Vedtægter for Lolland-Falster Kirken
Grundlæggende om menigheden
Navn og hjemsted
§ 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster.
Grundlag
§ 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger på:
 De bibelske skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste
kilde og norm for kristen tro, lære og liv
 De oldkirkelige trosbekendelser1, Den Augsburgske Bekendelse og Luthers Lille
Katekismus som sande og forpligtende tolkninger af de bibelske skrifter
Formål
§ 3 Menighedens formål er at være et kristent fællesskab, hvor bibelens budskab formidles gennem
forkyndelse, undervisning og sakramenternes forvaltning, og hvor mennesker kaldes til og bevares i
troen på Jesus Kristus, så de får en sund åndelig vækst, der udmønter sig i mission og tjeneste lokalt og internationalt.
Organisatorisk tilknytning
§ 4 Menigheden er tilknyttet Luthersk Mission (LM) som en organisatorisk del af Lolland-Falster
Afdeling. Menigheden er bundet af LM’s landsvedtægter i det omfang, de ikke er fraveget i disse
vedtægter for så vidt angår frimenighedens ledelse.

Medlemskab
§ 5 Enhver der er døbt med den kristne dåb og er fyldt 18 år kan blive medlem af menigheden.
Medlemsskabet sker på baggrund af en ansøgning til menighedsledelsen.
Stk. 2 Medlemskabet forudsætter i øvrigt, at medlemmet i tro og livsførelse bekender sig til
troen på Jesus Kristus, tilslutter sig disse vedtægter og ønsker at deltage i menighedens
gudstjenester og arrangementer.
Stk. 3 Medlemskabet kan omfatte hjemmeboende børn under 18 år.
Stk. 4 Alle medlemmer forventes at bidrage til fællesskabet, åndeligt og økonomisk, alt efter
alder, nådegaver, evner og kald.
Stk. 5 Menighedsledelsen har ansvar for, at der føres en fortegnelse over medlemmer i
overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning.
Stk. 6 Udmeldelse af menigheden skal ske skriftligt til menighedsledelsen.
Stk. 7 Kommer et medlem i varig modstrid med stk. 2, kan menighedsledelsen beslutte at
ophæve den pågældendes medlemskab. En sådan beslutning skal meddeles skriftligt og være
begrundet.
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Opbygning og ledelse
Grundlæggende opbygning
§ 6 Generalforsamlingen er menighedens øverste demokratiske myndighed.
Stk. 2 Menighedsledelsen, der varetager den daglige ledelse af menigheden, vælges på
generalforsamlingen. Menighedsledelsen består af to persongrupper:
 Der vælges tre åndeligt modne mænd som menighedens ældste. De har det åndelige
og teologiske ansvar for menigheden. De vælges for en periode af to år. Genvalg kan
finde sted.
 Yderligere 2-4 medlemmer vælges af generalforsamlingen til at indgå i
menighedsledelsen som menighedstjenere – heraf skal det tilstræbes, at mindst
halvdelen er kvinder. De vælges for en periode af to år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3 Det er menighedsledelsen, der beslutter, om der skal vælges 2, 3 eller 4
menighedstjenere i forhold til mængden af arbejdsopgaver.
Stk. 4 Idet menigheden dækker et stort geografisk område, kan dens virksomhed
tilrettelægges som en vekselvirkning mellem fælles centrale aktiviteter og decentrale
aktiviteter alt efter, hvor medlemmerne bor og kan samles.
Menighedsledelsen
§ 7 Menighedsledelsen består af tre ældste og et antal menighedstjenere.
Stk. 2 Menighedens ældste konstituerer sig hvert år efter generalforsamlingen med formand
og næstformand.
Stk. 3 Menighedsledelsen udpeger også en kasserer. Kassereren kan vælges uden for
menighedsledelsen.
Stk. 4 Menighedsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der udarbejdes
beslutningsreferat fra møderne. Formanden leder menighedsledelsens møder, og der
tilstræbes enighed i alle beslutninger. Er det ikke muligt besluttes ved stemmeflerhed. Er der
stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Der skal være mindst 2/3 af
menighedsledelsen tilstede, for at menighedsledelsen er beslutningsdygtig.
Stk. 5 Menighedens ældste har det overordnede åndelige ansvar for menigheden. De skal
varetage hyrde- og lærerfunktionen og have omsorg for, at menighedens liv og virke tjener
til virkeliggørelse af menighedens formål, gennem brug af de nådegaver, Herren selv giver
den enkelte. Det gælder:
 Forkyndelse og undervisning af Guds Ord ved menighedens gudstjenester,
konfirmandundervisning, børne- og ungdomsarbejde, lejre, m.v.
 Sjælesorg, skriftemål, salvning og bøn for syge samt menighedstugt
 Dåb, konfirmation, vielse, velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, begravelse og
nadverforvaltning
Menighedens ældste drøfter regelmæssigt forkyndelsen i menigheden, menighedens
åndelige tilstand og beder for menigheden og dens medlemmer.
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Stk. 6 Den samlede menighedsledelse har ansvar for alle øvrige ledelsesområder,
eksempelvis:
 Afvikling af gudstjenesterne, herunder gudstjenestens liturgi
 Medlemsoptagelse og afholdelse af omsorgsbesøg hos medlemmerne
 Forvaltning af menighedens økonomi
 Afholdelse af generalforsamlingen
 Kaldelse af medarbejdere til menighedens forskellige arbejdsgrene
 Afholdelse af medarbejdermøder med menighedens medarbejdere i de forskellige
arbejdsgrene i menigheden
 Sikre, at menighedens arbejde, centralt eller decentralt, får den nødvendige støtte og
hjælp, åndeligt såvel som materielt
 Registrering til de offentlige myndigheder ved dåb, vielser og begravelser
 Foretage eventuelle ansættelser og varetage arbejdsgiverfunktionen
Stk. 7 Menighedsledelsen indsættes i tjenesten ved bøn og håndspålæggelse ved første
ordinære gudstjeneste efter generalforsamlingen.
Generalforsamlingen
§ 8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Menighedsledelsen
indkalder mindst 6 uger før mødet. Endelig dagsorden udsendes mindst én uge før.
Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
menighedsledelsen i hænde senest 4 uger før. Dagsordenen skal minimum indeholde
følgende faste punkter:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Årsberetning fra menighedsledelsen til godkendelse
3. Årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende år
5. Fremlæggelse af mål og visioner for menigheden
6. Drøftelse af indkomne forslag
7. Valg til menighedsledelsen:
A. Valg af menighedens ældste (Vælges for en toårig periode. Én det ene år og to det
andet år)
B. Valg af menighedstjenere (Vælges for en toårig periode. Én til to det ene år og én
til to det andet år)
8. Valg til afdelingsstyrelsen i LM Lolland-Falster (vælges for en to årig periode)
9. Valg af to revisorer
10. Eventuelt
Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2/3 af menighedsledelsens
medlemmer eller mindst 1/3 af menighedens medlemmer ønsker det. Ekstraordinær
generalforsamling indvarsles med mindst to ugers varsel. Dagsorden udsendes mindst en
uge før.
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Stk. 4 Afgørelser ved en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde
af stemmelighed ved valg foretages omvalg. Ved fortsat stemmelighed, trækkes der lod.

Øvrige forhold
Præster og ansættelser
§ 9 Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal ansættes en præst. Menighedsledelsen har ansvar
for at ansætte en person, der er egnet til stillingen. Præsten har, sammen med menighedens ældste,
det overordnede åndelige ansvar for menigheden.
Stk. 2 Præsten deltager i menighedsledelsens møder uden stemmeret.
Stk. 3 Generalforsamlingen kan beslutte at ansætte andre personer, der aflønnes af
menigheden. Menighedsledelsen har ansvar for, at ansætte personer i overensstemmelse med
gældende lovgivning og udføre den daglige arbejdsgiverforpligtelse.
Stk. 4 Alle ansatte aflønnes i henhold til ”Løn og ansættelsesvilkår i Luthersk Mission”.
Regnskab og økonomi
§ 10 Menighedens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2 Årsregnskabet skal revideres af 2 revisorer inden det forelægges på
generalforsamlingen til godkendelse. Revisorerne, der vælges for et år ad gangen, kan ikke
være medlem af menighedsledelsen.
Tegningsregler
§ 11 I alle juridiske forhold tegnes menigheden af menighedsledelsens formand sammen med
næstformanden eller af næstformanden sammen med to medlemmer af menighedsledelsen.
Kasseren kan meddeles fuldmagt.
Stk. 2 Indgåelse af lejemål, køb/salg af fast ejendom, optagelse af lån og pantsætning skal
forelægges generalforsamlingen til godkendelse og i øvrigt ske i henhold til LM’s
landsvedtægter.
Hæftelse
§ 12 Menigheden hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der
påhviler ikke menigheden eller dens ledelse nogen personlig hæftelse. Medlemmer og ledelse
hæfter således kun efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Vedtægtsændringer
§ 13 Til ændring af menighedens vedtægter kræves et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer,
ved to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger i overensstemmelse med § 8.
Stk. 2 Vedtægterne kan ikke ændres i strid med formålsparagraffen.
Stk. 3 Da menigheden er organisatorisk tilknyttet LM, skal vedtægtsændringer forelægges
LM’s afdelingsstyrelse for Lolland-Falster.

4

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Opløsning
§ 14 Menigheden opløses, hvis mindst 2/3 af menighedsledelsens medlemmer og 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer beslutter dette på to på hinanden følgende
generalforsamlinger i overensstemmelse med vedtægternes § 8.
Stk. 2 Ved opløsning af menigheden tilfalder eventuelle aktiver LM Lolland-Falster
Afdeling.

Således forhåndsgodkendt af afdelingsstyrelsen for LM Lolland-Falster d. 30. april 2015
Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 21. maj 2015
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