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- hvis du deler ønsket om at bevare kirken på 

Bibelens grund

Giv ELN større slagkraft
- ELN taler med større vægt, jo flere vi er

Vær del af et bredt bibeltro Danmark
- Gå med bevidstheden om, at vi er mange på 

tværs af organisationer

Tilmeld dig på luthersk-netvaerk.dk

ELN kan også være  
DIN stemme!
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Vi har alle et valg

Vi har et valg i den nuværende åndskamp i Danmark.

Vi kan vælge passivitet og mismod og klagesang, når 

vi ser afkristningen sprede sig i det danske land og 

folk. Eller vi kan vælge – i tillid til Gud – at lægge pla-

ner for hvordan børn, unge og voksne skal vokse i til-

lid til Bibelen, i kærlighed til mennesker omkring os, 

og i forventning til, at Gud går med os i Åndens kraft.

Jens Lomborg, formand for ELN

Født som svar på en udfordring

ELN blev dannet i 2006 som et modsvar til den kirke-

lige situation og med et ønske om en fælles platform 

for bibeltro kristne. Formålet med ELN er at fastholde 

klassisk bibelsk kristendom i kirke og samfund.

Ved dannelsen blev netværkets grundlag formuleret i 

Odenseerklæringen (se den på hjemmesiden).

Alle der kan tilslutte sig Odenseerklæringen, kan bli-

ve en del af netværket – uanset tilhørsforhold i øvrigt.

ELN er et supplement til eksisterende foreninger og 

organisationer. ELN ønsker at samle kristne om det 

at være kirke og at stå fast på Bibelen som et trovær-

digt grundlag for et sandt kristenliv.

- sammen for sandhed 
og kærlighed

gode 
grunde

TIL AT BLIVE MEDLEM



Dét er Evangelisk Luthersk Netværk

ELN vil

• samle kristne
 Det er godt at være flere. Derfor er ELN et net-

værk, som samler bibeltro, lutherske kristne uan-

set deres tilknytning til sogne-, valg- eller frime-

nigheder. Vi står sammen, opmuntrer og støtter 

- uanset om I er mange eller du/I er næsten alene.

• sprede evangeliet
 ELN ansætter ikke mennesker til at evangelisere, 

men ELN vil inspirere mennesker og menigheder 

til at dele evangeliet dér, hvor vi hver især lever, 

bor og arbejder.

• stå frem
 ELN vil stå offentligt frem og blande sig i debat-

ten for at fastholde klassisk, bibelsk kristendom 

som grundlag for tro og menneskers liv. ELN bli-

ver ved med at sige, det der skal siges.

Det arbejder vi for
ELN’s vision er en frimodig kirke, der står sammen 

for sandhed og kærlighed.

Menighedsnetværket
ELN’s menighedsnetværk består af menigheder og 

mindre grupper.

Menighedsnetværket vil skabe fællesskab på tværs 

og styrke deling af viden og erfaring. Det sker gen-

nem ressourcer på hjemmeside, på konferencer og 

kurser.

Det sker bl.a. også via intranettet kirkeliv.dk og via 

ELN’s menighedsinspirator, der kan knytte behov og 

ressourcer sammen. Menighedsinspiratoren arbej-

der med meget forskellige spørgsmål, f.eks.:

• Udrustning af ledere, præster og bestyrelse. Gen-

nem samtale og kursusdage

• Starthjælp til nye menigheder. Alt fra at sikre en 

god proces til ’hvordan skriver man vedtægter?’

• Tip til at se gruppen i en større sammenhæng, 

f.eks. mellem kirke og missionshus: Hvordan bli-

ver 1+1 = 3?

• Tjekliste og skabeloner til persondatapolitik?

• Hvordan skaber vi en sund frivilligkultur?

• Hvordan går vi fra at være et pionerfællesskab til at 

være en etableret menighed/gruppe?

• Hvordan arbejder vi med eller fornyr en strategi?

• Rådgivning i konflikter

• Hvor er der andre isolerede bibeltro, vi kan dele er-

faringer med?

• Hvordan lægger vi og fastholder en åndelig linje?

• Hvor henter vi inspiration til vores børnearbejde el-

ler lovsangsgruppe?

Netværket har også en række konsulenter, som me-

nigheder og grupper kan trække på.

Vejledning og tilsyn
ELN tilbyder vejledning og tilsyn for menigheder, 

menighedslignende grupper og for præster og me-

nighedsledere.

ELN’s vejleder udpeger en vejleder i samarbejde med 

menighederne.

Fælles arrangementer
Hvert år, den sidste lørdag i september, arrangerer 

ELN kirkefest eller en Kirkeinspiration. Dagene væg-

ter fællesskabet på tværs og byder på såvel inspire-

rende undervisning, workshops, forkyndelse og lov-

sang.

Særlige konferencer
ELN arranger forskellige konferencer i samarbejde 

med andre kirkelige organisationer. Ofte er der fokus 

på et særligt område, det kan for eksempel være en 

konference med fokus på sognemenigheder.

Levende hjemmeside
ELN har ikke hverken kontor eller klubhus. Til gen-

gæld satser vi på at have en hjemmeside med aktu-

elle nyheder, debat og kommentarer fra ELN’s net-

værk og dansk kirkeliv.

ELN har også et korps af bloggere, som hver uge le-

verer opmuntrende, udfordrende og aktuelle kom-

mentarer.

FRIMODIG KIRKE — SAMMEN FOR  
SANDHED OG KÆRLIGHED


