Vejledning til oprettelse af regionale og lokale ELN-grupper
ELN vil gerne danne flere regionale og lokale grupper, så hvis ikke der findes en ELNgruppe nær dig, og du ser at det kunne være være med til at skabe fællesskab mellem
ligesindede på tværs af menighedsformer og organisationer med evangelisk-luthersk
kristendomsforståelse i dit område, så får du her lidt inspiration til at gå i gang med
oprettelsen af sådan en gruppe.
Formålet for en regional ELN-gruppe er den fælles samtale om udfordringer og
muligheder i kirkelivet, samt videreformidling af inspiration gennem samtale, møder og
andre arrangementer.
Ved at knytte til ved ELN, bliver gruppen en del af et større fællesskab og vedgår hvad der
er fundament og udgangspunkt for gruppen. Samtidig med er der adgang til ELNs netværk
af ressourcer og forskellige kompetencer.

Regionale eller lokale grupper
En regional eller lokal gruppe kan eksempelvis begynde med, at nogle få personer, som bor
i et afgrænset område, og som tilslutter sig ELNs profil tager initiativet. De fastlægger
områdets udstrækning (f.eks. et stift) og enes om at indbyde til et første møde. De indbudte
skal gerne være bredt sammensat, dvs lægfolk, præster, håndværkere, skolefolk, kvinder,.
mænd, yngre, ældre, missionsfolk, kirkeligt orienterede osv. Det er fordelagtigt ikke at
satse på et større organisationsapparat fra begyndelsen af, men derimod formål og
hensigt med en sådan gruppe stå klart. Derfor kan man, sammen med indbydelsen
vedlægge et udkast til arbejdspapir, som f.eks. kan have følgende indhold:
Navn:
Evangelisk Luthersk Netværk, x stift – forkortet ELN x
Grundlag:
ELN x’s grundlag 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, samt at aktualisere
bibelske sandheder i kirke og samfund.
Efter regionale behov ønsker ELN x
 at formidle fællesskab mellem bibeltro lutherske kristne til styrkelse af frimodighed
og profil
 at være en røst der om muligt påvirker kirke og samfund og giver kristenfolket
identitet

 at inspirere til fastholdelse af fokus på klassisk kristendom og fremme åndelig
fornyelse
Aktiviteter:
 Forum for samtale, gensidig orientering og inspiration på tværs af kirkelig
organisationsform.
 Skabe rammer for initiativer som netværket ønsker at tage – og som andre ikke
påtager sig
Ledelse:
Enkeltpersoner tilknyttet ELN x mødes mindst én gang årligt og kan nedsætte
arbejdsgrupper, som vælges for to år ad gangen. Arbejdsgruppen iværksætter opgaver, som
ønskes af de tilknyttede personer. Arbejdsgruppen kan selv tage initiativer men skal i så
fald underrette de tilknyttede personer før et evt. initiativ bliver offentligt kendt.
x-by, den
Forud for udsendelse af indbydelsen, kan man kontakte folk telefonisk eller pr. mail, men
uanset om man gør dette eller ej, kan det forud for det første møde være hensigtsmæssigt
at udsende en samlet invitation, som f.eks. kan formuleres således:
Kære …..
Vi skriver til dig for at spørge, om du har lyst til at være med til at drøfte etablering af et
netværk som beskrevet i vedlagte udkast til arbejdspapir (du er ikke indbudt som
repræsentant for en organisation eller gruppe).
For os er det væsentligt, at initiativet bliver mindst muligt krævende med hensyn til
organisation, administration m.v.
Vi indbyder hermed til et samvær hos/på ….. den …
Vi forestiller os følgende program:
 Velkomst, indledning og orientering
 Drøftelse af formål og mulige initiativer
 Drøftelse af struktur m.v. med følgende spørgsmål:
◦ Hvad tænker vi om vedlagte udkast til arbejdspapir? Er der grundlag for at
etablere et netværk med en gruppe af tilknyttede personer?
◦ Er der flere, som få denne invitation til at være med i denne gruppe?
◦ Valg af evt. arbejdsgruppe
 Fastsættelse af evt. næste møde.
 Tak for i aften
Tak om du indenfor en måned vil melde tilbage til en af os, om du du deltager den …
Bedste hilsener

x, y, z
Vi har indbudt følgende personer:
På ELN's hjemmeside kan man finde mere information om, hvor der allerede findes andre
netværk af forskellig slags.

Tilknytningen til ELN
En tilknytning til ELN er en måde at vise hvad ens fundament er, idet tilknytningen vil
fordre, at man kan tilslutte sig Odense-erklæringen. Samtidig tilkendegiver ELN-gruppen,
at man vil opfordre sine medlemmer til at være medlemmer af ELN-Danmark og i øvrigt
arbejde med på ELNs sag.
Desuden giver det mulighed for at drage nytte af det netværk og de ressourcer, som er
tilgængelige. Dette er i særlig grad det netværk af enkeltpersoner og andre grupper med
forskellige kompetencer og erfaringer, ELN består af.
Rent praktisk sker tilknytningen ved, at der rettes hevendelse til ELNs
Landsledelse/landssekretær, som aftaler hvordan tilknytningen skal være. Der følger ikke
noget decideret tilsyn eller ledelse af den enkelte gruppe med i sådan en tilknytning, men
der signaleres samhørighed og fællesskab. Der lægges op til en gensidig orientering
mellem ELN-gruppen og Landsledelsen, og samarbejde ifm arrangementer, udvalgsarbejde
og andet vil også være en naturlig del af en tilknytning til ELN. Gruppen vil derefter blive
anført på ELN's hjemmeside, således at den fremstår som en del af hvad det samlede ELN
tilbyder og står for, og så det er let at finde information om de enkelte grupper.
Ønsker man hjælp fra ELN til dannelsen af en ELN-gruppe, kan man kontakte
landssekretæren eller Landsledelsen, som vil yde den ønskede hjælp.
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