Prædikanttjenesten i LM
- en vejledning om kaldelse og funktion
Forudsætninger for at være prædikant i LM:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nådegave-udrustning til prædikanttjenesten.
Kald fra Gud og en kaldende instans i LM.
Erkendelse af at være forpligtet på Bibelen som Guds ord.
Erkendelse af at være forpligtet på de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter: De tre
oldkirkelige bekendelser (Den apostoliske Bekendelse, Den nicænsk-konstantinopolitanske
Bekendelse, Den athanasianske Bekendelse), Den augsburgske Bekendelse og Luthers lille
Katekismus.
Tilslutning til LM’s kerneværdier: 1. Frit evangelium. 2. Troværdig bibel. 3. Tydelig mission.
4. Nådegaver i funktion.
Almindeligvis være medlem af en LM-kreds, LM-frimenighed eller en LM-associeret
frimenighed.
Almindeligvis have sin gang i en LM-kreds, LM-frimenighed eller en LM-associeret
frimenighed.
Må være en mand, jf. den bibelske tjenestedeling mellem kvinde og mand i menigheden.
Et godt eksempel for andre mennesker – både åndeligt og menneskeligt.
I almindelighed have godt lov blandt folk.
”En ældste må være en, der ikke er noget at udsætte på, han skal være én kvindes mand, hans
børn skal være troende og må ikke være genstridige eller kunne beskyldes for at leve et vildt
liv. Som Guds husholder må en tilsynsmand være en, der ikke er noget at udsætte på, ikke
egenrådig, opfarende, drikfældig, voldsom eller ude efter skændig fortjeneste. Han skal være
gæstfri, have kærlighed til det gode, være besindig, retfærdig, from, herre over sig selv; han
skal holde fast ved lærens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde
lære og at gendrive dem, der siger imod.” Titus 1,6-9.

Selvforståelse:
En prædikant i LM er at betragte som åndelig hyrde og lærer i bibelsk forstand, jf. Landsstyrelsens
vejledning fra 2003: ”Åndeligt lederskab – hyrde- og læreransvaret i LM”.

Kaldende instanser:
En afdelingsstyrelse eller Landsstyrelsen kan kalde personer til at være prædikanter i LM.

Kaldsprocessen:
•
•

Ved et prædikantkald bør en afdelingsstyrelse altid være enig om beslutningen.
Forslag til kaldelse af en person lægges frem for den samlede styrelse. Kaldelsen skal altid
drøftes ved mindst to afdelingsstyrelsesmøder. Først derefter retter afdelingsstyrelsen en
henvendelse til prædikant-kandidaten. Der bør i den forbindelse finde en samtale sted om
prædikanttjenesten.
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•
•
•

•
•

Når en person bliver prøvekaldet som prædikant, bør det offentliggøres, at prøvekaldelsen har
fundet sted. Det kan finde sted i et afdelingsblad, ved et brev til afdelingens kredse eller på en
anden hensigtsmæssig måde.
Prædikantkandidaten prøvekaldes almindeligvis for to år og får et prøvekaldsbrev, jf. stardardudgave. Afdelingsstyrelsen bør sikre sig, at styrelsens medlemmer i rimelig grad overværer
den prøvekaldede i funktion som prædikant i prøvetiden.
Efter prøvetiden afgør afdelingsstyrelsen, om der skal finde en egentlig kaldelse sted. I givet
fald skal den egentlige kaldelse ske ved en samtale mellem prædikanten og afdelingsstyrelsen
– eller repræsentanter fra afdelingsstyrelsen. Prædikanten skal have et kaldsbrev – jf. bilag og et eksemplar af ”Prædikanttjenesten i LM - en vejledning om kaldelse og funktion”.
Når den egentlige prædikantkaldelse er sket, bliver den nye prædikant på afdelingens initiativ
præsenteret i Tro & Mission med foto og kort omtale.
En gang om året finder der ved et fælles arrangement i afdelingen en forbøns- og
velsignelseshandling sted for de nye prædikanter, der er kaldet i løbet af det seneste år.

Opfølgning på kaldelsen:
•

•

Der bør med jævne mellemrum finde en prædikantsamtale sted mellem prædikant og
repræsentanter fra afdelingsstyrelsen. Hvis afdelingsstyrelsen af en eller anden grund ønsker
det, er der mulighed for at få konsulentbistand fra centralt hold ved en sådan
prædikantsamtale.
Afdelingsstyrelsen bør tage initiativ til oprettelse af prædikant-studiegrupper for de
prædikanter, der ønsker at være med i sådan en gruppe.

Kurser m.m.:
•
•

En prædikant forpligter sig til så vidt muligt at deltage i prædikantmøder og -kurser på
afdelings- og landsplan.
En prædikant bør i løbet af de første år bestræbe sig på at stifte bekendtskab med et minimum
af relevant litteratur. Jf. bilag.

Når en prædikant flytter fra en afdeling til en anden:
•
•
•
•
•
•

Når en prædikant flytter fra en afdeling til en anden, er den modtagende afdeling fri til at
stadfæste prædikant-kaldelsen eller til ikke at stadfæste den.
Allerede ved kaldelsen må afdelingsstyrelsen gøre det klart for prædikanten, at kaldelsen i
princippet kun gælder i den pågældende afdeling. Ved fraflytning fra afdelingen må
repræsentanter fra afdelingsstyrelsen have en afsluttende samtale med prædikanten.
I den afsluttende samtale må det igen gøres klart for prædikanten, at kaldelsen ved flytningen i
princippet udløber, og at den nye afdeling står frit i forhold til at stadfæste kaldelsen.
Afdelingsstyrelsen i den afdeling, som prædikanten forlader, må oplyse afdelingsstyrelsen i
den nye afdeling om flytningen.
Afdelingsstyrelsen i den afdeling, hvor prædikanten er flyttet til, må inden for overskuelig tid
meddele prædikanten, om man ønsker at stadfæste kaldelsen eller det modsatte.
Afdelingsstyrelsen må være villig til at begrunde afgørelsen.
Det er vigtigt med tydelig kommunikation mellem kaldende styrelse og prædikant. Man bør
bestræbe sig på, at der ikke opstår uudtalte forventninger hos den ene eller den anden part.
Tavshed må ikke være løsningen – heller ikke i ubehagelige situationer.
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Ansatte i LM’s arbejde i Danmark:
•
•

•
•
•

En ansættelse i en sekretæropgave i LM er ikke i sig selv ensbetydende med, at vedkommende
er kaldet som prædikant.
I forbindelse med ansættelser i sekretæropgaver, som klart indebærer en udbredt
forkynderfunktion, bør Landsstyrelsen foretage en egentlig prædikantkaldelse. I den
forbindelse kan det være hensigtsmæssigt, at Landsstyrelsen undersøger holdningen til
prædikantkaldelsen i vedkommendes bopæls-afdeling.
Prædikanter, der er kaldet af Landsstyrelsen, er ikke automatisk afdelings-prædikanter i
bopæls-afdelingen.
Det må tydeligt kommunikeres, at Landsstyrelsens prædikantkaldelse i princippet ophører
sammen med ansættelsen.
Ved ansættelsens ophør må prædikant-kaldelsen betragtes som en parallel til flytning fra en
afdeling til en anden. Bopæls-afdelingen kan vælge at stadfæste kaldet eller det modsatte. Men
den pågældende person har krav på en begrundelse for afgørelsen. Kommunikationen må være
tydelig.

Ansatte i LM’s internationale arbejde:
•
•
•
•

•
•

Missionærer i ydre mission, der er kaldet og udsendt til forkynderopgaver i missionslandet,
betragtes under hjemmeophold som prædikanter i LM.
De samme missionærer er ikke uden videre at betragte som kaldede prædikanter, når de
vender permanent tilbage til Danmark.
Den afdeling, hvor vedkommende bosætter sig, har både pligt og ret til at overveje en
prædikantkaldelse.
Prædikantkaldelse af en hjemvendt missionær kan ske på forskellig måde – efter en nærmere
vurdering i hvert tilfælde: 1. Der kan ske en umiddelbar kaldelse uden prøvekaldelse. 2. Der
kan finde en prøvekaldelse sted. 3. Afdelingen kan vælge ikke at prædikantkalde den
hjemvendte missionær. Afgørelsen må begrundes over for vedkommende.
Situationen betragtes som en parallel til flytning fra en afdeling til en anden.
Denne praksis må kommunikeres tydeligt til missionærerne både ved udrejse og ved
hjemkomst, så der ikke opstår uudtalte forventninger hos den ene eller den anden part.

Praktiske forhold:
•
•
•
•
•

En prædikant har absolut tavshedspligt med hensyn til alt, hvad han bliver betroet og får
kendskab til under sjælesorg. Konkrete forhold fra sjælesorg må ikke anvendes som eksempler
i forkyndelsen.
En prædikant forpligter sig til at tjene i opgaven, så langt som nådegaver og kræfter rækker.
En prædikant må i sin funktion som prædikant optræde med omtanke, så han ikke vækker
unødig anstød. Det gælder med hensyn til fremtræden, sprog, påklædning med mere.
Alle prædikanter har ret til refusion af transportudgifter.
Udgifter i forbindelse med deltagelse i LM-prædikantmøder og –kurser bliver refunderet af
afdelingen.
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Kaldets ophør:
•
•
•

•

•

•
•
•

En prædikantkaldelse er ikke nødvendigvis at betragte som en kaldelse for livstid. Det bør
kommunikeres tydeligt allerede ved prædikanttjenestens begyndelse.
En prædikant kan naturligvis selv beslutte at fratræde sin prædikanttjeneste, hvis han ønsker
det.
Den kaldende styrelse kan ud fra tvingende omstændigheder beslutte at trække
prædikantkaldelsen tilbage. Det kan ske på grund af tvivlsom forkyndelse, vigende kontakt til
LM, alderdoms-problemer eller andre forhold, der gør, at styrelsen vurderer, at vedkommende
ikke længere opfylder forudsætningerne for at være prædikant i LM.
Et tilbagekald af prædikantkaldelsen bør ikke ske overilet eller pludseligt. Der bør forud finde
en grundig drøftelse sted i den aktuelle styrelse. Desuden bør der være så megen løbende
kontakt og evaluering mellem styrelsen og prædikanten, at prædikanten tidligt er blevet gjort
opmærksom på de problematiske forhold – med mulighed for at erkende dem og eventuelt
rette op på dem. Hvis styrelsen går ind i en decideret afslutningsproces, bør kommunikationen
være meget åben og tydelig i forhold til prædikanten.
Hvis en prædikant i forkyndelse, lære eller livsførelse kommer i uoverensstemmelse med
LM’s grundlag i bibel og bekendelse, må han ophøre i tjenesten. Dette kan også komme på
tale, hvis prædikantens troværdighed af andre grunde bliver bragt alvorligt i tvivl. I alle
tilfælde må det ske med sjælesørgerisk omtanke.
En styrelse må aldrig i tavshed lade en prædikantkaldelse løbe ud. Ønsker styrelsen at trække
en prædikantkaldelse tilbage, må det altid ske i tydelig kommunikation over for den
pågældende person.
Det bør på en hensigtsmæssig måde offentliggøres, hvis en prædikant ophører med at være
prædikant. Desuden må den pågældende afdeling give den nødvendige information til andre
instanser i LM.
Afdelingsstyrelsen eller repræsentanter fra afdelingsstyrelsen bør mødes med den fratrædende
prædikant og overrække en tak for tjenesten.

Andre forkyndere:
Personer, der ikke er kaldede som prædikanter i LM, kan lejlighedsvis spørges om at forkynde ved
møder, frimenighedsgudstjenester og andre arrangementer. Dog kræver det, at de pågældende
personer er i overensstemmelse med LM’s grundlag i bibel og bekendelse, og at afdelingsstyrelsen
har godkendt den pågældende forkynder. Det gælder også forkyndere fra beslægtede danske eller
udenlandske organisationer.
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