Forventninger til dig som medlem af Lukas Fællesskabet
I forbindelse med at man overvejer at flytte ind i et stort leve- og bofællesskab, skal de gensidige
forventninger afklares. Her vil vi fortælle om nogle af de forventninger, som vi har til os selv og til
kommende medlemmer af Lukas Fællesskabet:
Vi forventer, at du som ny, kommende medlem og beboer kan tilslutte dig de fælles overordnede
målsætninger og værdier, som vi har valgt at indrettet Lukas Fællesskabet efter. Herudover er det
et krav, at du er medlem af folkekirken.
Vi forventer:
 At du kan lide at deltage i og har kræfter og lyst til at udvikle Fællesskabets sociale liv. Der
er plads til nye, faste traditioner på tværs af fællesskabet sideløbende med de gamle
traditioner.
 At du i løbet af introduktionsperioden har en snak – eller flere -med alle medlemmerne af
det gamle Diakonifællesskab. Som ny bliver du inviteret – og du inviterer også selv. Du er
meget velkommen til at tage initiativ til regelmæssigt samvær og snakke i løbet af
dagligdagen, og måske introducere nye vaner og traditioner.
 At du deltager i fællesspisning, fællesdrøftelser og oplæg, og at du som medlem af
Fællesskabet evt. stiller op til valg til koordinationsgruppen og til koordinator.
 At du aktivt deltager regelmæssigt i de kirkelige aktiviteter, og at du kan varetage det
selvstændige ansvar for at stå for et antal andagter i løbet af introduktionsperioden.
 At du aktivt deltager i frivilligt arbejde på Stiftelsen, og er med til at udvikle de mange
områder for frivillige kræfter. Omfanget af dit frivillige arbejde er du med til at fastlægge
sammen med koordinator.

Hvis du kan se dig selv i disse forventninger og har lyst til at bidrage aktivt til at leve op til dem, har
du det bedste udgangspunkt for at søge optagelse til introduktionsperioden.

