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Andre oplysninger: 
 
Barnevelsignelse:  Vi døber ikke små børn, men velsigner dem, 
og følger hermed Jesu eget eksempel. (Mark. 10:13-16) Du træf-
fer aftale med menighedens forstander. 
 
Bryllup: Ægteskabet er en pagt overfor Gud og mennesker. I 
menigheden kan du indgå dit ægteskab ind for Guds åsyn. Du 
træffer aftale med menighedens forstander. 
 
Begravelse: I tilfælde af medlemmers dødsfald kan menighe-
dens forstander påtage sig begravelsen, ligesom du altid kan få 
råd i vanskeligheder, som måtte opstå som følge af dødsfald. 
 
Bibelskole: Inuunerup Nutaap Oqaluffia har kontakt med bibel-
skoler. Nærmere oplysninger kan fås hos forstanderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus siger: 
"Jeg har udvalgt jer og sat jer til at  

Gå ud og bære frugt” 
(Joh. Ev. 15:16) 
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 _____________   , den ______________ 20 __ 
 
 
Navn _______________________________  
 
Født den ____________________________________  
 
Til minde om den dag, da du i lydighed mod vor Herres Jesu 
Kristi befaling lod dig døbe. 
 
 
Dåbsord: 
 
 
 
 
 
 
Inuunerup Nutaap Oqaluffia ____________________  
 
Dåbshandlingen udført af  _____________________________ 
 
 
Den  ________________________ 
 
 
På menighedens vegne: 
 
 
____________________         ______________________ 
(døber)                             (pastor) 
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Som medlem af Inuunerup Nutaap Oqaluffia vil du også have in-
teresse i at vide lidt mere om den: 
 
Den lokale menighed 
 
Menigheden ledes af et ældsteråd og en forstander. Til ham eller 
en af menighedens ældste kan du i alle tilfælde trygt henvende 
dig. 
 
Menigheden sørger for afholdelse af regelmæssige møder eller 
gudstjenester, menighedsmøder, bibeltimer, bedemøder samt an-
dre arrangementer både for voksne og børn. Desuden varetager 
den spredning af litteratur i byen og udstederne i nærheden. 
 
Menigheden har sin egen menighedskasse, som får sine midler 
fra medlemmernes tiendeydelser og gaver. Heraf afholdes udgif-
ter til arbejdet: Indkøb af litteratur, traktater, indbydelser, annon-
cering, udgifter til kirkebygning, varme, lys, vand og andre vedli-
geholdelser m.m. 
Gaver til mission på andre steder eller i andre lande sendes ube-
skåret til den pågældende. 
 
Fællesopgaver: 
 
Sammen med de andre Evangeliske Frikirker, som arbejder sam-
men i Inuunerup Nutaap Oqaluffia i Grønland, har vi fællesskab 
om litteraturarbejdet, idet forskellige bøger søges trykt efter fæl-
lesaftale, lige som bladet ”Nyt liv” (Inuuneq Nutaaq) udgives 
som en fællesopgave med omkring 5 numre årligt. Nogle af me-
nighedens midler vil også blive anvendet i disse opgaver. For-
uden litteraturen er der også fællesskab om kassettebåndsmission. 
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Hvad du kan vente af menigheden: 
 
Et menighedsfællesskab betyder: 
 
At du i nød eller problemer kan henvende dig til menighedens 
ældste om råd og vejledning. 
 
At du i sygdomstilfælde kan tilkalde menighedens ældste, for at 
de kan bede for dig og din husstand efter Guds vejledning. 
 
At du kan bringe dine børn og andre af din husstand til undervis-
ning i søndagsskole, bibelklasse o.l. 
 
At du har adgang til oplysning om, hvordan menighedens midler 
anvendes. 
 
At du ved flytning til en anden by kan blive overflyttet til menig-
heden der. 
 
At du som medansvarlig og medejer af menighedens ejendom og 
ejendele kan låne ting i menigheden, som er egnet til udlån. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       "...ikke en eneste kaldte 
noget af det, han ejede, 

sit eget….." 
(Ap.G.4:32) 
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Fra dåbebelæringen 
 
Vi tror på Jesus Kristi forordning om dåb i vand ved neddykkelse 
efter omvendelse til tro på ham…. 
 
 
Vi lader os døbe...      
 
Fordi vi dermed efterkommer Jesu Kristi befaling samt følger 
hans eget eksempel, idet vi ved, at han lod sig døbe af Johannes. 
(Matt. 3:13-15) 
 
Fordi dåben ifølge Guds ord er et led i vor frelse. Guds ord siger: 
”Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst.” 
(Mark. 6:16) 
 
Fordi vi dermed tilkendegiver vort brud med det gamle liv og 
den faldne menneskenatur samt vort ja til det nye liv i Kristus 
Jesus og til guddommelig natur. 
 
Fordi Gud har knyttet forjættelsen om Helligåndens gave til vor 
lydighed mod hans befaling. (Ap.G. 2:38 og 5:32) 
 
Således lød ordene ved din dåb: 
 
(navn) ___________________ på vor Herres Jesus Kristi befa-
ling og på din egen bekendelse om omvendelse og tro på ham, 
døber jeg dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. 
 

….og Herren føjede dagligt nogle til..  
(Ap. G. 2:47) 
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Vi tror på: 
 
• Guddommens enhed og treeninghed 
 
• Jesu undfangelse ved Helligånden, hans fødsel af jomfru 

Maria, hans syndfri liv, forsonende død, sejrrige opstan-
delse, himmelfart og vedvarende forbedergerning, hans 
genkomst og tusindårige regering på jorden. 

 
• De hellige skrifters guddommelige inspiration og autori-

tet. Den menneskelige naturs absolutte fordærvelse, nød-
vendigheden af omvendelse og genfødelse ved troen på 
Jesus Kristus som Guds søn. 

 
• Evig fortabelse for dem, som forkaster evangeliets frel-

sestilbud. 
 
• Den troendes retfærdiggørelse og helliggørelse ved Jesu 

forsonende død og opstandelse. 
 
• Kristi forordning om dåb i vand efter omvendelse til tro 

på ham, og nadveren som et mindemåltid om hans offer-
død. 

 
• Dåben med Helligånden og de medfølgende tegn. 
 
• Muligheden for at falde ud af nåden. 
 
• Helligåndens nådegaver til menighedens opbyggelse. 
 
• Ydelse af tiende og gaver 
 
• Bibelen er højeste autoritet. Derfor tror vi på hele dens 

indhold og afstå fra at vælge og vrage i den. 
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Når du går ind i en menighed er du medarbejder og har medan-
svar. Det er naturligt, at du ved, hvori dette består: 
 
Menigheden venter af dig: 
 
At du tjener med den eller de nådegaver, som Gud måtte give 
dig, og som menigheden har brug for til dens opbyggelse. 
 
At du forstår, at dit medansvar også betyder forbøn for dem, du 
står sammen med og især for dem, der tjener med forkyndelse og 
sjælesorg. 
 
At du, så vidt som det er muligt, påtager dig medansvar for me-
nighedens liv og trivsel. 
 
At du påtager dig den tjeneste, som du måtte findes egnet til og 
har mulighed for at udføre. 
 
At du efter bedste evne lever dit liv i harmoni med Guds ord, 
som en Jesu Kristi efterfølger. 
 
At du ikke bringer menighedens indre anliggender udenfor me-
nighedens rammer. 
 
At du til menigheden bringer tiendedelen af din indtægt til Guds 
riges arbejde. 
 

 
 
 
 

"Bær hverandres byrder."  
(Gal.6:2) 

 


