Medlemskab af RandersKirken

MEDLEMSKAB AF RANDERSKIRKEN
Luthersk Missions Frimenighed i Randers
rens og Sønnens og Helligåndens navn og ønske at følge Jesus. Se udsnit af vedtægter herunder.
Medlemskab af RandersKirken koster et
årligt kontingent på kr. 50,- pr. person, som er
fyldt 18 år. Børn under 18 år er automatisk
medlem af frimenigheden, hvis forældrene er
medlemmer. Unge mellem 15 og 18 år kan
være selvstændige medlemmer, dog uden
stemmeret. Ved ønske om medlemskab udfyldes nedenstående blanket, som afleveres til en
af menighedens ældste. Hvis medlemskab imødekommes, underskriver ældsterådet blanketten
og returnerer denne.
Den bekræftede blanket gælder herefter
som medlemsbevis.
Flere oplysninger om frimenigheden
fremgår af programmet og af frimenighedens
hjemmeside: www.randerskirken.dk.

RandersKirken, LM’s Frimenighed i Randers,
er åben for alle, og man kan således deltage i
frimenighedens arrangementer uanset medlemskab. Ved at melde sig ind i frimenigheden
tilkendegiver man, at man er interesseret i vedvarende at støtte menighedens arbejde og ønsker at bære med ved at investere både tid og
penge i fællesskabet.
Ved medlemskab i RandersKirken bliver
man også en del af LM´s regionale og landsdækkende fællesskab med bibelskole, efterskoler, lejrsteder, internationalt missionsarbejde,
åndeligt tilsyn, ansatte vejledere, prædikanter,
sjælesørgere m.m.
Både lokalt, regionalt og på landsplan
(herunder ikke mindst i international mission)
er der behov for at nogen vælger at støtte det
arbejde, som LM udfører. For at være medlem
af RandersKirken skal man være døbt i Fade-

Jeg ansøger hermed om medlemskab af LM’s frimenighed i Randers og tilslutter mig med min
underskrift menighedens vedtægter, som jeg er bekendt med.
For- og mellemnavne
Efternavn
Personnummer
Dåbsdato og -sted
Sted

Dato

Underskrift
Ældsterådet bekræfter med disse underskrifter optagelsen i menigheden
Dato

Søren Ole Bjærre
Dato

Preben Hansen
Dato

Frits Iversen
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Medlemskab af RandersKirken

Uddrag af vedtægterne
§ 2 Grundlag
Menigheden bygger sit arbejde på
a) de bibelske skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og
norm for kristen tro, lære og liv,
b) de oldkirkelige bekendelser: den apostolske, den nicænokonstantinopolitanske og den athanasianske
bekendelse og de reformatoriske bekendelsesskrifter: den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus som sande og forpligtende udtryk for, hvad Guds ord lærer.

§ 3 Formål
Menighedens formål er ud fra nytestamentlige retningslinier at danne ramme om et menighedsliv, hvor
Ordet forkyndes rent, og sakramenterne forvaltes ret, og hvor det enkelte menighedsmedlem forbliver i
en sund åndelig vækst, der udmønter sig i tjeneste for det kristne fællesskab og for vore medmennesker
i øvrigt i evangelisation, diakoni og ydre mission, så stadig nye mennesker kan vindes for Kristus, både i
Danmark og i andre lande.

§ 5 Medlemmer
a) Som medlem kan optages enhver, som er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og som
bekender sig til troen på Kristus i overensstemmelse med menighedens grundlag, som deltager i menighedens gudstjenester, og som skriftligt tilslutter sig menighedens vedtægter for at følge dem i praksis.
b) Henvendelse om optagelse rettes til ældsterådet. Medlemskabet omfatter hjemmeboende børn under
18 år, medmindre andet aftales.
c) Stemmeret og valgbarhed opnås ved det fyldte 18. år. Unge i alderen 15-17 år kan optages som selvstændige medlemmer af menigheden uden stemmeret.
d) Alle medlemmer forpligter sig til at bidrage til fællesskabet såvel åndeligt som materielt alt efter nådegaver, evner og menighedens kald.
e) Udmeldelse af menigheden skal ske skriftligt til ældsterådet. Kommer et medlem i varig modstrid
med menighedens vedtægter, kan et flertal i ældsterådet ophæve den pågældendes medlemskab. Afgørelsen kan prøves i afdelingsstyrelsen.
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