Ansøgning om optagelse til den 6 måneders introduktionsperiode til
medlemsskab af Lukas Fællesskabet
Det er vigtigt for os, at du som eventuel ny beboer og medlem af Lukas Fællesskabet
virkelig ved, hvad du går ind til. Det er en stor beslutning for begge parter, så 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.
1. Før ansøgning
Inden du sender en ansøgning, er det en god idé at deltage i et Åbent Hus Arrangement på
Stiftelsen, som afholdes 2 gange om året – januar og august.
På Åbent Hus Arrangementet vil du få information omkring Fællesskabet, om forventninger til nye
mulige medlemmer samt en rundvisning. Du vil også have lejlighed til at stille de spørgsmål, du
måtte have.
Du er også velkommen til at sende din ansøgning til os, selvom du ikke har haft mulighed for at
deltage i Åbent Hus. Din ansøgning vil så blive behandlet ved næste optagelsesrunde, hvorefter du
vil blive kontaktet.
Du kan finde information om næste optagelsesrunde på vores hjemmeside.
2. Hvad skal ansøgningen indeholde?
I ansøgningen skriver du lidt om dig selv, hvad du brænder for, hvad der er vigtig for dig i din
hverdag, og hvordan det diakonale samt kirke og tro spiller en rolle i dit liv, og du dokumenterer,
at du er medlem af folkekirken.
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.
Du vedlægger dit CV, der indeholder oplysninger om bl.a. uddannelse, erhvervserfaring, frivilligt
engagement, netværk.
Du finder ansøgningsskemaet på hjemmesiden www.lukasfællesskabet.dk
3. Når vi vurderer din ansøgning, lægger vi bl.a. vægt på følgende kriterier, hvoraf alle
naturligvis ikke skal være opfyldt:




At du tidligere har engageret dig 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 gå ind og bidrage til at udvikle
fællesskabet.
At du har overskud og lyst til at bidrage til Sankt Lukas Stiftelsens diakonale arbejde.
At du er selvstændigt økonomisk ansvarlig.

4. Optagelse – en længere proces
Hvis vi vurderer, at du opfylder kriterierne, vil du blive indkaldt til en optagelsessamtale, hvor vi
lidt grundigere vil drøfte din ansøgning og de gensidige ønsker og forventninger.
Har du og vi efter denne samtale fortsat lyst til og mod på, at du bliver en del af Lukas
Fællesskabet, og finder vi, at du vil passe godt ind i Fællesskabet, er det blevet tid til, at vi indgår
en aftale om, at du optages i den 6 måneder lange introduktionsperiode.
Hvis vi har en ledig bolig, vil du få 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 husleje depositum. Du skal ikke her ud over betale for at blive del af
Fællesskabet. Der er ikke fællesøkonomi. Det er et krav, at du er selvstændig økonomisk ansvarlig.
Endelig optagelse
Umiddelbart inden den 6 måneders introduktionsperiode udløber, skal der tages stilling til, om du
kan optages som medlem af Lukas Fællesskabet.
Dette 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 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, har du ½ år til at finde en anden bolig.
Du kan til hver en tid fraflytte Fællesskabet, og du kan opsige din lejekontrakt med 1 måneds
varsel.

