønnøysundregistrene 
v/Løsøreregisteret på telefon 75007500 og be om innsyn i opplysninger registrert på ditt 
personnummer. Alternativt kan du fylle ut skjemaet "brønnøysundregisteret" og sende direkte til 
Brønnøysundregistrene. 
Etter noen dager får du så et skriv i posten med opplysninger.  
 
 
Barn av medlemmer meldes ikke inn som fullverdige medlemmer, men som menighetstilhørige. 
Dette betyr at de ifølge det offentlige regnes som medlemmer i Betel, men at de ikke har stemmerett 
i menighetsmøtene. Når barna blir store nok (15 år) kan de selv avgjøre videre medlemskap. Det er 
også mulig for voksne å være tilhørige i menigheten. Betel får tilbakebetalt kirkeskatt både fra 
medlemmer og tilhørige fra kommune og fylke. Ta gjerne kontakt med Bård Bratlie 98875842 for mer 
informasjon, eller for å avtale et møte for samtale. 
 
Vi gleder oss hver gang nye barn blir født. Det er en berikelse for foreldrene, familien, men også for 
menigheten. Som menighet vil vi gjerne ta godt vare på dem, sammen med foreldrene. Da er det 
noen formaliteter som det er viktig å vite om. Ingen barn som fødes i Norge blir automatisk medlem i 
en frikirkemenighet. Foreldrene må selv melde fra til menigheten om fødselen. Det finnes en egen 
rubrikk i skjema som fylles ut på sykehuset der dere fyller ut navnet på menigheten.  
 
Barnevelsignelsen er ingen formell handling, men kun en frivillig forbønnshandling. Det skjer altså 
ingen registrering i forbindelse med barnevelsignelsen. Når den ene av foreldrene er medlem i Den 
norske Kirke (DnK), og velger å døpe barnet, blir barnet automatisk medlem der. Dersom foreldrene 
blir enige om at barnet skal registreres i Betelkirken, må barnet meldes ut av DnK og inn i 
Betelkirken. Når den ene av foreldrene er medlem i DnK, og man ikke velger å døpe barnet, men 
ønsker at barnet skal registreres i Betelkirken, må dette meldes til menigheten. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



Innmeldingsskjema                             

Opplysningene som gis på dette skjemaet behandles fortrolig av Betelkirkens forstander i tråd med norske 
lover og forskrifter. Opplysningene blir ikke gitt videre, uten i de tilfeller der myndighetene med hjemmel i 
norsk lov, krever det, blant annet ved søknad om tilskudd fra stat og kommune. Menighetens ledelse kan 
offentliggjøre navnet på nye medlemmer for menigheten ved samtykke. Det er for øvrig ikke et krav om dåp for 
medlemskap. Hvis du kun skal melde inn ditt/dine barn som er under 15 år, fyll inn A, B og signatur 

Har du/ditt barn fram til nå tilhørt et annet trossamfunn eller menighet?: ___JA ____NEI 

(Hvis ja må du skaffe til veie en utmeldingsattest fra nåværende trossamfunn/menighet. Ingen kan etter norsk 
lov samtidig tilhøre mer enn ett registrert trossamfunn (jfr. §7 i lov av 13. juni 1969).  

 

A) 

Fornavn: __________________________________ Mellomnavn:____________________________________  

Etternavn:_________________________________________________________________________________ 

Fødselsnummer:____________________________________________ Fødested:_______________________  

Adresse og postnr: __________________________________________ Skattekommune:_________________ 

Telefon: _____________ Mobil: ______________ e-post:___________________________________________ 

Sivilstand: __ ugift __ gift __ samboer __ enke/enkemann  
 

Ektefelles/samboers navn: ___________________________________________________________________ 

Jeg har følgende antall barn: _________  

 

B) 

Antall barn (under 15 år) som du ønsker skal være medlemstilhørige til Betelkirken: ________  

Navn og person nr: __________________________________________________________________________  

Navn og person nr: __________________________________________________________________________ 

Navn og person nr: __________________________________________________________________________ 

Navn og person nr: __________________________________________________________________________ 

Navn og person nr: __________________________________________________________________________ 

Navn og person nr: __________________________________________________________________________ 



C) 

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds sønn, som min personlige frelser: ___JA ___NEI 

Jeg aksepterer Betelkirkens trosgrunnlag: ___JA ___NEI 

Jeg kjenner til og vil rette meg etter Betelkirkens vedtekter: ___JA ___ NEI 

Jeg ønsker å dele fellesskap og ansvar i Betelkirken: ___JA ___NEI 

Jeg er døpt: ___JA ___NEI. Dato du ble døpt? __ __. __ __. __ __ __ __  Sted for dåp:______________________ 

 

D) 

Jeg gir mitt samtykke til å motta informasjon fra menigheten elektronisk og sms. ___JA ___NEI 

 

F) 

Jeg undertegner herved på at jeg vil melde meg inn i Betelkirken: ___JA ___NEI 

Jeg undertegner herved på at jeg vil melde mitt/mine barn under 15 år inn i Betelkirken: ___JA ___NEI 

Jeg vil positivt støtte opp om menighetens visjon, verdier og virksomhet, så langt jeg har evne til og med den 
utrustningen jeg gis ved Guds nåde i Jesus Kristus: ___JA ___NEI 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Sted, dato og signatur 

 

******************************************************************************************* 

 

Behandlet dato: _________________________ Kommentarer: _______________________________________       

 

Signatur forstander: ________________________________ Menighetens stempel: 


