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Vedtægter for KirkeCenter Livets Kilde
§1) Hjemsted
Stk. 1. Menighedens navn er KirkeCenter Livets Kilde, og dens hjemsted er Esbjerg og Varde.

§2) Formål
Stk. 1. Gudsdyrkelse på evangelisk grund, med Bibelen som rettesnor, samt udbredelse af Guds Ord.

§3) Virke
Stk. 1. At udføre socialt arbejde, til hjælp for mennesker.

Stk. 2. Medie- og undervisningsvirksomhed; udgivelse/salg af tidsskrifter, bøger og andre mediemidler. 

Stk. 3. Findes det fornødent, kan også andre aktiviteter, der fremmer KirkeCenter Livets Kilde’s formål  
            i og uden for Danmark, tages op.

§4) Sikkerhedsforpligtelser
Stk. 1. Menigheden er en selvstændig juridisk enhed, som alene ved dens ejendele hæfter for indgåede 
            forpligtelser.

Stk. 2. Dens formue kan ikke stilles som sikkerhed for medlemmernes private gæld. 

Stk. 3. Ledergruppen og medlemmer hæfter ikke personligt for dens forpligtelser. 

§5) Ledelse
Stk. 1. Menigheden ledes af:
        • Menighedens leder
        • Ledergruppen
        • Besluttende menighedsmøder

§6) Medlemmer
Stk. 1. Som medlem af menigheden kan optages personer, der bekender Jesus Kristus som Herre 
           og frelser, og som er villige til at indordne sig under menighedens formål og ledelse.

Stk. 2. Medlemmer skal have underskrevet ”vilkår for medlemmer”.

Stk. 3. Kun medlemmer er stemmeberettigede på menighedsmøderne.

Stk. 4. Medlemmer kan melde sig ud af menigheden ved skriftlig eller mundtlig udmeldelse til menighedens 
            leder eller ledergruppen. Herefter er medlemmet slettet af medlemslisten.  

Stk. 5. Medlemmer kan få frataget medlemskabet, såfremt ledergruppen finder det nødvendigt i henhold til 
           vilkår for medlemmer. Dette meddeles det pågældende medlem. Derefter offentliggøres det på et  
           menighedsmøde eller ved en gudstjeneste. Herefter er medlemmet slettet af medlemslisten.  

§7) Besluttende menighedsmøder
Stk. 1. Der afholdes mindst en gang om året et besluttende menighedsmøde. Dette har den øverste beslut-
            ningsmyndighed, for så vidt angår godkendelse af nye medlemmer til ledergruppen, ændring af 
           vedtægter, beslutning om menighedens opløsning samt de til menigheden tilhørende midlers anvendelse. 
           Beslutninger skal være i overensstemmelse med de nærværende vedtægters angivne afstemningsregler.
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Stk. 2. Ledergruppen indkalder skriftligt til besluttende menighedsmøde mindst 14 dage før mødets 
           afholdelse. Indkaldelsen skal ud over tid og sted også indeholde dagsorden for mødet samt angive, 
           at mødet er et besluttende menighedsmøde. 

Stk. 3. Ledergruppen kan ud over det årlige møde indkalde til besluttende eller informerende 
            menighedsmøder, hvis dette findes nødvendigt.

§8) Ledergruppen
Stk. 1. Menigheden ledes og forvaltes af ledergruppen, som er bestående af mindst 3 og maksimalt
           7 personer. 

Stk. 2. Ledergruppen indstiller selv nye medlemmer til ledergruppen efter behov. Indstillingen fremlægges til 
           godkendelse på et besluttende menighedsmøde. Godkendelse sker med mindst halvdelen af de 
           fremmødtes stemmer.

Stk. 3. Medlemmer af ledergruppen skal opfylde de krav, som fremgår af trosgrundlag og vilkår for 
           medlemmer, være medlem af menigheden og efterleve menighedens formålsparagraf.

Stk. 4. Ledergruppen udpeger en menighedsleder og en stedfortræder, der repræsenterer lederen i tilfælde 
           af dennes fravær eller eventuelle inhabilitet. 

Stk. 5. Ledergruppen træder sammen, når menighedens leder eller mindst 2 medlemmer af ledergruppen  
           ønsker det. 

Stk. 6. Indkaldelse kan ske mundtligt med angivelse af dagsorden. 

Stk. 7. Ledermøderne er beslutningsdygtige, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.                                                                                   
           Det tilstræbes at opnå enighed i alle væsentlige sager. 
           Er dette ikke muligt, skal menighedens leder vælge at: 
           Lade sagen bortfalde indtil videre.
           Lade sagen overgå til næste ledermøde.
           Lade sagen gå til afstemning, hvorefter den kan besluttes med almindeligt flertal.

Stk. 8. Over alle beslutninger i ledergruppen føres en protokol. Protokollen underskrives af mødedeltagerne. 

Stk. 9. Ledergruppen har den overordnede administrative og økonomiske ledelse af menigheden, herunder 
           ansættelse og afskedigelse af menighedens ansatte og øvrige medarbejdere. 
           Ansættelser og afskedigelser meddeles og begrundes på næstfølgende menighedsmøde.

Stk. 10. Til de praktiske opgaver i menigheden indsættes det fornødne antal medarbejdere.

Stk. 11. Alle forslag og spørgsmål, som ønskes behandlet i menigheden, fremlægges først for ledergruppen, 
             som sørger for den videre behandling og eventuelle fremlæggelse på et menighedsmøde.

§9) Menighedens leder
Stk. 1. Menighedens leder varetager den daglige ledelse af menigheden, herunder alle funktioner og 
           aktiviteter der drives af menigheden.  

Stk. 2. Menighedens leder kan uddelegere dele af sit ansvarsområde.  
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§10) Tegningsregel
Stk. 1. Menighedens leder tegner menigheden i de daglige anliggender.
 
Stk. 2. Hvor ledergruppen finder det formålstjenligt, kan der udstedes fuldmagt enkelt eller kollektivt.

Stk. 3. Ved større dispositioner f.eks. ved indgåelse af lejemål, optagelse af lån i pengeinstitutter, 
           administration overfor pengeinstitutter m.v. tegnes menigheden af menighedens leder i forening 
           med 2 medlemmer af ledergruppen.

Stk. 4. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal ledergruppen indhente menighedens 
           godkendelse på et menighedsmøde. 

§11) Regnskab
Stk. 1. Menighedens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Ledergruppen udpeger en kasserer, der forestår det daglige bogholderi i KirkeCenter Livets Kilde.

Stk. 3. Regnskabet fremlægges på det årlige besluttende menighedsmøde.   

Stk. 4. Regnskabet skal revideres en gang om året. Påtegning udføres af en statsautoriseret eller 
           registret revisor, der udpeges af Ledergruppen.

§12) Vedtægtsændringer
Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge offentlig tilgængelig for alle medlemmer 
           minimum 14 dage før afholdelse af besluttende menighedsmøde. 

Stk. 2. Ændring af gældende vedtægter kræver tiltræden af mindst 3/4 af de fremmødte 
           på et besluttende menighedsmøde.

§13) Opløsning
Stk. 1. Opløsning af menigheden kan alene ske, hvis dette tiltrædes af 3/4 af de fremmødte på 2 på hinanden  
           følgende besluttende menighedsmøder, der skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning skal menighedens formue, ejendomme og ejendele anvendes til evangelisk 
           kristent eller andet almennyttigt formål, og anvisning herfor sker ved bestemmelse på et besluttende 
           menighedsmøde; idet der hertil kræves tiltræden af mindst halvdelen af de fremmødte.

         
           Esbjerg, den 28. maj 2008.

                     Frank Ahlmann Kristensen                Henning Ahlmann                                                        Mogens Frismodt

                            Bent Ahlmann                                Dorthe Kristensen                          Kim S. Madsen

                                                                                                                  Klaus Roswall   
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Trosgrundlag for KirkeCenter Livets Kilde
Menigheden anerkender Bibelen som Guds åbenbarede vilje og accepterer følgende forklaring af 
grundlæggende sandheder og læresætninger:

1) Bibelen
     Bibelen er i sin helhed Guds inspirerede Ord og Guds åbenbarede vilje.
     (2. Tim. 3.15-17, 1. Pet. 1.23-25, Hebr. 4.12).

2) Den sande Guddom
     Treenigheden: Fader, Søn og Helligånd.
    Faderen som skaber og opretholder. Han relaterer til mennesket som fuldkommen Far.
    Jesu forsoningsværk; døden på korset, opstandelsen, himmelfarten og Hans genkomst.
    Helligånden som vejleder, levendegør ordet, giver kraft til tjeneste og uddeler gaver. 
     (2. Kor. 13.13, 1. Joh. 5.6-9, Joh. 1.14).

3) Mennesket
    Mennesket blev skabt i Guds billede, men gennem frivillig overtrædelse faldt mennesket i synd. 
    Menneskets eneste håb om genløsning findes i Jesus Kristus, som er Guds Søn. 
    (1. Mose 1.26, 3.1-7, Rom. 5.12-21).

4) Menneskets frelse:
a. Menneskets eneste håb om genløsning er gennem Jesus Kristi udgydte blod. 
     På korset blev Jesus Kristus gjort til ét med menneskehedens synd og sygdom og beredte både frelse og 
     helbredelse for hele menneskeheden. Denne frelse modtages igennem, at man med sit hjerte tror og med     
    sin mund bekender, Jesus Kristus som Herre. 
     (Rom 3.24, 8.16, 10.8-10, Ef. 2.8-9).

b. Det indre tegn for den troende er Åndens direkte vidnesbyrd. 
    Det ydre tegn for alle mennesker er et liv i sand hellighed og kærlighed.
     (1. Joh. 3.23, Joh. 13.35).

c. Frelse fås gennem tro på Jesus Kristus og ikke på grund af menneskelige gerninger. 
     Men vore gerninger er et tegn på vor tro og vil afgøre størrelsen på vor løn i evigheden. 
     (2. Kor. 5.10, Jak. 2.18).

5) Dåben
    Dåben i vand sker efter personlig tro og er en proklamation for verden, som fortæller, at den troende 
     er død med Kristus og opstået med Ham for at vandre et nyt liv. 
     (Matt. 28.19, ApG. 10.47-48, Rom. 6.4). 

     Vi giver plads for både troendedøbte og barnedøbte, men i menigheden praktiseres kun 
     barnevelsignelse og troens dåb.

6) Nadveren
     At dele Herrens nadver ved at spise brødet og drikke kalken er en ihukommelse af Jesus 
     og en delagtighed i Hans legeme og blod. 
     (1. Kor. 11.24-30).

      (fortsættes på næste side) 



07) Helligåndens dåb
a.    Alle troende bør ivrigt forvente og alvorligt søge dåben i Helligånden. 
      Med Helligåndens dåb følger tildeling af kraft til liv og tjeneste. 
       (Luk. 24.49, ApG. 2.38-39, 10.44-46, 11.14-16).

b.   I Åndens dåb, der er for alle troende, følger også tildeling af nådegaver til brug i tjeneste for Herren. 
      Helligåndens dåb er adskilt fra den nye fødsel og følger efter den nye fødsel. 
      (1. Kor. 12.1-31).

       Tegnet på dåben i Helligånden, viser sig fysisk og først og fremmest ved, at den troende taler i nye tunger, 
       (tungetale) efter som Ånden udtrykker sig, og derefter ved åndelig kraft gennem vidnesbyrd og 
      tjeneste offentligt. 
       (ApG. 1.8, 2.4).

08) Kristi Legeme
       Menigheden er Kristi legeme, og enhver troende indgår som en del heraf. 
      (Ef. 1.22-23, 2.19-22).

09) Jesu genkomst
      Jesus kommer igen for at hente alle de troende med til himmelen. 
      (1. Tess. 4.13-18).

10) Fortabelsen
      De, der ikke vil tage imod Jesu Kristi forsoningsværk, vil komme til at lide en evig adskillelse fra Gud. 
      (Åb. 20.10-15).

11) Tusindårsriget
       Tusindårsriget vil fremstå ved, at Jesus Kristus kommer igen sammen med alle de hellige for at regere i 
      tusinde år på jorden, sådan som Bibelen lover det. - Derefter kommer der en ny himmel og en ny jord.
      (Åb. 20.1-7, 21.1-7).
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En kirke i tiden

der efterfølger 
Kristus

og forkynder 
evangeliet

med kraft 
og glæde

KirKens v is ion og mis s ion:



Vilkår for medlemmer i KirkeCenter Livets Kilde
1) Som medlem af KirkeCenter Livets Kilde er jeg villig til at underordne mig pastoren og lederskabet.
     (1. Tess. 5.12-13: “Brødre, vi beder jer om at skønne på dem, der slider iblandt jer og står i spidsen for jer i Herren 
     og vejleder jer. Dem skal I omfatte med særlig kærlighed på grund af deres arbejde. Hold fred med hinanden”).

    Samtidig vil jeg også gå ind under den vision, som menigheden arbejder for.

2) Jeg forventes at støtte og hjælpe menigheden med praktiske behov alt efter mine evner og dermed 
    være et aktivt medlem.

3) Da menighedens arbejde finansieres ved frivillige gaver, forventes det, at jeg udviser fuld ansvarsbevisthed 
    og giver efter evne. 
    (2. Kor. 8.12: “For når den gode vilje er tilstede, påskønnes den i forhold til, hvad man evner, ikke i forhold til, 
     hvad man ikke evner”). 

    Samtidig er jeg klar over, at menigheden og dens ledelse tror på tiende som et bibelsk princip.  
    (Mal. 3.10: “Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på prøve, om ikke         
     jeg åbner Himmelens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer,” siger Hærskarers Herre”).

4) Som troende er jeg et vidnesbyrd for verden om Guds renhed og hellighed og indser derfor, at jeg må leve 
    et liv efter Guds Ords standard og ikke lade mit liv dirigere af synd. Skulle jeg komme til at leve i synd, som 
    utugt og ægteskabsbrud, tyveri og anden synd mod min næste, anser jeg det som rigtigt, at menighedens 
    lederskab griber ind. Hvis jeg ikke er villig til at holde op med at leve i synd, anser jeg det for rigtigt at blive 
    udelukket af menigheden.

     (Rom. 6.12-14: “Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres  
     lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, 
     der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre 
     over jer, for I er ikke under loven, men under nåden). 
 
     (Matt. 22.37-40: “Han sagde til ham: “Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit 
     sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ”Du skal elske din næste 
     som dig selv.” På de to bud hviler hele loven og profeterne.”)

5) Som medlem af KirkeCenter Livets Kilde kan jeg forvente, at menigheden fungerer som mit åndelige hjem, 
    hvor jeg kan få hjælp og støtte.

6) Hvis jeg af en eller anden årsag ikke længere ønsker at være medlem af kirken, vil jeg give min udmeldelse 
    til kende. Jeg er også indforstået med, at kirken ikke ser mig som medlem, hvis jeg uden tilkendegivelse 
    over for nogen i lederteamet udebliver fra kirken i mere end 6 måneder.

    Dato:

    _______/_____________      _______________________________________________________________________
                                                                                                    underskrift

    (Underskrives i 2 eksemplarer, løsblad afleveres til kirken, denne er til eget brug)
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Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud!
Mennesker søger tilflugt 
i dine vingers skygge.

De mætter sig ved overfloden 
i dit hus, du lader dem drikke 
af din herlige bæk; for hos dig 
er livets kilde, i dit lys 
ser vi lyset.”
salme 36 vers 8-10

www.kirkecenter.nu


