
Medlemskap i 
Trossamfunnet Frelsesarmeen

Støtt ditt lokale korps



Alle er velkomne til å komme innom våre lokale korps  
og benytte seg av vårt tilbud – uavhengig av om du har  
en formell tilknytning til Frelsesarmeen eller ikke.  
Dersom du ønsker å bli medlem i et lokalt korps, kan  
man dette enten som tilhørig eller soldat. 

… har godt over én million mennesker 
sagt at de vil gjøre en forskjell ved å bli 
soldat eller tilhørig i Frelsesarmeen. Det 
betyr at vi er mange hjerter, hender og 

føtter til å utføre Frelsesarmeens oppdrag: 
forkynne Jesu Kristi evangelium, og i 
hans navn møte menneskelige behov uten 
diskriminering.

Verden over …



En tilhørig …

… er frivillig å melde seg inn i. 
Medlemskap fordrer ingen lokal 
forankring, og medlemskapet er åpent. 
Du kan bli medlem om du er soldat, 
tilhørig - eller ingen av delene.

Hvorfor bli medlem av Trossamfunnet 
Frelsesarmeen?

• Støtt ditt lokale korps: Vi mottar 
offentlige midler per medlem, 
hvor tilskuddet tilbakeføres til ditt 
lokale korps.

• Bli med å bygge vårt trossamfunn: 
Jo flere som melder seg inn, jo 
sterkere blir Frelsesarmeens stemme. 

• Trossamfunnet Frelsesarmeen kan  
være et alternativ for deg som 
ønsker å bytte, eller ikke har noen 
kirkerettslig tilhørighet.

Trossamfunnet Frelsesarmeen …

En soldat …
… er et medlem som identifiserer seg 
med Frelsesarmeens oppdrag. Den som 
blir tilhørig uttrykker vilje til å delta i og 
støtte arbeidet. En tilhørig bekjenner 
troen på Jesus, og vil ha ham som 
eksempel for sitt liv.

… er et medlem som kan bære 
Frelsesarmeens uniform. En soldat 
bekjenner kristen tro, og ønsker å 
synliggjøre Guds kjærlighet.

Les mer om medlemskapsformene på www.frelsesarmeen.no



Etter norsk lov er det ikke mulig å være 
medlem av mer enn ett trossamfunn på 
samme tid. Dersom du er medlem av et 
annet trossamfunn, må du først melde deg 
ut der. Utmelding kan skje per brev eller 

digitalt, avhengig av trossamfunnet.
Når du har mottatt bekreftelse på 

utmeldingen, kan du fylle ut skjemaet i 
denne brosjyren. Barn under 15 år meldes 
inn av foreldrene via eget skjema.

Hvordan bli kirkerettslig medlem?



Frelsesarmeen tilbyr blant  
annet følgende:

• Barnevelsignelse
• Konfirmasjon
• Vigsel
• Begravelse
• Menighetstilhørighet
• Kristent fellesskap
• Sjelesorg
• Mulighet til frivillig tjeneste

Frelsesarmeen og oppdraget
• Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk  bevegelse, 

en del av den universelle kristne kirke 
• Budskapet bygger på Bibelen
• Tjenesten er motivert av Guds kjærlighet
• Oppgaven er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans 

navn møte menneskelige behov uten diskriminering



Innmelding i Trossamfunnet 
Frelsesarmeen

Innmelding av voksne – skjema 1

Innmeldingsskjemaet, sammen med eventuell utmeldingsattest, sendes til:
Frelsesarmeens hovedkvarter
Trossamfunnet
Postboks 6866, St. Olavs plass
0130 Oslo

Jeg ønsker å bli registrert som kirkerettslig medlem i Frelsesarmeen.

Fullt navn:

Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse:

Postnummer/sted:

Bostedskommune iflg. folkeregisteret:

Annen tilhørighet til Frelsesarmeen:

Navn på eventuelt korps:

Dato: Signatur:

R
iv

 h
er

Jeg er ikke medlem 
i annet tros- eller 
livssynssamfunn.

Hvis du er medlem av et annet tros- eller livssyns-
samfunn, må du selv melde deg ut av dette før du 
melder deg inn i Trossamfunnet Frelsesarmeen.



Innmelding i Trossamfunnet 
Frelsesarmeen

Innmelding av barn under 15 år – skjema 2

Innmeldingsskjemaet, sammen med eventuell utmeldingsattest, sendes til:
Frelsesarmeens hovedkvarter
Trossamfunnet
Postboks 6866, St. Olavs plass
0130 Oslo

Barn under 15 år som det ønskes medlemskap for:

Fullt navn: Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse:

Postnummer/sted:

Bostedskommune iflg. folkeregisteret:

Navn på eventuelt korps:

Dato:

Dato:

Signatur (foresatt): 

Signatur (foresatt):

R
iv

 h
er

Barnet/barna er ikke 
medlem i annet tros- 
eller livssynssamfunn.

Hvis barnet/barna er medlem av et annet tros- 
eller livssynssamfunn, må du/dere melde dem ut av 
dette før du/dere melder dem inn i Trossamfunnet 
Frelsesarmeen.

Annen tilhørighet til Frelsesarmeen:



www.frelsesarmeen.no


