
MEDLEMSREGISTER 
Filadelfia Kristiansand 

BRUK BLOKKBOKSTAVER!/USE CAPITAL LETTERS!  Vær også nøye med navn, stavelser, bindestreker og lignende, slik at dette blir helt nøyaktig!   

PERSONOPPLYSNINGER/PERSONAL INFORMATION 
Dato/Date                     * Fornavn (alle)/First Name (all)              * Mellomnavn/Middle Name Etternavn/Last Name                     * 

 
Sivilstatus/Marital       * 
 
Gift/Married 
 
Enslig/Single 
 
Separert/Separated 
 
Skilt/Divorced 
 
Enke(mann)/Widowed 
 
 
Kjønn/Sex                   * 
 
Mann/Male 
 
Kvinne/Female 

Adresse/Address                                                                                                          * Nasjonalitet/Origin                        * 

Postnr./Zip-code                * Poststed/City                                                                   * Tlf. mobil/Cell Phone                                  

Kommune/Province                                                                                                      Tlf. privat/Home Phone 

Fødselsnummer (11 siffer) * 
Social Security Number/NRID 

           Tlf. arbeid/Work Phone 

Bryllupsdato/Wedding Date   

Ønsker ikke å få tilsendt post: 
(Menighetsblad, brev, etc.) 

Fødested/Place of birth                                                                                                  *  

E-post/E-mail  

 
 

HISTORISKE OPPLYSNINGER/HISTORICAL INFORMATION 
Hvor ble du en kristen?/Where did you become a Christian? Dato for troendes dåp/Date of Pentecostal baptism                                * 

Har du vært medlem i annet trossamfunn tidligere, evt. hvilket? 
Have you been member of another Norwegian church – which one? 

Sted for troendes dåp/Place of Pentecostal baptism                               * 

 
 

FAMILIEOPPLYSNINGER/FAMILY INFORMATION 
Ektefelles navn/Name of Spouse                 
(Individuelt skjema for ektefelle) 
(Individual form for Spouse) 

Skal barn meldes inn som menighetstilhørig(e)?                                                                                                    
Ja/Yes             Nei/No 

Barns navn/Childrens Name Fødselsnummer (11 siffer)/NRID Fødested/Place of birth 

   

   

   

   

 
 

SKATTEFRADRAG 
 

Jeg ønsker å bli med i Statens skattefradragsordning, og tillater menigheten å innrapportere mine gaver 
 
 

UTMELDINGSATTEST * 
 
Jeg er ikke tidligere medlem av noe annet trossamfunn og utmeldingsattest er derfor ikke nødvendig 
 
Jeg er tidligere medlem av annet trossamfunn og sender derfor utmeldingsattest så snart som mulig 
 
Jeg har allerede levert utmeldingsattest til menigheten 

 
 

BEKREFTELSE AV MEDLEMSSKAP/CONFIRMATION OF MEMBERSHIP 
                                                                                                                      * 
Jeg bekrefter mitt medlemsskap i Filadelfia Kristiansand: 
Membership Confirmation: 

 
     
   __________________________________               _____/_____-_____ 
                                Sign                                                                      dd.        mm.           år 

                                                                                                      * 
Underskrift av menighetens representant: 
Church Pastor/Leader: 

 
 
   __________________________               _____/_____-_____ 
                        Sign                                                            dd.        mm.           år 

        Felter merket med * skal utfylles før innlevering. Er dette mangelfullt eller ikke komplett kan vedkommende ikke registreres som medlem. 
         Fields marked with * must be filled in before membership. 

Telefon: 380 23 400 
E-post: post@filakrs.no  

Org. nr.: 971 428 287 MVA 

Fylles ut av menigheten 
Membership Number given by the Church 
 
Medl. nr.: ________________ 
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