
 

Midlertidig	ordning	for	”kirkeløse”	LM’ere	i	Vestjylland	

Baggrund: 

Med udviklingen i Folkekirken, hvor den i praksis løbende bevæger sig længere og længere væk fra bibelens 

grund, forudser afdelingsstyrelsen, at der er medlemmer i kredse, som af samvittighedsmæssige grunde 

melder sig ud af folkekirken, og som derfor kommer til at stå uden visse kirkelige handlinger. 

 

Afdelingsstyrelsen ønsker at etablere et beredskab for at hjælpe disse medlemmer. 

 

Det betyder: 

- At vi herunder skitserer, hvordan det kan løses i praksis. 

- At medlemmerne skal henvende sig til afdelingssekretæren, Dan Hessellund, dh@dlm.dk,  

mobil: 2213 6867, som vil være behjælpelig med at finde en løsning. 

- At afdelingsstyrelsen uden vederlag stiller personer til rådighed for de handlinger, som er beskrevet 

i afsnittet ”Eksempler på praksis” herunder. 

 

 

Varighed: 

Der er tale om en midlertidig ordning, som løber fra årene 2013 til og med 2017. 

Det vil give både de enkelte medlemmer, kredse og LM som helhed god tid og ro til at finde permanente 

løsninger. 

 

 

Princip: 

Vi vil tilstræbe at tilknytningen til egen kreds fastholdes videst muligt. Nedenfor skitserer vi den tilgang, 

som vi vil lægge til grund i forbindelse med en konkret henvendelse. 

 

 

Eksempler på praksis: 

- Nadver: 

Er man flere i et lokalområde, der ønsker nadver, kan afdelingsstyrelsen hjælpe med at finde en 

person, der kan varetage opgaven. 

Er allerede indført i flere kredse og frimenigheder, hvor man er velkommen til at deltage. Her kan vi 

henvise til: Videbæk LM, Herning LM og Spjald frimenighed. 

 

- Dåb: 

Vil som udgangspunkt foregå i det missionshus, hvor familien har sin daglige gang. 

Dåbsforvalteren (udpeges af afdelingsstyrelsen) står for dåbssamtale og dåbshandlingen. 

Dåbsritualet gennemføres i henhold til LM’s vejledning om liturgi. 

Navneregistret sørger forældre selv for. 

Afdelingsstyrelsen har en aftale med Spjald frimenighed om at udfærdige dåbspapiret. 

 

- Konfirmation: 

Undervisningen tilbydes allerede på det årlige konfirmandkursus i sommerferien, hvor man også 

kan blive konfirmeret. Læs mere her: http://www.konfirmandkursus.dk/  

Eventuelle andre løsninger vil afdelingsstyrelsen gerne være behjælpelig med at finde frem til, men 

kan ikke garantere noget. 

 



 
 

- Vielse: 

Vi anbefaler at blive gift på rådhuset, og efterfølgende velsignet i egen kreds.  

Velsignelsen gennemføres ved en person udpeget af afdelingsstyrelsen. 

 

 

- Begravelse: 

Selve ritualet gennemføres af en person udpeget af afdelingsstyrelsen.  

De praktiske ting som kaffe m.m., står pårørende/kredsen selv for. 

Pårørende skal selv kontakte bedemanden (som ved medlemmer af folkekirken). I det Midt-

Vestjyske kunne en mulighed være at kontakte Hans Pedersen, Videbæk, se mere på 

www.hpbegravelse.dk  

Det kan nævnes at et kapel eller kirke ofte kan lånes, men personalet følger ikke med. 

Alle udgifter ifm. begravelsen afholdes af pårørende.  

 

 

Afdelingsstyrelsen i Vestjylland, 24. februar 2014. 

 


