Aftale om åndelig og pastoral vejledning
Aftalen om vejledning gælder X valgmenighed og åndelig vejleder (ÅV) (titel, navn, by).
X valgmenighed og ÅV har i fællesskab indgået en aftale om et fireårigt samarbejde, hvor
ÅV skal virke som åndelig vejleder for X valgmenighed.
Aftalen træder i kraft d.dd/mm/åååå og er inden for rammerne af den supplerende
tilsynsordning i regi af Evangelisk Luthersk Netværk (ELN). Som valgmenighedspræst er
pastor N.N. undergivet det biskoppelige tilsyn. Den åndelige vejledning som modtages af
ÅV har til formål at vejlede, inspirere og formane.
Menighedens vision
Menighedens vision er: ...
Menigheden ønsker at føre denne vision ud i livet ved gudstjenestefejring, undervisning,
oplæring, diakonal tjeneste og evangelisation.
Samarbejdets struktur
X valgmenighed forpligter sig til:
- at informere om menighedens liv via korrespondance fra præst/bestyrelse til ÅV
- at arrangere et årligt møde mellem bestyrelsen og ÅV, samt et årligt møde med hele
menigheden
(evt. på menighedslejr/inspirationsdag). Begge disse møder kan med fordel afholdes ved
det samme besøg.
- efter møderne at drøfte og behandle vejledningen fra ÅV.
- at valgmenighedens præst mødes to gange årligt med ÅV for personlig
samtale/vejledning.
- at formidle bestyrelsesreferater og andet relevant materiale til ÅV.
- at afholde alle transportudgifter i forbindelse med samarbejdet.
- at indsamle kollekt til ELN mindst to gange årligt, samt opfordre menighedens
medlemmer til medlemskab af ELN.
ÅV forpligter sig til
- at stå til rådighed som åndelig vejleder for valgmenigheden med inspiration, formaning
og opmuntring der tjener til menighedens liv og vækst. Dette sker ved årlige møder med
præst, bestyrelse og menigheden, arrangeret af valgmenigheden.
- at bidrage med vejledning der tjener til
- inspirerende gudstjenester
- evne- og nådegavebaseret tjeneste i menighedens tjenestegrupper og den
enkeltes
liv
- omsorgsfuldt fællesskab, diakonalt udsyn.
- relevant evangelisation
- oplæring og undervisning
- fordybelse og besindelse på Bibel og bekendelse.
- at vejlede præsten i hans tjeneste og livsførelse
- at modtage vejledning og supervision af tilsynsrådet for ELN.

________

Dato
________________________________________________________
Formand for X valgmenighed
________________________________________________________
Præst i X valgmenighed
________________________________________________________
Åndelig vejleder

