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Vedtægter for Aarhus Vineyard 

VÆRDIER


Tilbedelse  
Vi er skabt til med hele vores liv og vores kreative gaver at tilbede Gud og gennem tilbedelsen at 
drage andre ind i et tættere forhold til Gud. 


Bibelen  
Bibelen er inspireret af Gud og norm for tro, lære og liv. Biblens budskab er en del af vores daglige 
liv og vækst. 


Fællesskab  
Fælleskab med Gud og hinanden. Relationer, hvor vi mødes med respekt og kærlighed og styrker 
enheden i fællesskabet. 


Evangelisation  
Formidling af troen på Jesus gennem relevante ord og handlinger. 


Omsorg  
Praktisk omsorg for fattige, lidende og udsatte i samfundet. 


Bøn  
Bøn er vores svar på Guds kærlighed og venskab. Gennem bøn åbner vi os for Guds tale og 
hjælp og beder derfor for andre. 


Udrustning  
Undervisning og træning til tjeneste. 


Nådegaver  
Opdagelse og brug af åndelige gaver, som Gud har givet os. 


Menighedsplantning  
Oprettelse af nye kirker. 


Tværkirkelighed  
Aktivt fællesskab med andre kirker. 
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VEDTÆGTER


§1 Navn 

1. Aarhus Vineyard 
Hjemsted er Aarhus Kommune


§2 Vision & formål 

1. At være en inkluderende kristen kirke i Aarhus, hvor mennesker kan blive inspireret i troen 
på Jesus.


§3  Medlemmer  

1. Som medlem kan enhver optages, der ønsker at blive en del af Aarhus Vineyard og deler 
kirkens vision og værdier.


2. Medlemmer er til enhver tid optegnet i adresselisten.  

§4  Udelukkelse/Udmeldelse  

1. Enhver, hvis handlinger og livsstil i praksis skader kirken og dens fællesskab, og som ikke 
respekterer kirkens vision og værdier, kan, af kirkens ledelse, udelukkes om det findes 
nødvendigt.  

2. Enhver, som ikke ønsker fortsat medlemskab i menigheden, kan få sit navn slettet fra 
adresselisten ved at meddele dette til ledelsen.  

§5  Kirkens ledelse  

1. Kirken ledes af et lederteam, som består af kirkens præster og andre nøgleledere, der er 
valgt til teamet af menigheden. Lederteamet består af 4-10 personer. Se bilag for 
menighedens aktuelle lederteam.  

2. To af præsterne (ledende præster) har det overordnede ansvar for menigheden og leder 
lederteamet.  

3. Præster og ledere til lederteamet vælges af menigheden efter bibelske principper: Hvis et 
medlem af menigheden lever op til bibelske principper for lederskab (1. Timoteus 3) og har 
de fornødne kompetencer og evner, kan denne indstilles af lederteamet til at blive medlem 
af lederteamet og evt. præst i menigheden, hvorefter menigheden be- eller afkræfter valget 
på et menighedsmøde eller en gudstjeneste.  

4. Medlemmerne af lederteamet leder de enkelte tjenesteområder i kirken i samarbejde med 
andre ansvarlige ledere for disse områder.  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5. Et enigt lederteam kan ekskludere et medlem eller en præst fra lederteamet, hvis denne 
ikke overholder bibelske principper for lederskab (1. Timoteus 3) eller ikke lever op til sine 
ansvarsområder.  

6. Lederteamet i Aarhus Vineyard er ansvarlig for at overholde bibelske principper for 
lederskab (1. Timoteus 3) og Vineyard Nordens værdier overfor Vineyard Nordens 
bestyrelse.  

7. Der afholdes mindst én gang om året et menighedsmøde for menighedens medlemmer, 
hvor lederteamet beretter om menighedens økonomi samt visioner og mål for det 
kommende år.  

8. Alle større beslutninger såsom ledelsesændringer, større økonomiske eller strukturelle 
beslutninger godkendes af menigheden på et af de årlige eller halvårlige menighedsmøder.  

9. Lederteamets medlemmer sidder i 2 år ad gangen og kan genvælges ubegrænset.  

§6  Tegningsret  

1. Hvor intet andet fremgår af protokollen, har én af de ledende præster (Senior Pastor) 
sammen med et andet medlem af lederteamet mandat til at underskrive dokumenter på 
kirkens vegne. 


2. Enhver større disposition kræver enighed i lederteamet og skal altid fremlægges for 
menighedens medlemmer til høring ved menighedsmøde eller gudstjeneste med det 
formål at opnå bred opbakning. 


§7 Administration 

1. Menighedens regnskab føres af en af kirken godkendt regnskabsfører. Kassereren og 
revisoren udpeges af ledelsen. Disse fortsætter til nye bliver udpeget. 


§8 Revision 

1. Regnskaberne for samtlige kasser skal revideres en gang om året af 2 revisorer udpeget af 
lederteamet. 


§9  Kirkens ejendom  

1. Kirkens ejendom tilhører kirken som juridisk person. Det enkelte medlem har ikke 
ejendomsret over kirkens ejendele.  

2. Kirkens ejendele hæfter for opfyldelsen af de i kirken indgåede forpligtelser.  

3. Kirkens ejendom kan ikke stilles som sikkerhed for medlemmers private gæld.  

4. Et medlem/medlemmer hæfter ikke personligt for kirkens forpligtelser.  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§10  Udskillelse  

1. Dersom en del af kirken udskiller sig fra Aarhus Vineyard, har den ingen lod eller del i 
kirkens ejendele og kan følgelig ikke gøre krav gældende af nogen art. 


§11  Ved opløsning af kirken  

1. I tilfælde af kirkens opløsning, som kræver enstemmighed i lederteamet, tilfalder en evt. 
formue København Vineyard med CVR-nummer: 20 74 12 36, som er en godkendt 
menighed i Danmark.  

§12  Ændring af vedtægter 

1. Forslag til ændringer i nærværende vedtægter fremlægges efter enstemmig beslutning af 
lederteamet og vedtægtsændringerne godkendes efterfølgende ved ordinært 
menighedsmøde.


2. Vedtægterne underskrives af de til enhver tid indsatte præster.  

UNDERSKRIFTER


______________________________

Anne Walsøe


Præst i Aarhus Vineyard

November 2017


______________________________

Simon Walsøe


Præst i Aarhus Vineyard

November 2017
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