Lukas Fællesskabet

– en unik landsby i storbyen

Vores vision er, at vi vil skabe en form for landsby i storbyen, hvor vi tør bevæge os lidt langsommere, fordi vi tror på
værdien i at tænke i et ”vi” frem for et ”jeg”. Vi vil skabe et
åndehul, hvor værdier som fællesskab og næstekærlighed
tæller højere end individualisme og selvrealisering.
Vi vil give en ekstra hånd, hvor der er brug for det rundt om
os. At arbejde med omsorg for mennesker på samme matrikel, som vi bor og lever på – det gør Fællesskabet unikt.

I denne pjece kan du læse om, hvad Lukas Fællesskabet er, hvorfor
vi har taget initiativ til det nye fællesskab, og hvad der er vores vision for Fællesskabet. Du kan også læse om, hvilke forventninger vi
har til de nye medlemmer af Fællesskabet, hvordan du kan ansøge
om optagelse, og hvor du kan få flere oplysninger.
Lukas Fællesskabet er et kristent leve- og bofællesskab, der er baseret på et folkekirkeligt grundlag. Fællesskabets medlemmer bor og
lever sammen på Sankt Lukas Stiftelsens store grønne arealer midt
i Hellerup, der også er en arbejdsplads for stiftelsens mange medarbejdere.
Stiftelsen huser en lang række tilbud – bl.a. voksenhospice,
børneinstitution, kirke, plejeboliger og landets første børne- og
ungehospice.
Fælles for livet og arbejdet på Stiftelsen er diakonien – omsorgen
for vores medmennesker.
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Hvorfor Lukas Fællesskabet?
Sankt Lukas Stiftelsens er et over 100 år gammelt diakonissehus,
der gennem alle årene har været ramme om et aktivt bo-, arbejdsog trosfællesskab for diakonisserne. Sankt Lukas Stiftelsen har
gennem sin historie været frontløber for diakoni ved at yde pleje og
omsorg for mennesker i udsatte og vanskelige situationer. Det kristne bud om næstekærlighed har altid været grundlaget og udgangspunktet for arbejdet.
Lukas Fællesskabet skal være med til at føre disse værdier videre.
Derfor er ambitionen, at Lukas Fællesskabet skal være mere end
et bofællesskab. Det nye fællesskab skal skabe grundlag for, at der
også fremover leves og praktiseres et aktivt liv på og omkring Stiftelsen. Et aktivt liv baseret på et leve-bo-fællesskab, og et diakonalt
arbejds- og opgavefællesskab, der samtidig skaber grundlag for et
levende menighedsliv omkring Stiftelsens kirke.
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og studier, mens andre lægger flere af deres daglige timer i fællesskabet og i frivilligt arbejde på Stiftelsen.
Vi tror på, at Fællesskabet og Stiftelsens mange medarbejdere
sammen kan berige hinanden og i fællesskab videreføre og udvikle
Stiftelsen.

Ansøgning om optagelse

Et mangfoldigt og aktivt fællesskab

Synes du, at Lukas Fællesskabet lyder spændende og er noget for
dig, kan du søge om optagelse i Fællesskabet. Men da det er en
stor og vigtig beslutning for såvel dig som for Fællesskabet, lægger
vi vægt på at afstemme de gensidige forventninger. Jo mere tid vi
bruger på at lære hinanden at kende, jo større er chancen for, at det
bliver den rigtige beslutning, om det nu bliver et ja eller et nej.

Lukas Fællesskabet består af mennesker i alle aldre og med forskellige forudsætninger – medlemmer af det nuværende Diakonifællesskab og nye medlemmer, der ønsker at være en del af et kristent
leve- og bofællesskab. Fælles er, at alle har lyst til at være en aktiv
del af fællesskabet og bidrage til Sankt Lukas Stiftelsens diakonale
arbejde.

Når du ansøger om at blive del af Lukas Fællesskabet, ansøger du
derfor om at blive optaget i en 6 måneders introduktionsperiode.
Det er i denne periode, at du – og vi – i fællesskab afklarer, om
Lukas Fællesskabet er noget for dig.

Som medlem af Fællesskabet varetager man frivillige opgaver både
i forhold til Fællesskabet og i forhold til mennesker og opgaver i og
uden for Stiftelsens tilbud, hvor der er brug for en ekstra indsats.
Fællesskabet bidrager væsentligt til det aktive menighedsliv på
Stiftelsen. Der er gudstjenester, andagter, bønsliv og mange andre
aktiviteter i Stiftelsens kirke.

Før du sender din ansøgning, opfordrer vi dig til at deltage i et
åbent-hus arrangement på Sankt Lukas Stiftelsen. I forbindelse med
disse arrangementer vil du vil få information om såvel Sankt Lukas
Stiftelsen som Lukas Fællesskabet, samt få en rundvisning på Stiftelsen. Hvis du fortsat overvejer om Lukas Fællesskabet kunne være
noget for dig og evt. har nogle spørgsmål, som du ønsker svar på, er
du meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon, hvor vi
evt. kan aftale et nyt møde.

Livet leves i faser og etaper – også i Lukas Fællesskabet. Nogle bor
her i mange år, andre i et par år, før de flytter videre – og nogle vender måske tilbage igen. Nogle er unge, andre ældre og nogle midt i
livet. Nogle har familie med, andre bor alene. Nogle passer arbejde

Når du er endelig afklaret, er det blevet tid til at sende os en ansøgning.
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Hvad skal ansøgningen indeholde?

Optagelse til en 6 måneders introduktionsperiode

I ansøgningen skriver du lidt om dig selv, hvad du brænder for, hvad
der er vigtig for dig i din hverdag, og hvordan diakoni samt kirke og
tro spiller en rolle i dit liv. Du fortæller om dine familieforhold, din
økonomi og din arbejdssituation, og sidst men ikke mindst, hvorfor
du gerne vil være en del af Lukas Fællesskabet.

Hvis vi vurderer, at du opfylder flere af kriterierne, vil du blive
indkaldt til en optagelsessamtale, hvor vi grundigere drøfter din
ansøgning og de gensidige ønsker og forventninger. Ønsker du efter
denne samtale fortsat at blive en del af Lukas Fællesskabet, og finder vi, at du vil passe godt ind i Fællesskabet, indgår vi en aftale om,
at du optages i en 6 måneders introduktionsperiode.

Du vedlægger dit CV, der indeholder oplysninger om bl.a. uddannelse, erhvervserfaring, frivilligt engagement og netværk.
I forbindelse med din ansøgning skal du dokumentere, at du er
medlem af folkekirken.

Hvis vi har en ledig bolig, vil du blive tilbudt at flytte ind. Du betaler leje og indgår en sædvanlig huslejekontrakt, der dog er tidsbegrænset på 1 år. Du vil skulle betale et mindre huslejedepositum.
Du skal ikke herudover betale for at blive del af Fællesskabet.

Du finder ansøgningsskemaet på hjemmesiden
www.lukasfællesskabet.dk

Endelig optagelse i Fællesskabet

Når vi vurderer din ansøgning, lægger vi bl.a. vægt på følgende
kriterier, hvoraf alle naturligvis ikke skal være opfyldt:
• At du tidligere har været engageret i frivilligt arbejde og/eller
diakonalt arbejde.
• At du har været engageret i en kirkelig, humanitær organisation
eller i spejderbevægelsen.
• At du tror på værdien i at tænke i et ”vi” frem for et ”jeg”.
• At du har lyst til at bo i et kristent fællesskab og at bidrage aktivt
til at udvikle fællesskabet.
• At du har overskud og lyst til at bidrage til Sankt Lukas Stiftelsens diakonale arbejde.
• At du er økonomisk selvforsørgende.
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Umiddelbart inden den 6 måneders introduktionsperiodes udløb,
skal der tages stilling til, om du kan optages som medlem af Lukas
Fællesskabet. Det er en gensidig afklaringsproces. Hvis det bliver
et fælles ja, er du fuldgyldigt medlem af Lukas Fællesskabet. Din
huslejekontrakts tidsbegrænsning bliver samtidig ændret til en
betingelse om, at lejemålet kan opretholdes, så længe du er medlem
af Fællesskabet.
Hvis du ikke ønsker at fortsætte som medlem af Fællesskabet, eller
Fællesskabet ikke finder grundlag for at optage dig i Fællesskabet,
kan du blive boende i det sidste halve år af din lejekontrakts
periode.
Du kan til hver en tid fraflytte Fællesskabet, og du kan opsige din
lejekontrakt med 1 måneds varsel.
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Lukas Fællesskabet råder over 40 forskellige boliger af forskellig størrelse. Der er gode fælleslokaler og faciliteter som køkken,
bryggers, og opbevaringsrum. Der er store udendørsarealer med
legeplads og mulighed for køkkenhave med meget mere.
Det nuværende Diakonifællesskab på Sankt Lukas Stiftelsen med
21 medlemmer er en del af det nye Lukas Fællesskab. De første nye
beboere flytter ind i begyndelsen af 2017 – vil du være med?

Vil du vide mere?
Du kan læse mere på www.lukasfællesskabet.dk.
Du er velkommen til at kontakte søster Marie Oved,
leder af Lukas Fællesskabet, maov@sanktlukas.dk, tlf. 25 22 87 20,
eller Margit Vildlyng, udviklingsmedarbejder,
mavi@sanktlukas.dk, tlf. 39 45 52 17.

LÆS MERE PÅ
WWW.LUKASFÆLLESSKABET.DK

