Tilsyn og åndelig vejledning i Evangelisk Luthersk
Netværk
- hvordan i praksis?
I. Vedtægternes bestemmelser om åndelig vejledning og tilsyn
ELN har i sine vedtægters § 6 skrevet følgende om tilsyns- og
vejlederlederordningen:
”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.
Landsledelsen nedsætter et Tilsyns- og vejlederråd bestående af 3-5 mænd,
hvoraf mindst 1 person skal vælges blandt Landsledelsens medlemmer.
Tilsyns- og vejlederrådet har ansvaret for ELN’s tilsyns- og
vejlederordning og udpeger det nødvendige antal personer til i praksis at
varetage ordningen på landsplan. Disse udpegede personer skal være
medlemmer af ELN.”

II. Procedure
 Ønsker en menighed/præst at få en tilsynsmand/åndelig vejleder
kontaktes vejlederrådet.
 En fra vejlederrådet fører en samtale med den, der søger en
vejleder. 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.
Menigheden er i alle tilfælde skyldig at lytte til vejlederen, nøje
prøve hans ord og vise god vilje til at lytte til ham. Kommer
vejlederen i en situation, hvor han må udtale et bibelsk begrundet
påbud til menigheden, har menigheden/præsten pligt til at følge
hans vejledning. Sker dette ikke, kan han indstille til
vejlederrådet, at vejledningsordningen med den konkrete
menighed/præst bringes til ophør. I denne situation udbeder
vejlederrådet sig en skriftlig redegørelse fra vejlederen og
menigheden/præsten. På baggrund af disse redegørelser beslutter
vejlederrådet, om aftalen skal ophæves.

III. Vejledningen i praksis
 Mindst én gang om året føres der en formel samtale mellem vejleder
og præst, efter at vedkommende har besvaret en række spørgsmål fra
vejlederen.
 Mindst én gang om året og ellers efter behov gæster vejlederen
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.

IV. Vejlederrådet og vejlederne
 Vejlederrådet varetager kontakten til vejlederne.
 Vejlederrådet mødes normalt hvert andet år med vejlederne til
inspiration og rådslagning.
 Vejlederne står til ansvar overfor Vejlederrådet.

