Vedtægter for
Luthersk Missionsforenings Frimenighed, København.
§ 1. Navn.
Menighedens navn er: Luthersk Missionsfrimenighed, Hvidovre. (kaldet Hvidovre Frimenighed).

§ 2. Grundlag.
Menigheden bygger sit arbejde på:
 at hele Biblen er Guds inspirerede og fuldt ud troværdige og urokkelige ord, og at dette Guds ord er den
eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende menighedens tro, lære og livsførelse.
 de oldkirkelige bekendelser (den apostolske, den nicæno-konstantinopolitanske og den athanasianske
bekendelse) og de reformatoriske bekendelsesskrifter (den augsburgske bekendelse og Luthers lille
katekismus) som tolkning af Biblens lære om Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, om frelsen, og om
menighedens og de kristnes liv.

§ 3. Formål.
Menighedens formål er at opbygge et menighedsliv i overensstemmelse med Ny Testamentes undervisning,
som er karakteriseret ved:
 At menigheden holder fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og bønnerne;
 At hvert medlem af menigheden har en tjeneste at udøve i fællesskabet efter den nåde, som er skænket
enhver, og efter menighedens kald.
 At menighedens medlemmer er engageret i mission, (evangelisation og diakoni), så mennesker vindes
for Kristus i Danmark og i andre lande.

§ 4. Organisation.
Menigheden er en selvstændig evangelisk luthersk frimenighed, tilknyttet Luthersk Missionsforening som en
organisatorisk del af Københavns Afdeling med pligter og rettigheder som en kreds i Luthersk Missionsforening jf. landslovene §§ 4 og 6.

§ 5. Medlemskab.
Stk. 1.

Som medlem kan optages enhver som er døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, som i tro
og livsførelse bekender sig til den kristne tro, som deltager i menighedens gudstjeneste, og som
tilslutter sig menighedens vedtægter samt bilag til disse for at følge dem i praksis.

Stk. 2.

Alle medlemmer forpligter sig til at bidrage til menighedens fællesskab såvel åndeligt som
økonomisk, alt efter nådegaver, kald og evner – og til at anerkende menighedens ældste som
åndeligt lederskab med de rettigheder og pligter, dette indebærer ifølge Ny testamente.

Stk. 3.

Optagelse som medlem i menigheden kan normalt først ske, når ansøgeren har deltaget regelmæssigt i menighedens gudstjenester i et halvt år.

Stk. 4.

Henvendelse om optagelse rettes til menighedsrådet.
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Stk. 5.

Medlemskabet kan indbefatte hjemmeboende børn under 15 år.

Stk. 6.

Unge i alderen 15 – 17 år kan optages som selvstændige medlemmer af menigheden dog uden
stemmeret. Stemmeret opnås ved det fyldte 18. År.

Stk. 7.

Udmeldelse af menigheden skal ske skriftligt til menighedsrådet. Kommer et medlem i varig
modstrid med menighedens vedtægter, kan et flertal af de ældste ophæve den pågældendes
medlemskab og dermed den pågældendes tjenester, dette skal gøres skriftligt og begrundet.
Afgørelsen kan prøves på førstkommende menighedsmøde, og genoptagelse kan finde sted, hvis
2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 6. Menighedens tjenester
Stk. 1.

Menighedsråd.
Menighedsrådet består af de ældste og menighedstjenerne i fælleskab.
A. Formål.
Menighedsrådets opgave er at drage omsorg for at menighedens liv og virke tjener til
virkeliggørelse af menighedens formål gennem brug af de nådegaver, Gud skænker
menigheden.
B. Ansvar og kompetence.
- Opfølgning på virkeliggørelse af menighedens formål.
- Bøn for menigheden og de enkelte medlemmer.
- Optagelse af referat ved menighedsrådets møder.
menighedsrådet skal i alle forhold tilstræbe at uddelegere opgaver og tjenester til de
medlemmer i menigheden, der har de nødvendige natur- og nådegaver, herunder
gudstjenesteledelse.
C. Konstituering.
Menighedsrådet konstituerer sig med formand og næstformand (begge skal være ældste) og
udpeger en kasserer.

Stk.2.

Ældste
A. Formål.
At være menighedens åndelige lederskab med de rettigheder og pligter, dette indebære ifølge
Ny testamente.
B. Ansvar og kompetence.
Af hensyn til offentligheden kan én eller flere ældste af formelle årsager tituleres præst.
- Hyrdeansvaret for menigheden ligger hos de ældste (Ap.G. 20,17 + 28-31)
De ældste har ansvar for:
- At udpege forkyndere, sakramenteforvaltere samt forvaltere af andre kirkelige handlinger,
af menighedens midte, samt at drage omsorg for disse.
Disse tjenester kan kun varetages af åndeligt modne mænd med nådegaver hertil.
- At lægge den åndelige linie for menigheden, herunder en overordnet og sammenhængende
plan for prædiketekster og emner.
- Forkyndelsens indhold, dvs. det læremæssige ansvar.
- Menighedstugt, herunder godkende optagelse af nye medlemmer.
- Forvaltning af nådegaver i menigheden, herunder at kalde til særlige tjenester. (sjælesorg,
forbøn, børnearbejde etc. etc.) (1. Tim. 4,14)
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-

At godkende programmet.
At udpege repræsentant(-er) til afdelingsstyrelsen.
At være tæt på menigheden – gerne i form af praktiske småopgaver.
At alle menighedens medlemmer én gang årligt får muligheden for en samtale med en af de
ældste ang. medlemmets åndelige situation, menighedens åndelige situation og den
enkeltes nådegaver.
Evt. ansættelser.

C. Kriterier
Til ældste kan kun indsættes mænd med læremæssig indsigt og et liv i overensstemmelse med
læren.
Han skal:
- Kunne tilslutte sig det bibel- og bekendelsessyn, der er udtrykt i vedtægternes § 2.
- Leve op til Ny Testamentes beskrivelser af ældste- og tilsynsrollen.
(1. Tim. 3, 1-7; Tit. 1, 5-9)
- Have været stemmeberettiget medlem i menigheden i minimum 1 år.
D. Udvælgelse.
- Ældste vælges ved afstemning blandt menighedens stemmeberettigede medlemmer.
Der vælges 3 ældste. Hvis antallet af medlemmer overstiger 75 kan der dog vælges
5 ældste. Hhv. en/to (ulige år) og 2/3 (lige år) ældste er på valg hvert år. De ældste vælges
for en periode på 2 år. Ved genopstilling skal det fremgå i hvilket år man første gang er
blevet valgt.
- Et halvt år forud for valget udsendes ovennævnte retningslinier for, hvem der kan vælges
som ældste til alle stemmeberettigede medlemmer. Frem til én måned før valget kan min
1/5 af de stemmeberettigede medlemmer i menigheden indstille en kandidat til ældste. I
denne periode er det de ældstes ansvar at formane til fælles enighed.
- I min. én måned op til valget søger menigheden samlet Guds ledelse i deres valg. Dette
sker bl.a. ved at der ved hver gudstjeneste skal bedes om Guds ledelse i det enkelte
medlems valg (Ap.G. 14,23).
- Såfremt der er opstillet flere kandidater, end der er ældste på valg gennemføres der
skriftelig afstemning.
E. Indsættelse.
De ældste indsættes af repræsentanter fra menigheden ved bøn og håndspålæggelse.
Herigennem nedbedes Guds velsignelse over de ældste, og menigheden anerkender de ældstes
myndighed som hyrder for menigheden.
F. Udtræden.
- En ældste kan løses fra sin tjeneste på et menighedsmøde efter indstilling fra de øvrige
ældste.
-Hvis en ældste må slutte sin tjeneste inden periodens udløb, vælger de ældste en midlertidig
afløser frem til førstkommende menighedsmøde.
-Såfremt en ældste kommer i varig modstrid med menighedens vedtægter, er det de øvrige
ældstes pligt at påtale dette iht. de bibelske anvisninger (1. Tim. 5,19-20; Tit. 3,10-11;
Gal.6,1; Jak. 5,19). Såfremt den ældste fortsat er i modstrid med menighedens vedtægter,
kan et flertal af de ældste ophæve den pågældendes medlemskab og dermed dennes
tjeneste.
Stk. 3.
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A. Formål.
Formålet med menighedstjenerene er at aflaste de ældste for praktiske gøremål, således at de
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Luthersk Missionsforenings frimenighed, København

Dato: 08-10-2020

B. Ansvar og kompetence.
Menighedstjenerene har ansvar for at drage omsorg for menighedens praktiske forhold,
herunder:
- programplanlægning. F.eks. indgå aftaler med forkyndere, gudstjenesteledere,
lovsangsledere, finde datoer mm. Alt den praktiske administration, der skal til, for at få
programmet til at fungere.
- Menighedens administration og økonomi.
- Registrering af kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielser og begravelser)
- Kontakt med myndighederne.
- Koordination af øvrige diakonale opgaver i menigheden. Menighedsrådet er dog ansvarlig
for i videst muligt omfang at inddrage menigheden i arbejdet.
C. Kriterier
Menighedstjenere består af 2 eller 4 medlemmer. Som menighedstjener kan kun udpeges
medlemmer af menigheden med et liv i overensstemmelse med læren.
Han/hun skal:
- kunne tilslutte sig det bibel- og bekendelsessyn, der er udtrykt i vedtægternes § 2.
- Leve op til Ny Testamentes beskrivelser af menighedstjenere.
(1. Tim. 3,8-13)
- Have været stemmeberettiget medlem i menigheden i minimum 1 år.
Det tilstræbes, at der blandt menighedstjenerne er kvinder
(Rom. 16,1; 1. Tim. 3,11)
D. Udvælgelse.
Menighedstjenerene udpeges af de ældste. Der udpeges 4-6 menighedstjenere.
Menighedstjenerne udpeges for to år ad gangen.
E. Indsættelse.
Menighedstjenerne indsættes af de ældste ved bøn og håndspålæggelse.
F. Udtræden.
- En menighedstjener kan løses fra sin tjeneste af de ældste.
- Hvis en menighedstjener må slutte sin tjeneste inden periodens udløb, udpeger de ældste en
afløser.
-Såfremt en menighedstjener kommer i varig modstrid med menighedens vedtægter, er det de
ældstes pligt at påtale dette iht. de bibelske anvisninger (Tit. 3,10-11; Gal.6,1; Jak. 5,19).
Såfremt menighedstjeneren fortsat er i modstrid med menighedens vedtægter, kan de
ældste i enighed ophæve den pågældendes medlemskab og dermed dennes tjeneste.
Stk. 4.

Forkyndere.
A. Ansvar.
Menighedens faste forkyndere har i kraft af deres læremæssige tjeneste et læremæssigt ansvar
i menigheden – dog underlagt de ældstes myndighed. Det forventes, at de ældste inddrager
menighedens forkyndere i forvaltningen af det læremæssige ansvar f.eks. ved at tage dem med
på råd i læremæssige principielle forhold efter behov.

§ 7. Menighedsmødet
Stk. 1.
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Ekstraordinært Menighedsmøde afholdes, når mindst to ældste eller 1/3 af menighedens
medlemmer ønsker det. Ekstraordinært Menighedsmøde indvarsles med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden udsendes mindst syv dage før.
Stk. 2.

Afgørelser ved Menighedsmødet træffes ved absolut stemmeflertal. i tilfælde af stemmelighed
ved valg foretages omvalg. Ved fortsat stemmelighed, trækkes der lod. Alle valg sker ved skriftlig
afstemning, og alle øvrige afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt ét stemmeberettiget
medlem ønsker det. Der kan stemmes pr. brev. Til ændring af menighedens vedtægter kræves dog,
at mindst to af de ældste og 2/3 af de fremmødte medlemmer ved to på hinanden følgende
Menighedsmøder stemmer for. Vedtægterne kan dog ikke ændres i strid med § 2.
Til ændring af bilag til vedtægter kræves at mindst 2 af de ældste og 2/3 af de fremmødte
medlemmer på ét menighedsmøde stemmer for.

Stk. 3.

På det ordinære, årlige Menighedsmøde behandles bl.a. følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Årsberetning fra menighedsrådet og de forskellige arbejdsgrene.
4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. (Regnskabsåret følger kalenderåret.)
5. Budget for det aktuelle år forelægges og godkendes.
6. Valg af ældste.
7. Valg af to revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år, genvalg kan finde sted. Revisorerne kan
ikke være medlem af menighedsrådet.
8. Dagsorden skal altid indeholde et punkt om muligheden for menighedsplantning.

§ 8. Tegningsret.
Stk. 1.

Forstander og viceforstander, eller i en af disses fravær, en tredje ældste, repræsenterer
menigheden i alle forhold og deres underskrift forpligter menigheden juridisk.

Stk. 2.

Indgåelse af lejemål, køb/salg, optagelse af lån og pantsætning af ejendom skal Menighedsmødet til
flertalsgodkendelse, evt. ved afholdelse af ekstraordinær Menighedsmøde.
Køb/salg, optagelse af lån og pantsætning af ejendom skal endvidere godkendes af Luthersk
Missionsforenings afdelingsstyrelse i København og evt. af delegeretmødet iht. Luthersk
Missionsforenings landsloves § 12

§ 9. Afdelingsstyrelsen
Stk. 1.

Afdelingsstyrelsen i København fører tilsyn med menigheden og fungerer som første appelinstans i
tilfælde af intern læremæssig, ordningsmæssig eller personorienteret stridighed. Gennem Afdelingsstyrelsen tager menigheden et ansvar for afdelingens fælles anliggender.

Stk. 2.

Menigheden anvender Luthersk Missionsforenings Prædikanter jf. landslovenes § 10 stk. 3 i lighed
med kredsene.

Stk. 3.

Afdelingsstyrelsen skal godkende menighedens vedtægter samt eventuelle vedtægtsændringer.

§ 10. Menighedens opløsning.
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Stk. 1.

I tilfælde af opløsning af menigheden overdrages menighedens midler til Luthersk
Missionsforenings Københavns afdeling.

Stk. 2.

Opløsning skal besluttes af mindst to af de ældste og 2/3 af de fremmødte medlemmer på to
menighedsmøder afholdt med mindst fire ugers mellemrum.

Således godkendt af Luthersk Missionsforenings afdelingsstyrelse i København, den 24. oktober 2000
Således vedtaget på stiftende menighedsmøde, den 13. januar 2001
Menighedens kaldenavn, og dermed vedtægternes § 1, er ændret ved ekstraordinære menighedsmøder den 2.
april 2006 og 23. april 2006 gældende fra den 23. april 2006
Menighedens kaldenavn, og dermed vedtægternes § 1, er ændret ved ordinært menighedsmøde den 2. februar
2013 og ekstraordinært menighedsmøde 1. september 2013 gældende fra den 1. september 2013
Vedtægternes §6, stk.1 C, §6, stk. 2 B og §6, stk. 3 D er ændret ved afstemninger på det ordinære
menighedsmøde den 27. januar 2018 og ekstraordinært menighedsmøde den 4. marts 2018. Ændringerne er
gældende fra den 4. marts 2018.
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