
 

Ølgod Valgmenigheds ønske er: 

• LEDE TIL KRISTUS 

• LEVE I HAM 
 

Vi ønsker at formidle evangeliet 

og dermed den kristne troslære, 

så det må blive til personlig tro 

for mennesker - uanset alder og 

baggrund! 
 

 

 

Gennem gudstjenesterne ønsker 

vi ved nadver og dåb, bøn og lov-

sang og forkyndelse af Guds ord 

at herliggøre Gud og kalde men-

nesker til et frelsende og fornyen-

de fællesskab med hans søn, Jesus 

Kristus.  

 

Ølgod Valgmenighed er en menighed  

inden for Den danske Folkekirke.  
 

Menigheden blev oprettet i 2001 af en 

kreds af personer med tilknytning til  

Indre Mission og Luthersk Mission. 
 

Vi har en absolut tillid til, at Bibelen er 

Guds Ord, og  dette ønske vi at forkynde 

klart, at forvalte sakramenterne ret og at 

arbejde for mission og kristenlivets vækst. 

ØNSKER VÆRDIER OPGAVER 

Vore gudstjenester foregår i Ølgod kirke og 

Bejsnap kirke. Opgaven er: 
 

• Prædike Guds Ord så det er forståeligt 

og hverdagsrelevant. 

• Engagere menigheden i gudstjeneste, fx 

konfirmanderne. 

• Børnekirke hver måned - ellers Børne-

nes 5 min. i gudstjenesten. 

• Omsorg - med menneskelig og åndelig 

hjælp. 

• Andre arrangementer - fx Kristen-

domskurser, friluftsgudstjenester,    

foredrag og gospelkor. 



Hvordan bliver man medlem? 
 

• Enhver, som er myndig og kan til-

slutte sig menighedens grundlag og 

formål, kan ansøge om optagelse 

hos valgmenighedens præst.  
 

• Man behøver ikke at være bosat i 

Ølgod eller at tilhøre en bestemt 

kirkelig forening.  
 

• Børn/unge under 18 år kan opta-

ges som medlemmer sammen med 

deres forældre. 
 

• Som medlem af en valgmenighed 

er man også medlem af Den dan-

ske Folkekirke. Dog har man ikke 

længere stemmeret til hjemsognets 

menighedsråd og kan heller ikke 

vælges til dette.  
 

• Derimod har man ret til at få kir-

ken, hvor man bor, stillet til rådig-

hed for kirkelige handlinger ved 

valgmenighedens præst. Ligeledes 

ret til gravsted på den lokale kirke-

gård. 
 

• Medlemmer har stemmeret ved 

generalforsamlinger i valgmenighe-

den og kan således være med til at 

præge arbejdet i menigheden. 

VELKOMMEN  I   

ØLGOD  

VALGMENIGHED 

 

ØKONOMI PRAKTISK 

Hvad koster det at være medlem? 
 

Medlemmer af en valgmenighed er fritaget for at 

betale kirkeskat. Til gengæld dækker medlem-

merne i fællesskab valgmenighedens udgifter. 

Medlemskab af Ølgod Valgmenighed koster 200 

kr. pr. år for medlemmer, der er fyldt 18 år. 

Hvad der i øvrigt gives, betragtes som frivillige 

bidrag, men det forudsættes at alle medlemmer 

mindst yder det, de ellers skulle have betalt i 

kirkeskat - enten gennem et gavebrev eller en 

årlig gave. Også ikke-medlemmer kan udnytte 

fradragsmulighederne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: 

Præst Flemming Mose Lauridsen 

Søndervænget 72, 6870 Ølgod  

Tlf. 7524 6660 - fml@oelgodvalgmenighed.dk 
 

Valgmenighedspræsten står gerne til rådighed 

for samtale og forbøn, hjemmealtergang, åndelig 

vejledning og meget mere. 

Tag gerne kontakt med ham herom. 

Følg med på: 

www.øvm.dk og Facebook 


