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Lover for bedehuset Karmel, Blomsterdalen
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 28.11.2010 og årsmøtet 6.02.2011
§ 1 Bedehuset Karmel

Bedehuset Karmel består av bekjennende kristne med formål å vekke og nære sant kristenliv som
Jesu etterfølgere innen vårt område, samt vekke til ansvar og engasjement for diakoni og misjon til
folkeslagene.
Dette ønskes oppnådd ved:
Forkynnelse av hele Guds ord for alle aldersgrupper.
Oppmuntre til bruk av nådegavene i forsamlingen
Invitere til samlinger for å vinne nye for Jesus og samlinger for å gi inspirasjon og vekke til
ansvar for misjon til folkeslagene.
§ 2 Basis
Karmel bedehus (forsamling), som er videreføring av Blomsterdalen indremisjon, tilsluttet IMF
gjennom Midthordland Indremisjon og bedehuset Karmel, bygger arbeidet sitt på Bibelen som
Guds Ord og Den evangelisk lutherske bekjennelse. Forsamlingen viderefører å være tilsluttet
IMF /MI.
§ 3 Medlemskap
Enhver, som er fylt 15 år, bekjenner troen på Jesus Kristus som frelser og Herre og som gir sin
tilslutning til forsamlingens basis og formål, kan bli medlem av foreningen.
Medlemmene oppfordres til å leve i samsvar med denne bekjennelse samt regelmessig samles om
Guds ord og bruke våre nådemidler.
De bør holde sammen i kjærlighet, og etter evne og nådegaver søke å bidra til forsamlingens formål
Medlemmer som lever i strid med Guds ord, skal formanes i samsvar med Mt 18.15-18.
Medlemmer som ikke retter seg etter formaningen(e) kan miste sitt medlemskap i forsamlingen.
Alle medlemmer betaler den fastsatte kontingent.
§ 4 Bedehuset Karmel (huset)
Bedehuset Karmel på Birkeland i Blomsterdalen står på fri grunn ifølge tinglyst skjøte. Huset eier
seg selv, brukes og bestyres av kristne lekfolk innen Bedehuset Karmel etter denne lov.
§ 5 Benyttelse av huset
Huset benyttes til sådan virksomhet, som kan fremme kristentroen og være til folkets sanne gagn.
Fortrinnsvis oppbyggelsesmøter og for øvrig alt, som hører inn under den indre misjon. Dernest for
enhver virksomhetsgren, som kan føre til den ytre misjons gjerning, og endelig for ethvert øyemed,
som direkte eller indirekte tjener til å vekke, styrke og befeste kristelig liv iblant folket i
overensstemmelse med Guds ord, således som dette forståes av den lutherske bekjennelse.
Huset kan også leies ut til andre typer arrangement som ikke er i strid med husets formål og
vedtekter.
§ 6 Styret
Styret for Bedehuset Karmel består av formann og 6 styremedlemmer som velges på årsmøte blant
medlemmene i Bedehuset Karmel.
Styret leder all virksomhet i huset. Noe som tas i betraktning når styret velges.
Formann velges hvert år av årsmøtet. Styremedlemmene velges for 2 år og slik at 3 går ut/står på
valg hvert år. Hvert år velges 2 varamedlemmer for ett år til styret. Maksimal sammenhengende
funksjonstid som medlem i styret er 6 år.
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Skulle et medlem av styret gi åpenlys forargelse i liv eller lære, skal styret ha rett til å utelukke dette
medlem, når 2/3 er enige om det. 1. varamedlem blir da fast medlem til neste årsmøte. (Da velges
eventuelt et ekstra styremedlem for den funksjonstid utgående styremedlem hadde)
§7 Årsmøte
Årsmøte i Bedehuset Karmel holdes primo februar måned.
Her legger styret frem årsmelding med oversikt over den virksomhet som har vært på Karmel
gjennom året og regnskap for bedehus(forsamlingen) og barnehagen for godkjenning.
Årsrapporter fra de ulike lag og virksomheter innenfor bedehuset, legges fram til orientering..
På årsmøte foretas nødvendige valg.
Det settes av tid til visjoner og samtale om virksomheten i forsamlingen. Stemmerett på årsmøtet har
alle medlemmer hvis medlemskap har vært minst 3 måneder.
§ 8 Hvem kan forkynne?
Med styrets tillatelse, har prester og lekfolk fortrinnsvis tilhørende den evangelisk lutherske
bekjennelse, med kristen tro og livsførsel, samt gaver til å behandle Guds ord til menighetens
oppbyggelse, adgang til å tale i huset. Derimot har styret ansvar for å våke over, at ingen, som ikke
offentlig erkjenner, at de bibelske bøker er inspirerte av Guds Hellige Ånd samt fastholder
forsoningslæren etter 2. trosartikkel, får adgang til å tale i huset, ei heller ukjente personer, som ikke
kan fremvise anbefalinger fra troverdige kristne personer.
§ 9 Økonomi
Styret har ansvar for husets vedlikehold og økonomi. Huset må ikke forfalle, ei heller må
eventuell gjeld bli større enn forsamlingens inntekten kan betjene.
Inntektene kommer fra utleie, egne basarer og fester, prosent av offer og kollekter i huset samt egne
gaver til husdriften,
Huset må alltid hodes fullverdiforsikret.
Blir huset ødelagt av brann eller lignende, kalles forsamlingens medlemmer, sammen til
ekstraordinært medlemsmøte for drøftelse om beste måte å gjenoppbygge bedehuset Karmel på.
§ 10 Nedlegging
Skulle det noensinne at huset ikke kan brukes etter sin bestemmelse som bedehus og at det av grunn
må selges, går salgssummen til IMF eller et dermed beslektet anliggende.
Huset må ikke bli stående på stedet til forlystelseslokale, likså lite som det må brukes til antikristelige
formål.
§ 11 Lovendringer
Forslag til endringer av denne lov må komme alle medlemmer i hende minst 3 uker før årsmøtet.
Forandringer i denne lov, hvilket kun må gjelde mindre vesentlige bestemmelser angående praktiske
behov, kan kun foretas i et årsmøte med 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede, etter at
minst 3 av styrets medlemmer har fremsatt forslag om det, og begrunnet forandringens
nødvendighet.
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