Historien om Varteig Indremission
Stiftelsen

Varteig Indremissions Forening er stiftet den 28.de november 1880 ved en Sammenslutning av de her
tidligere bestaaende foreninger, Bibelforeningen, Indremissionsforeningen og Traktatforeningen.
Efter indbydelse af den tidligere Indremissionsforenings Bestyrelse til stiftelse af en saadan
Sammenslutning, samledes den 18.de juli d Aar en Del af Sagens Venner paa Belsby.
Mødet indlededes med en Bibellæsning af Sognepresten over Luc 18,35 og ut kapittelet, og enedes man
derpaa efter en længere Diskussion om at opnævne en Komité af 5 Mænd til at udarbeide Forslag til
Statuter for en saadan Forening.
Valgte bleve Sogneprest Neumann, Anders Lindemark, Anders Sælid, Hartmann og Ludvig Belsby.
Efter at den opnævnte Komité havde affattet sit Forslag, sammenkaldte den et Møde til sammes
Stiftelse paa Brunsby den 28de November (1880). Mødet indlededes med Bibellæsning af
Sognepresten over 1.Thess. 5. kap og besluttedes derpaa efter Gjennomgaaelse og Drøftelse af
ForslagVarteig Indremissionsforening oprettet og det forelagte Forslag paa en liden Forandring nær
indtaget som Statuter for samme.
De antagne Statuter ere saalydende:

Statuter for Varteig Indremissionsforening

§1
Varteig Indremissionsforening har til formaal paa Guds Ords og den evangelisk-lutherske
Bekjendelses Grund at ledsage til Guds Riges Udbredelse og Væxt inden Varteig Menighed og ønsker i
denne sin Virksomhed at arbeide med Tilslutning til og Samvær med Menighedens offentlige embede
§2
Medlemmer af Foreningen er enhver Mand eller Kvinde der fører en Kristelig Vandel og som med
Tilslutning til Foreningens Formaal lader sig indtegne som saadan ved Behag efter Ønske og Evne
medvirke i Foreningens Gjerning
§3
De til Foreningens Virksomhed fornødne Midler søges erhvervet, foruden ved Indsamling af
Medlemmernes Bidrag hvilken besørges af Bestyrelsen og ved Uddeling af Bøsser til frivillige Bidrag
af Medlemmer og Ikke-Medlemmer ved Foreningens forskjellige Møder.
§4
Sit Formaal vil Foreningen søge opnaaet ved efter bedste Evne at sørge for at Guds Saliggjørende Ord
bliver kjentd og bragt den Enkelte nær inden Menigheden dels og fornemmelig ved gratis Uddelingav
Hellige Skrifter således såvidt Midlerne strekker til, en Bibel til hvert Brudepar og et Ny-Testamente
til hver Konfirmant i Menigheden eller ved tillyst salg af samme og andre anerkjente gode og til
Formål svarende Skrifter dels ved avholdelse af Bibellæsninger, oppbyggelse og Samtalemøder og
Søndagsskole og ved Husbesøg

§5
Foreningen udvelger blant sine Medlemmer en Bestyrelse med 6 - sex - Menn som inden sin midte
udvelger en Formand, Viseformand og Kasserer. Hvert Aar (ved det almindelige Aarsmøde)udtræder
halvdelen første gang ved Lodtrækning, senere efter tur og foretages nyt Valg i deres sted og kan de
Udtraadte undslaa sig fra at modtage Gjenvalg.
§6
Bestyrelsen har i det hele at lede Foreningens Virksomhed og varetage dens Tarv på bedste Måde
og anvende dens Midler og med samvittighetsfuld Iakttagelse af Foreningens Formaal at vælge de
Mænd og prøve de Skrifter hvorigjennom Foreningens Virksomhet søges fremmet. Den har derfor Ret
til at udstryge af Foreningen saadanne Medlemmer som ved ukristelig Vandel eller paa anden Maade
modarbeider dens Formaal. Alle Sager hvori der under Bestyrelsen ikke hersker enighed, afgjøres ved
Stemmeflerhed, og skal i tilfelle af Stemmelighed, Formannens Stemme gjøre Udslaget.
§7
Foreningen holder et fast Aarsmøde ved St.Hans Tider ved hvilket Bestyrelsen har at afgive Beretning
om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar ligesom den ogsaa kan forelegge til Afgjørelse Sager af
Vigtighed for Foreningens Virksomhed som enten af Bestyrelsen selv eller av et hvilket som helst af
Foreningens Medlemmer måtte ønske behandlede. Afgjørelsen skjer med stemmeflerhed og i tilfelle
stemmelighed gjør Formandens Stemme Udslaget. Andre Måder til Vækkelse og Udbredelse av
Sansen for den Indre Mission afholdes saa ofte Bestyrelsen finder det fornødent.
§8
Forslag til Forandring i Foreningens Statuter forelægges Aarsmødet til Afgjørelse og bør være indsendt
til Bestyrelsen mindst 3 Uger før samme. Til dettes Andtagelse udkræves mindst 2/3 Dele af møtende
Medlemmers Stemmer.
Paa Stedet tegnede sig 19 Medlemmer og besluttedes der afholdt et senere kostituerende Møde til Valg
på Bestyrelse etc efterat Foreningens Oprettelse var bekjendtgjort og almindelig Opfordring skeet til at
tegne sig som Medlemmer.
Aar 1880 den 12te December holdtes det sidste besluttede Møde paa Brunsby. Mødet indlededes med
Bibellæsning af Sognepresten over 1.Cor. 4,1 og valgte derpaa til Bestyrelse:
Sogneprest Neumann og Anders Sælid med 19 Stemmer
Martin O Larsen og Ludvig Andersen Belsby med 18 Stemmer
Ole Johannessen Smaaberg med 13 Stemmer og
Christian Andersen Sikkeland med 7 Stemmer. Sidstnævnte efter Omvalg med Skolelærer Tonning,
der havde samme antall Stemmer.
Aar 1880 den 27.de December holdt Bestyrelsen Møde paa Prestegaarden. Efterat Sognepresten
havde bedet sig fritaget for Valg til Formand, valgtes til
Formand: Martin O. Larsen
Viceformand: Anders Sælid og
Kasserer: Sogneprest Neumann.
Bestyrelsens medlemmer paatog sig at indsamle Bidragene hver i sit Distrikt efter gjensidig
overenskomst om Fordelingen.

