lederråd som varetager kontakten til
vejlederne. Formanden for rådet er
ELNs pastorale vejleder. Som vejleder får man mindst hvert andet år
tilbud om at mødes med de andre
vejledere til inspiration og rådslagning og man står i øvrigt til ansvar
over for vejlederrådet.

Leif Bach Kofoed, Rækker Mølle

ELNS TILSYNS- OG VEJLEDERRÅD
BESTÅR AF:
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Pastoral Vejleder Børge Haahr Andersen, København
Medlem af Landsledelsen Henrik
Nymann Eriksen, Hillerød
Niels Jørn Fogh, Herlev
Ingolf Henoch Pedersen, Randers

Landssekretær Brian Christensen,
Holstebro
Man kan læse mere om ELNs tilbud
om åndelig vejledning på www.luthersk-netvaerk.dk

Åndelig vejledning og tilsyn
i Evangelisk Luthersk Netværk

Tilsyns og vejlederrådet i Evangelisk
Luthersk Netværk

I en kristen menighed vil ma
n kalde én eller flere til at
være hyrde og lærer for menig
heden. Som hyrde og
menighed kan man få inspiratio
n og vejledning til sin
tjeneste ved at være en del
af tilsyns- og
vejlederordningen i Evangelis
k Luthersk Netværk

ÅNDELIG VEJLEDNING OG TILSYN I
EVANGELISK LUTHERSK NETVÆRK
Mange menigheder og præster oplever et positivt behov for ledelse, vejledning, støtte, opmuntring - dels for
ikke at blive opslugt af falsk lære og
miste profil, dels for at blive klædt
på til og få udviklet sin tjeneste som
en autentisk ordets tjeneste i Åndens kraft. Derfor har Evangelisk
Luthersk Netværk (ELN) oprettet en
tjeneste, hvor præster og menigheder kan etablere et samarbejde med
en åndelig vejleder/tilsynsmand.

VISIONEN FOR TILBUDDET OM
VEJLEDNING/TILSYN:
”at fastholde menigheder og præster
på den sunde lære, den apostoliske
tro og værne mod vranglære. Endvidere er målet at opmuntre og formane til kristen tro, lære og levevis og
være til inspiration for menighedslivet. For sogne- og valgmenigheder er
der tale om en åndelig vejledning,
der ikke træder i stedet for den folkekirkelige tilsynsordning, mens der
for frimenigheder er tale om et
egentlig tilsyn.”

FØLGENDE KAN FÅ
VEJLEDNING/TILSYN:
Menigheder og menighedslignende
grupper, som har tilknyttet sig ELN’s
menighedsnetværk, har mulighed
for at tilslutte sig tilsyn eller åndelig
vejledning under ELN. Ligeledes kan
præster og menighedsledere, som er
medlem af ELN, tilslutte sig et sådant tilsyn eller åndelig vejledning.

PRAKTISKE FORHOLD I
FORBINDELSE MED AFTALE OM
TILSYN
Ønsker en menighed/præst at få en
tilsynsmand/åndelig vejleder kontaktes vejlederrådet. Derefter har en
fra vejlederrådet en samtale med
den, der søger en vejleder for at afklare behov og forventninger.
Vedkommende kan ønske sig en konkret person som vejleder, dog skal
vedkommende godkendes af vejlederrådet. Er der ikke ønske om en
konkret vejleder, kalder og udpeger
vejlederrådet en person og betror
ham opgaven. En menighed/præst

kan normalt kun have én vejleder i
ELNs regi.
I forbindelse med ordningens etablering underskrives en aftale om,
hvordan vejledningen skal fungere
og om økonomien i forbindelse hermed. Alle vejlederens udgifter betales af menigheden / præsten. Dog tilbydes ikke honorar/løn.
Aftalen gælder normalt for fire år,
hvorefter den kan genforhandles og
justeres. En aftale kan opsiges fra såvel menighed som vejleder normalt
med et års varsel.
Vejlederen har ingen anden myndighed i forhold til menighed/præst
end Ordets myndighed. Han er at
forstå som en tjener,
menighed/præst har kaldet til at
føre et åndeligt tilsyn med formaning og trøst, visioner, vejledning ud
fra Guds ord og kirkens bekendelse
og aktualisering af den ind i menighedens og præstens livssituation.
Vejledningen kan udmønte sig i både
anbefalinger, formaninger, opmuntringer og tilskyndelser.

VEJLEDNINGEN I PRAKSIS
Det anbefales at der mindst én gang
om året føres en formel samtale
mellem vejleder og præst, efter at
vedkommende har besvaret en række spørgsmål fra vejlederen.
Det anbefales desuden at vejlederen
ved vejledning af menigheder
mindst én gang om året og ellers efter behov gæster menighedens ledelse for rådslagning.
Normalt gæster vejlederen menigheden en gang om året (visitats, visit,
besøg). Han prædiker eventuelt ved
gudstjenesten og holder vejledningstale efter at have fået de oplysninger, han har bedt om. Efterfølgende
drøftes vejledningen i bestyrelsen
med rapportering tilbage til vejlederen. Vejlederen står til rådighed
med råd og vejledning efter behov.
Vejlederen kan henvende sig til menigheden, når han vil, hvis der er
noget, det ligger ham på sinde at få
sagt til menighed/præst. Og disse er
skyldige at lytte til ham og svare
ham på hans henvendelse.
ELNs vejlederordning ledes af et vej-

