Aftale om åndelig og pastoral vejledning
Aftalen om vejledning gælder X og åndelig vejleder (ÅV) (titel, navn, by).
X og ÅV har i fællesskab indgået en aftale der strækker sig over fire år, hvor ÅV skal virke som åndelig
vejleder for X.
Aftalen træder i kraft d. dd/mm/åååå og er indenfor rammerne af tilsynsordningen i regi af Evangelisk
Luthersk Netværk (ELN).

Visionen i den menighedslignende gruppe
Visionen hos X er: ...
Gruppen ønsker at føre denne vision ud i livet igennem …. (udfyldes af gruppen selv – f.eks. undervisning,
evangelisation, diakonal tjeneste o.lign).

Samarbejdets struktur
X forpligter sig til følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

at informere om livet i X via korrespondance fra de af X udvalgte personer (f.eks en formand, en
bestyrelse eller andre relevante personer) til ÅV
at arrangere et årligt møde mellem X og ÅV
at drøfte og behandle vejledningen fra ÅV efter det årlige møder
i de tilfælde hvor der i den menighedslignende gruppe har udpeget en formand m/k, forpligter
denne sig til at mødes to gange årligt med ÅV, for at modtage åndelig vejledning i relation til
ledelsen af gruppen
i de tilfælde hvor den menighedslignende gruppe ikke er organiseret med en formand, men har
udpeget en ledelse af gruppen, er det ledergruppen, som mødes med ÅV to gange årligt
i de tilfælde hvor gruppen ikke er organiseret med en formand eller en ledelse, er det hele den
menighedslignende gruppes forpligtigelse at udpege to-tre personer, som på en særlig måde vil
lægge sig gruppens liv og vækst på sinde – og i den forbindelse mødes med ÅV to gange årligt
at formidle referater o.lign. relevant materiale til ÅV
at afholde alle transportudgifter i forbindelse med samarbejdet
at indsamle kollekt til ELN to gange årligt og samt opfordre dem, der har forbindelse til
X, til medlemskab af ELN.

ÅV forpligter sig til følgende:
•
•

•

at stå til rådighed som åndelig vejleder for X med inspiration, formaning og opmuntring der tjener
til gruppens liv og vækst. Dette sker ved de ovenfor nævnte møder arrangeret af X.
at bidrage med vejledning som kan tjene til:
o inspirerende samlinger.
o evne- og nådegavebaseret tjeneste i gruppen og i den enkeltes liv.
o omsorgsfuldt fællesskab og diakonalt udsyn.
o relevant evangelisation.
o oplæring og undervisning.
o fordybelse og besindelse på Bibel og bekendelse
at modtage vejledning og supervision af tilsyns- og vejlederrådet for ELN
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Åndelig vejleder

