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MEDLEMSKAB 
Jeg ønsker at blive medlem af Vesterhavskirken, som er en del af Luthersk Mission, Stenhuggervej 

28, 6710 Esbjerg V. Jeg tilslutter mig med min underskrift menighedens vedtægter, som jeg har læst. 

EFTERNAVN  

FOR- OG MELLEMNAVNE  

FØDSELSDATO  /  -   

DÅBSDATO  /  -   

DÅBSSOGN/DÅBSKIRKE  

 

Hjemmeboende børn under 18 år, som er medlemmer iht. vedtægterne (navn, fødselsdato, dåbsdato 

og dåbssogn/dåbskirke): 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 /  -    

Dato Underskrift 
 

 

Optagelsen i menigheden bekræftet den 

 

 

 

Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at Vesterhavskirken opbevarer en kopi af denne medlemsblanket. 

I øvrigt kan Vesterhavskirkens privatlivspolitik læses på www.vesterhavskirken.dk. 

 /  -  

     

Præst / ældsterådet 

     

Præst / ældsterådet 

http://www.vesterhavskirken.dk
http://www.vesterhavskirken.dk/youtube
http://www.vesterhavskirken.dk/instagram
http://www.vesterhavskirken.dk/facebook
mailto:info@vesterhavskirken.dk
http://www.vesterhavskirken.dk/
https://vesterhavskirken.dk/maps
http://www.vesterhavskirken.dk/
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UDDRAG AF VEDTÆGTER FOR VESTERHAVSKIRKEN 

§ 5. MEDLEMSKAB  

1. Som medlem kan optages enhver, som er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, 

og som i tro og livsførelse bekender sig til Kristus i overensstemmelse med menighedens 

grundlag, som ønsker at deltage i menighedens gudstjenester, og som skriftligt tilslutter sig § 

2 og § 3 i menighedens vedtægter for at følge dem i praksis.  

2. Alle medlemmer forpligter sig til at bidrage til menighedens fællesskab såvel åndeligt som 

økonomisk alt efter nådegaver, kald og evner og til at anerkende menighedens ældste som 

åndeligt lederskab med de rettigheder og pligter, dette indebærer ifølge Ny Testamente.  

3. Henvendelse om optagelse rettes til menighedsrådet. Medlemskabet omfatter 

hjemmeboende børn under 18 år.  

4. Unge i alderen 15-17 år kan optages som selvstændige medlemmer af menigheden uden 

stemmeret. Stemmeret opnås ved det fyldte 18. år.  

5. Udmeldelse af menigheden skal ske skriftligt til menighedsrådet. Kommer et medlem i varig 

modstrid med menighedens vedtægter i liv og lære, kan et flertal af de ældste ophæve den 

pågældendes medlemskab. Denne har i så tilfælde ret til en skriftlig begrundelse. 

  

http://www.vesterhavskirken.dk
http://www.vesterhavskirken.dk/youtube
http://www.vesterhavskirken.dk/instagram
http://www.vesterhavskirken.dk/facebook
mailto:info@vesterhavskirken.dk
http://www.vesterhavskirken.dk/
https://vesterhavskirken.dk/maps
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ØKONOMI 

Vesterhavskirken er en del af Luthersk Mission. Alle aktiviteter både på lokalt-, afdelings-, nationalt- 

og internationalt plan finansieres af frivillige gaver. Derfor er vi helt afhængige af, at man bidrager 

økonomisk til arbejdet på alle niveauer. Vi har forskellige ressourcer hver især. Vesterhavskirken 

ønsker at være en kirke for alle. Derfor er alle velkomne uanset deres økonomiske situation. 

Vesterhavskirken håber og forventer, at du efter evne gavmildt og med glæde vil bidrage til LM’s 

arbejde. 

I LM kan man bidrage økonomisk mange forskellige steder. 

Her er nogle forslag og hvad de største udgifter er: 

VESTERHAVSKIRKEN (Se hvordan du bidrager på www.vesterhavskirken.dk) 

• Aflønne præsten som er ansat på 75% 

• Bidrag til LM-Vestjyllands afdeling 

a. Hemmet Strand, Virksund og plejehjem 

b. Ansatte sekretærer og prædikanter 

• Drift og generelle udgifter 

Vesterhavskirkens budget er ca. 6.900 kr. (2023) pr. medlem. Af dette beløb betales et bidrag til 

afdelingen på 940 kr. pr medlem. 

LM-ESBJERG (Se hvordan du bidrager på www.lm-esbjerg.dk ) 

• Drift og vedligehold af huset 

• Klubberne 

ARKEN ESBJERG (Se hvordan du bidrager på www.arkenesbjerg.dk) 

• Diakonalt arbejde for socialt udsatte borgere i Esbjerg 

• Ansatte medarbejdere 

• Radio, café og boghandel 

LUTHERSK MISSION, DANMARK (Se hvordan du bidrager på www.dlm.dk) 

• Ansatte prædikanter i Danmark 

• Ansatte på sekretariatet 

• Missionærer ude i verden (se mere på www.dlm.dk og www.vesterhavskirken.dk). 

 

 

Alle gaver er fradragsberettigede, hvis vi har dit CPR-nummer. 

Har du spørgsmål til hvordan du støtter Vesterhavskirken økonomisk, er du altid velkommen til at 

sende en mail til vores kasserer Jakob Østerby kasserer@vesterhavskirken.dk. 

http://www.vesterhavskirken.dk
http://www.vesterhavskirken.dk/youtube
http://www.vesterhavskirken.dk/instagram
http://www.vesterhavskirken.dk/facebook
mailto:info@vesterhavskirken.dk
http://www.vesterhavskirken.dk/
https://vesterhavskirken.dk/maps
http://www.vesterhavskirken.dk/
http://www.lm-esbjerg.dk/
http://www.arkenesbjerg.dk/
http://www.dlm.dk/
http://www.dlm.dk/
http://www.vesterhavskirken.dk/
mailto:kasserer@vesterhavskirken.dk

