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Vedtægt for Lukas Fællesskabet

§1
Navn og hjemsted
Denne vedtægt gælder for Lukas Fællesskabet, der er hjemmehørende på Diakonissehuset Sankt
Lukas Stiftelsen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, Gentofte Kommune.
Vedtægten har hjemmel i den til enhver tid gældende vedtægt for den selvejende institution
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen, vedtægt af 1. januar 2014, § 2.

§2
Formål
Sankt Lukas Stiftelsen hører hjemme i den danske folkekirke og har dennes evangelisk-lutherske
bekendelse som sit grundlag.
Lukas Fællesskabet er en videreførelse af det oprindelige søsterfællesskab fra år 1900, som i 2003
blev udvidet til Sankt Lukas Diakonifællesskab.
Formålet med Lukas Fællesskabet er:
 At være med til at skabe grundlag for et aktivt menighedsliv.
 At udføre diakoni på frivillig basis.
 At medvirke til, at den diakonale arv føres videre.
 At bevare og udvikle et levende og engageret diakoni-fællesskab, der lever side om side med
Sankt Lukas Stiftelsen som en arbejdsplads.

§3
Lukas Fællesskabets medlemmer
Grundlaget for Lukas Fællesskabet er medlemmerne af diakonifællesskabet. Der optages løbende
nye medlemmer til Fællesskabet. Forudsætningen for at blive optaget i Lukas Fællesskabet er, at
ansøger er medlem af folkekirken.
Stk. 2. Det er ikke en forudsætning for medlemskab, at man bor på Stiftelsen.
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§4
Optagelse i Lukas Fællesskabet
Optagelse i Lukas Fællesskabet sker efter en gensidig tilfredsstillende introduktionsperiode på 6
måneder. Som grundlag for at kunne deltage i introduktionsperioden skal foreligge en skriftlig
ansøgning, der sammen med en personlig samtale danner grundlag for beslutning om, at ansøger
kan deltage i introduktionsperioden. Hvis introduktionsperioden er gensidig positiv, sker optagelse
i Lukas Fællesskabet. Beslutning om både tilbud om introduktionsperiode og optagelse herefter,
træffes af koordinatoren for Lukas Fælleskabet sammen med koordinationsgruppen og Stiftelsens
direktør.

Stk. 2. Når en person efter introduktionsperiodens udløb optages som medlem af Lukas
Fællesskabet, er medlemmet berettiget til at få tilbudt en af Stiftelsens boliger. Er der ingen ledige
boliger, har medlemmet ret til at blive opskrevet på venteliste til en bolig. Boligerne tildeles efter
placering på ventelisten og ud fra et hensyn til at sikre en mangfoldig beboersammensætning i
Fællesskabet.
Det er en forudsætning for lejemålets opretholdelse, at medlemmet er aktiv i Lukas Fællesskabet
og fortsat medvirker til l at skabe et aktivt menighedsliv, og indgår i løsning af de opgaver, der er
henlagt til Fællesskabet.
Stk. 3. I visse tilfælde kan også medlemmer under introduktionsperioden få tilbudt en af
Stiftelsens boliger i en tidsbegrænset periode. Hvis medlemmet efter introduktionsperiodens
udløb fortsætter som medlem af Fællesskabet, vil lejemålets tidsbegrænsning blive annulleret.
Der betales husleje for boligen efter forud fastsatte takster.

§5
Lukas Fællesskabets opgaver
Som medlem af Lukas Fælleskabet forpligter man sig til at tage aktivt del i livet på Stiftelsen og til
at deltage og indgå i en række opgaver, der ligger inden for Stiftelsens område i forhold til de
diakonale opgaver.
Stk. 2. Medlemmerne deltager og indgår således i:
 At være medskabere af et aktivt menighedsliv ved at udvikle og udfylde rammerne for det
kirkelige liv omkring gudstjenester og andre aktiviteter i forhold til årets gang og kirkens
sociale liv.
 Det frivillige arbejde på Stiftelsen.
 Diakonale opgaver, som Stiftelsen ønsker at varetage.
 Opgaver, der er nødvendige for at Lukas Fællesskabet kan fungere som fællesskab, herunder
fælles madlavning og kulturelle og sociale arrangementer.
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§6
Lukas Fællesskabets ledelse og årsmøde
Der afholdes årsmøde hvert år i november måned og deltagelse er kun for medlemmer af Lukas
Fællesskabet.
På årsmødet vælges en koordinator og en koordinationsgruppe. Koordinatoren varetager i
samarbejde med koordinationsgruppen den daglige ledelse af Lukas Fællesskabet. På årsmødet
fastlægges rammerne for de opgaver, som Fællesskabet forventes at løse.
Koordinator sørger for at indkalde til årsmøde med minimum 14 dages varsel og med dagsorden
for mødet med angivelse af tid og sted for årsmødet. Forretningsorden for koordinator og
koordinationsgruppen fastlægger de nærmere bestemmelser herom.
I perioden inden Lukas Fællesskabet har valgt en koordinator, er det direktøren for Stiftelsen, der
sørger for indkaldelse til og afholdelse af årsmødet.
Stk. 2. Valg til koordinator sker med virkning fra det følgende kalenderår. Koordinator kan
genvælges i op til 4 på hinanden følgende år. Samtlige myndige medlemmer af Lukas Fællesskabet,
har stemmeret og ret til at opstille som koordinator. Børn af forældre, der er medlemmer af Lukas
Fællesskabet, har selv om de er fyldt 18 år, ikke stemmeret, med mindre de er optaget som
selvstændige medlemmer af Fællesskabet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende.
Dirigenten for årsmødet træffer beslutning her om.
Koordinator indgår i bestyrelsen for Sankt Lukas Stiftelsen som observatør.
Stk. 3. Lukas Fællesskabet nedsætter en koordinationsgruppe på mindst 2 og højst 4 medlemmer,
der sammen med koordinatoren udgør ledelsen af Fællesskabet. Lukas Fællesskabet er underlagt
bestyrelsen for Sankt Lukas Stiftelsen. Ledelsen af Fællesskabet skal respektere de til enhver tid
overordnede rammer, der gælder for den selvejende institution Diakonissehuset Sankt Lukas
Stiftelsen.
Valg til koordinationsgruppen sker en gang årligt på årsmødet. Medlemmer kan genvælges i op til
4 på hinanden følgende år.
Udtræder koordinator og/eller medlem af koordinationsgruppen foretages nyvalg snarest muligt,
og der afholdes ekstraordinært årsmøde. Indkaldelse sker som ved ordinært årsmøde.
Stk. 4. Koordinators opgaver er:
 At koordinere de opgaver, der er henlagt til Fællesskabet, jf. § 5.
 At være proaktiv i forhold til at skabe grundlag for et aktivt menighedsliv.
 At behandle ansøgninger om optagelse som medlem i Fællesskabet i samråd
koordinationsgruppen og Stiftelsens direktør.
 At deltage i Stiftelsens bestyrelsesmøder som observatør.
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I samarbejde og dialog med Fællesskabets koordinationsgruppe og medlemmer at sørge
for en god introduktion af nye medlemmer til Lukas Fællesskabet, herunder at udvikle
mentorrollen.
At varetage kontakten og dialogen mellem Lukas Fællesskabet og Sankt Lukas Stiftelsens
direktør og bestyrelse.
I samarbejde og dialog med Lukas Fællesskabets medlemmer at udvikle og bidrage til
Fællesskabets liv og fremtid.
At formidle den diakonale arv.
I samarbejde med Lukas Fællesskabets koordinationsgruppe og Stiftelsens præster at
fastlægge krav og indhold i forhold til den diakonale efteruddannelse.
Visse praktiske opgaver, når medlemmer udtræder af Lukas Fællesskabet

§7
Indvielse
Der er mulighed for, at medlemmer af Lukas Fællesskabet kan blive indviet til diakon eller
diakonisse. Koordinator og koordinationsgruppen fastlægger krav og indhold i den diakonale
efteruddannelse i samråd med Stiftelsens præster og direktøren.

§8
Udtrædelse af Lukas Fællesskabet
Medlemmer af Lukas Fællesskabet kan efter eget ønske udtræde af Fællesskabet.
Hvis medlemmet bor i en af Stiftelsens boliger, skal medlemmet fraflytte boligen snarest muligt
efter beslutningen om at udtræde af Fællesskabet er truffet og meddelt til koordinatoren.
Boligen skal dog senest være fraflyttet senest 6 måneder efter beslutning er meddelt.
Stk. 2. Medlemmer kan i helt særlige tilfælde ekskluderes fra Lukas Fællesskabet. Dette kan ske,
hvis:
 Medlemmet bor på Stiftelsen og misligholder sin lejekontrakt.
 Medlemmet udtræder af Folkekirken.
 Medlemmet vedvarende og på trods af dialog med koordinator ikke løser de opgaver, der er
aftale om, eller fravælger Fællesskabets aktiviteter. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet er
syg eller på anden måde ude af stand til at deltage gennem aktivt arbejde i løsningen af de
opgaver, der er henlagt til Fællesskabet.
 Medlemmet på anden måde ikke respekterer Fællesskabet, og de værdier Fællesskabet hviler
på trods af dialog herom med koordinator.
Beslutning om at ekskludere et medlem træffes af koordinator og koordinationsgruppen i samråd
med direktøren. Boligen skal være fraflyttet senest 6 måneder efter beslutning om eksklusion er
truffet.
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§9
Økonomi
Det enkelte medlems økonomiske forhold tager udgangspunkt i og respekterer, at Lukas
Fællesskabet er en videreførelse af såvel det oprindelige søsterfællesskab fra år 1900, som Sankt
Lukas Stiftelsens Diakonifællesskab fra 2003.
Stk. 2. For medlemmer af Lukas Fællesskabet (optaget efter 1. januar 2016) har Sankt Lukas
Stiftelsen ingen økonomiske forpligtelser overfor Lukas Fællesskabets enkelte medlemmer, der er
selvstændigt økonomisk ansvarlige. Det enkelte medlem har ikke har nogen økonomiske
forpligtelser over for Fællesskabet.
Stk. 3. For medlemmer, der har været optaget i Diakonifællesskabet, og som ikke er en del af
Stiftelsens Økonomiske Fællesskab gælder, at det enkelte medlem årligt betaler et økonomisk
bidrag til Stiftelsen til opretholdelse af Fællesskabet. Bidraget fastsættes som en procentdel af den
enkeltes årlige indkomst. Bestemmelsen om økonomi i notat om ”Ordning for Sankt Lukas
Diakonifællesskab”, besluttet på bestyrelsesmøde den 29. januar 2002, gælder fortsat.
Stk. 4. For medlemmer af Sankt Lukas Diakonifællesskab, der er en del af Stiftelsens Økonomiske
Fællesskab, gælder følgende:
 Medlemmerne modtager ikke løn, men foruden frit ophold udbetales et nærmere aftalt
beløb til personlige fornødenheder, beklædning, rejser o.l. Her ud over kan der ydes tilskud
til briller, tandlægehjælp, rekreationsophold, og evt. uddannelse o.l.
 Evt. løn og pension tilfalder Stiftelsen.
 Stiftelsen sørger for den enkelte også under sygdom og alderdom. Et medlem har mulighed
for at bo i Lindely, når betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.
 Udtræder en søster af Stiftelsens økonomiske fællesskab, ophører Stiftelsens forpligtelser,
dog kan der ydes et bidrag til pensionsforsikring svarende til det antal år, den pågældende
har været søster.
Bestemmelsen om økonomi i notat om ”Ordning for Sankt Lukas Diakonifællesskab”, besluttet på
bestyrelsesmøde den 29. januar 2002, gælder fortsat.
Stk. 5. Ingen medlemmer må modtage personlige gaver for deres frivillige arbejde på Stiftelsen
med mindre der er tale om mindre vingaver, blomster og chokolade og lign. Andre gaver tilfalder
Fællesskabet.
Stk. 6. Lukas Fællesskabet tegnes i forening af koordinator og et medlem af koordinationsgruppen.
De kan ikke på vegne af Lukas Fællesskabet indgå i økonomisk forpligtende aftaler.
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§ 10
Ikrafttræden og ændringer
Denne vedtægt træder i kraft den 1. juni 2016.
Stk. 2. Ændringer i vedtægten træffes af bestyrelsen for Sankt Lukas Stiftelsen. Vedtagelse af
forslag til ændringer kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne har stemt for.
Stk. 3. Såfremt medlemmerne af Lukas Fællesskabet med 2/3 flertal af de fremmødte på årsmødet
har fremsat ønske om konkrete vedtægtsændringer, behandles forslagene på førstkommende
bestyrelsesmøde. Der henvises i det hele til § 5 i vedtægt for den selvejende institution
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen.
Nærværende vedtægt for Lukas Fællesskabet er vedtaget af bestyrelsen for Diakonissehuset Sankt
Lukas Stifte

Marts 2016

