
Vedtekter for trossamfunnet Livets Senter 
 

 

 

§ 1 NAVN OG SETE 

Trossamfunnets navn er Livets Senter (LS). Det har sitt hovedsete i Lillehammer. LS er et 
nettverk som består av flere kristne menigheter. 

§ 2 BAKGRUNN OG FORANKRING 

LS ble grunnlagt av Ingar Levi Jensen i 1988. LS ble registrert som eget trossamfunn i 1992, 
og forholder seg til «Lov av 13. juni 1969 om trudomssamfunn og ymist anna». Nettverket 
ble tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge i 2014. LS har et basisdokument som definerer vår 
visjon og tro. For endring av basisdokumentet, kreves det minst ⅔ flertall av tilsynsrådet og 
pastorene. 

§ 3 VISJON 

Alle LS-menighetene har samme overordnede visjon. Jfr vårt til enhver tid gjeldende 
basisdokument «En presentasjon av Livets Senter» (Pres LS) i kapittelet «Vårt oppdrag».  

§ 4 TROSGRUNNLAG 

Alle LS-menighetene har samme lære. Jfr Pres LS «Vår tro». 

§ 5 ORGANISERING OG STRUKTUR 

A. Tilsynsrådet fører tilsyn med nettverket. Seniorpastor er leder for tilsynsrådet. 

B. Hver enkelt menighet ledes av pastor og lederskap. Pastor er leder for lederskapet. 

C. Virkegrenene i menighetene har egne ledere som er underordnet pastor. Lederne velger 
sine teammedlemmer.  

Angående organisasjon og struktur, jfr Pres LS i kapitlene «Vår organisasjon» og «Vår 
struktur». 

§ 6 VALG AV PASTORER OG LEDERE 

A. Seniorpastor og tilsynsråd: Seniorpastor velger medlemmene i tilsynsrådet. Tilsynsrådet og 
de lokale pastorene velger seniorpastor. 

B. Pastorer: Pastorer velges av det lokale lederskapet, i samråd med tilsynsrådet. 

C. Nye i lederskap velges av pastor og bestående lederskap. 

D. Ledere for virkegrenene i den lokale menigheten velges av pastor og lederskap. 

Av de som er bemyndiget til å velge, skal minimum ⅔ av dem være tilstede ved valg. Valget 
er gyldig ved simpelt flertall. 

Seniorpastor, tilsynsråd, pastorer og lederskap settes inn på ubegrenset funksjonstid, så lenge 
han/hun leder arbeidet godt, visjonært og byggende. Dersom noen misbruker sin stilling ved 
falsk lære, maktmisbruk, misbruk av penger, utroskap, eller annen klanderverdig adferd, vil 
deres videre stilling vurderes av de som er bemyndiget til å velge. Ved avskjedigelse kan nye 
rekrutteres i tråd med ovennevnte valgordninger.  



§ 7 MENIGHETSMØTER OG GENERALFORSAMLING 

A. Menighetsmøter: Menighetene skal ha menighetsmøter minst 1 gang per år. Medlemmene 
vil få innsikt i menighetens prioriteringer, revidert regnskap, og kan ha eventuelle valg. 
Medlemmene vil ved valg få skriftlig innkalling minst 2 uker før møtet. 

B. Generalforsamling: Ved viktig informasjon eller valg for LS som nettverk, vil alle 
medlemmer i nettverket, som har fylt 18 år, bli innkalt. Det kan skje på samme sted, eller ved 
at menighetene samles til samme sak på hvert sitt sted, men da helst på samme dag. 

§ 8 MEDLEMSKAP 

Bekjennende kristne er velkomne som medlemmer. Ved innmelding, skal de først melde seg 
ut av eventuelt annet trossamfunn. Det forventes at medlemmene er enige i LS´s visjon og 
lære.  

Medlemmer er frie til å melde seg skriftlig ut av menigheten. Det kan i visse tilfeller være 
aktuelt å melde medlemmer ut av menigheten. Det kan gjelde medlemmer som motarbeider 
LS´s lære, visjon og ledelse. 

§ 9 ØKONOMI 

Menighetenes økonomi er organisert ved stiftelser eller foreninger. Noen av menighetene kan 
være organisert i samme stiftelse/forening. Stiftelsene/foreningene har et styre. Pastor skal 
være med i styret. Pastors rådgivning innen økonomi og eiendom veier tungt. Hvis det er flere 
enn en menighet i samme stiftelse/forening, skal minst en av pastorene være med i styret. 
Seniorpastor kan også være med i stiftelsene/foreningenes styre, som styreleder eller som 
vanlig styremedlem. 

Styremedlemmer foreslås av pastor/lederskap, i samråd med tilsynsrådet, og de foreslåtte 
velges av menigheten(e) ved simpelt flertall. Alle medlemmer over 18 år har stemmerett. 

I LS skal ingen ha personlige fordeler av LS sin økonomi. Det enkelte medlem kan på 
forespørsel få tildelt menighetens regnskap. Menighetens regnskap skal føres og revideres slik 
norsk lov til enhver tid krever. Revidert regnskap legges årlig fram for menighetene. 

§ 10 VEDTEKTER 

Endring av vedtektene skal legges fram for generalforsamlingen. Det kreves ⅔ flertall av 
menighetsmedlemmene for at endringene skal godkjennes. 

 
 


