
VEDTEKTER FOR FRELSESARMEEN 

1. FRELSESARMEEN 

Organisasjonen Frelsesarmeen i Norge ble grunnlagt den 22. januar 1888. 

Organisasjonen i Norge er en del av den internasjonale Frelsesarmeen – The 

Salvation Army, som ble grunnlagt i 1865. Den internasjonale 

Frelsesarmeens hovedadministrasjon – The International Headquarter – IHQ 

– er plassert i London, England.  

Den øverste leder for den Internasjonale Frelsesarmeen er Generalen som 

har base ved det Internasjonale Hovedkvarter i London.  

Frelsesarmeens har sitt grunnlag i The Salvation Army’s International 

Orders and Regulations, tilpasset den norske Frelsesarmeen 

 

2. NAVN / HOVEDKONTOR 

Organisasjonens og trossamfunnets navn er FRELSESARMEEN.  

Frelsesarmeen har sitt hovedkvarter – hovedkontor – i Oslo kommune. 

 

3. FORMÅL 

Organisasjonen 

  

er en del av den universelle kristne kirke som via korps (menigheter) og  

sosiale enheter og diakonal virksomhet forkynner Jesu Kristi evangelium i møte  

med menneskelige behov for alle aldersgrupper uten hensyn til etnisk  

opprinnelse, kultur eller religion 

  

er en del av og et alternativ til det offentlige hjelpeapparat ved at det  

drives sosiale virksomheter av forskjellig art for medmennesker med  

forskjellige behov 

  

vil i samarbeid med organisasjonens internasjonale bevegelse lindre nød og  

drive misjon Trossamfunnet 



  

er opprettet for å gi en tilhørighet til de som ønsker å ha en kirkerettslig  

tilhørighet til Frelsesarmeen. All virksomhet i og alt arbeid som drives av  

Frelsesarmeen skal drives i overensstemmelse med det kristne grunnsyn og  

organisasjonens prinsipper. 

 

4. ORGANISERING OG MØTEVIRKSOMHET 

Møtevirksomheten i Frelsesarmeen er en del av virksomheten i så vel  

organisasjonen som trossamfunnet. 

 

5. TRO OG LÆRE 

Frelsesarmeen bygger sin tro og lære på Frelsesarmeens læresetninger som 

lyder: 

1. 

Vi tror Det gamle og Det nye testamentet i Den hellige skrift er inspirert av 

Gud, og at bare de gir den guddommelige rettesnoren for kristelig tro, lære 

og liv. 

 

2. 

Vi tror det er bare èn Gud, som er absolutt fullkommen, som har skapt,  

oppholder og styrer alle ting og er det eneste rette formålet for religiøs  

tilbedelse. 

 

3. 

Vi tror det er tre personer i guddommen: Faderen, Sønnen og Den Hellige 

Ånd. De er et ett i vesen og like i makt og ære. 

 

4. 

Vi tror at i Jesu Kristi person er guddommelig og menneskelig natur forent, 

så han er både virkelig og sann Gud og virkelig og sant menneske. 

 

5. 

Vi tror de første foreldrene våre ble skapt i en uskyldstilstand, men at de 



ved ulydigheten sin tapte renheten og lykken. Som en følge av fallet deres 

er alle mennesker blitt helt igjennom fordervede syndere og således 

gjenstand for Guds vrede. 

 

6. 

Vi tror den Herre Jesus Kristus ved sin lidelse og død har tilveiebrakt  

forsoning for hele verden, så alle som vil, kan bli frelst. 

 

7. 

Vi tror anger for Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus og gjenfødelse ved Den  

Hellige Ånd er nødvendig for å bli frelst. 

 

8. 

Vi tror vi blir rettferdiggjort av nåde ved tro på vår Herre Jesus Kristus, og  

at den som tror, har vitnesbyrdet om det i seg selv. 

 

9. 

Vi tror en stadig må lyde og tro på Kristus for å forbli frelst. 

 

10. 

Vi tror alle troende har rett til å bli helliget helt igjennom, og at deres  

ånd, sjel og legeme kan bli bevart uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus  

kommer. 

 

11. 

Vi tror sjelen er udødelig, at legemet skal stå opp igjen, at det blir holdt  

en alminnelig dom ved verdens ende, at de ugudelige går evig fortapt, og at 

de rettferdige blir evig salige. 

 

6. MEDLEMSKAP 

Medlemmer i organisasjonen er offiserer, soldater, tilhørige og juniorsoldater  

/ juniorer som innrulleres i henhold til Frelsesarmeens Ordrer og Regler. I  

tillegg kan offiserer, soldater, tilhørige, juniorsoldater / juniorer og andre  



bli kirkerettslig registrert som medlemmer av trossamfunnet dersom de ønsker  

det. For å bli medlem av trossamfunnet må man ifølge Lov om 

trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25 (trussamfl.) 

  

ikke tilhøre noe annet trossamfunn 

  

være norsk statsborger eller bosatt i Norge 

  

ha fylt 15 år 

Barn av foreldre som er registrert i trossamfunnet blir automatisk 

medlemmer i trossamfunnet (jfr. trussamfl.). 

 

7. HOVEDSTYRET 

Organisasjonen og trossamfunnet ledes av en territorialleder (TC) som er  

utnevnt av Frelsesarmeens General. Territoriallederen oppnevner et 

Hovedstyre som bistår i ledelsen av så vel organisasjonen som 

trossamfunnet. Personer som innehar følgende stillinger ved 

hovedkvarteret i Norge har faste plasser i Hovedstyret: 

  

Territoriallederen (TC) 

  

Sjefsekretæren (CS) 

 

Hovedstyret skal ha 7 – 9 medlemmer. Territoriallederen er styreleder i  

Hovedstyret dersom han ikke utpeker en annen i sitt sted. Styret er  

beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til 

stede. Ved behandling av saker i Hovedstyret som kun gjelder 

trossamfunnet, kan bare medlemmer av trossamfunnet delta i 

behandlingen Hovedstyrets ansvar i forhold  

til trossamfunnet fremgår av trussamfl., herunder blant annet 

  

anbefale vigselsmenn/ -kvinner for godkjenning og registrering 

  

forvalte kirkeskatt fra stat og kommuner 



  

registrere og godkjenne medlemmer til trossamfunnet 

Hovedstyret avholder styremøter ved behov. 

 

8. FORVALTNING / REGNSKAP / ADMINISTRASJON 

Organisasjonen tegnes av 2 – to – styremedlemmer i fellesskap. En av disse 

må være territoriallederen (TC) eller i vedkommendes fravær 

sjefsekretæren (CS).  

Regnskap og forvaltning er undergitt den kontroll og revisjon som er 

fastsatt etter norsk lov. Hovedstyret oppnevner en administrasjonssekretær 

som er ansvarlig for føring av de nødvendige registre og føring av 

trossamfunnets regnskap. Registrerte medlemmer av trossamfunnet føres 

inn i egen protokoll og mottar bekreftelse på medlemskapet i 

trossamfunnet. Territoriallederen velger revisor etter anbefaling fra 

Hovedstyret. Trossamfunnets regnskaper skal revideres av statsautorisert 

revisor. 

 

9. ENDRING AV VEDTEKTENE 

Endringer av Frelsesarmeens vedtekter skjer ved flertall i Hovedstyret.  

Vedtektsendringer må ikke stride mot bestemmelsene i trussamfl. 

 

10. OPPLØSNING AV FRELSESARMEEN 

Ved eventuelt opphør av henholdsvis organisasjonen og trossamfunnet, skal  

midlene tilfalle annen evangelisk / sosial virksomhet i Norge i henhold til  

vedtak i Hovedstyret. Oppløsning av trossamfunnet skjer i henhold til 

reglene i trussamfl. Ved oppløsning av trossamfunnet, skal samtlige registre 

m.v overleveres til Fylkesmannen. 

 

 


