150 medlemmer og derover
Sognekirke

4500 kr
2500 kr

Desuden opfordrer man sine medlemmer til personligt at melde sig ind i
ELN.

LEDELSE AF
MENIGHEDSNETVÆRKET
M-netværket ledes af ELNs Landsledelse, som nedsætter et udvalg til at drive M-netværket. I dette udvalg skal der
sidde mindst en person fra Landsledelsen, og Landsledelsen skal tilse, at
der i repræsentantskabet for ELN er
personer fra menigheder/grupper, som
er tilknyttet M-netværket.

Landsledelsen fastsætter de overordnede strukturer, rammer og procedurer for
M-netværkets arbejde, herunder de økonomiske rammer.

KONTAKT
Hvis I ønsker mere information om Mnetværket og ELN i det hele taget, så
skriv til landssekretaer@luthersk-netvaerk.dk eller en af de andre fra M-netværkets udvalg, som står optegnet på
luthersk-netvaerk.dk.
Februar 2012
Landsledelsen for Evangelisk
Luthersk Netværk (ELN)
www.luthersk-netvaerk.dk

MENIGHEDSNETVÆRK
i Evangelisk Luthersk Netværk

Et netværk af menigheder,
som ud fra et fælles teologisk
grundsyn – i respekt for hinandens
forskelligheder– vil opmuntre og
inspirere hinanden til at være
levende og missionerende
menigheder

MENIGHEDSNETVÆRK I
EVANGELISK LUTHERSK NETVÆRK
Menighedsnetværket (M-netværket) i Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) er et fællesskab af menigheder og menighedslignende
grupper, som ønsker at inspirere,
vandre sammen med, støtte og udfordre hinanden i det at være kirke og kristent fællesskab. Det foregår gennem gensidig sparring og
tager derfor udgangspunkt i den
enkelte menighed og den baggrund, som man kommer fra.
M-netværkets formål er samlet i denne
vision:
Et netværk af menigheder, som ud fra
et fælles teologisk grundsyn - i respekt
for hinandens forskelligheder – vil opmuntre og inspirere hinanden til at
være levende og missionerende menigheder.

MEDLEMMER AF
MENIGHEDSNETVÆRKET I ELN
Alle former for menigheder og menighedslignende fællesskaber kan blive
medlemmer af M-netværket: sognemenigheder, menighedssamfund, valgmenigheder, frimenigheder, husmenighe-

der og menighedslignende grupper
f.eks. med tilknytning til de kirkelige organisationer. Det forudsættes, at den
gruppe, der ønsker at tilknytte sig Mnetværket, har en ledelse, der kan indgå
aftaler med M-netværkets ledelse på
gruppens vegne.
For at være medlem af M-netværket skal
man kunne tilslutte sig ELNs formål og
grundlag, som de fremgår af vedtægterne, og sådan som det kommer til udtryk
i „Odenseerklæringen“ af 27. august
2006. Man kan naturligvis samtidigt
være medlem af andre netværk eller organisationer.

HVAD KAN MAN OPNÅ, OG HVAD
KAN MAN YDE GENNEM
MENIGHEDSNETVÆRKET?
Gennem deltagelse i M-netværket opnår en menighed/et menighedslignende
fællesskab:
‣ fællesskab og erfaringsudveksling
med menigheder/menighedslignende grupper, som man åndeligt og teologisk er på linje med. Dette vil
bl.a. ske gennem arrangementer og
interaktion på internettet

‣ infomation og nyheder fra ELN
‣ tilbud om åndeligt tilsyn og vejledning gennem ELN
‣ tilbud om konsulenthjælp og kontakt til de foreninger og netværk,
som ELN samarbejder med
‣ mulighed for at arrangere noget i
fællesskab: stævner, menighedscamping, lejre o.l.
‣ netværk og ressourcedeling med andre, der har samme tjenesteområder, f.eks. omkring børnearbejde,
ledelse eller lovsang
Gennem deltagelse i M-netværket tilbyder en menighed/et menighedslignende
fællesskab:
‣ at give viden, erfaring og inspiration
videre til de andre og dermed støtte
dem i at fastholde deres mål og nå
dem
‣ eventuelt at invitere andre i M-netværket til at deltage i egne arrangementer, kurser o.l.

‣ at tage medansvar for ELNs arbejde
bl.a. ved at opfordre egne medlemmer til at blive medlemmer af ELN
og støtte arbejdet i ELN økonomisk

TILMELDING:
Ønske om at blive tilknyttet fremsættes
til udvalget for M-netværket, ved at sende en mail til landssekretaer@luthersknetvaerk.dk. Udvalget for M-netværket
bekræfter tilknytningen på mail eller
brev, og man modtager infomation om
intranet og kommende arrangementer i
M-netværket.

ØKONOMI:
En menighed/gruppe, som er tilknyttet
M-netværket betaler fast et årligt kontingent, som er bestemt af antal voksne
medlemmer eller gennemsnitligt antal
kirkegængere/mødedeltagere:
Op til 25 medlemmer
25–50 medlemmer
50–100 medlemmer
100–150 medlemmer

700 kr
1500 kr
2500 kr
3500 kr

