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Navn 
Evangelisk Luthersk Netværk, Nordsjælland – forkortet ELN-Nordsjælland – er tilknyttet Evangelisk Luthersk 
Netværk i Danmark. 
 
 
Grundlag 
ELN-Nordsjællands værdigrundlag er Bibelen, de tre oldkirkelige bekendelser, Luthers lille katekismus og Den 
Augsburgske Bekendelse samt den aktualisering, der kommer til udtryk i ”Odenseerklæringen – om kirkens tro.” 
 
 
Formål 
Evangelisk Luthersk Netværk i Danmark har som formål  

 at skabe fællesskab mellem evangelisk lutherske kristne i Danmark uanset deres menighedsform,  
 at aktualisere bibelske sandheder i kirke og samfund. 

 
Efter regionale behov ønsker ELN-Nordsjælland 

 at formidle fællesskab mellem bibeltro lutherske kristne i Nordsjælland med henblik på frimodighed og 
åndelig profil. 

 at være en røst der om muligt påvirker kirke og samfund og giver kristenfolket identitet. 
 at inspirere til at fastholde fokus på klassisk kristendom og fremme åndelig fornyelse og mission i 

Nordsjælland. 
 
 
Aktiviteter 
ELN-Nordsjælland vil 

 skabe et forum for samtale, gensidig orientering og inspiration på tværs af kirkelige organisationsformer 
i området. 

 skabe rammer for initiativer, som netværket ønsker at tage for at fremme sit formål, og som andre ikke 
tager på sig. 

 
 
Organisation 

 ELN-Nordsjælland er organiseret med en netværksgruppe på ca. 25 medlemmer, der kommer fra de 
forskellige kristne forsamlinger og institutioner i Nordsjælland, som naturligt kan være med i ELN. 
Netværksgruppen er primært en virtuel platform til gensidig inspiration for  hinanden og for udvalget 
samt en distributionskanal for invitationer og andet materiale. Medlemmerne kan give arbejdsudvalget 
forslag til nye medlemmer til netværksgruppen, og de spørges af arbejdsudvalget.  

 Ud af netværksgruppen nedsættes et arbejdsudvalg på 3-4 personer, som arbejder mellem samlingerne 
og har mandat til at træffe beslutninger på ELN-Nordsjællands vegne. Medlemmerne i arbejdsgruppen 
er valgt for to år ad gangen. Arbejdsudvalgt konstituerer sig med en formand og en sekretær. 
Arbejdsgruppen mødes ca. fire gange om året.  

 
 
Således revideret vedtaget af arbejdsudvalget den 2/12 2015 
 


