Vedtægter for DanskOase
et fornyelses- og menighedsnetværk
§ 1 Navn

Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med DanskOases
Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "DanskOase - et fornyelses- og
menighedsnetværk", i det følgende benævnt DanskOase.

§ 2 Formål

DanskOase er en kirkelig forening, som har til formål at inspirere til åndelig fornyelse, udrustning
og mission, samt at skabe et netværk der opbygger etablerede menigheder, danner nye
menigheder og medvirker til samarbejde mellem menigheder. Foreningen har ikke erhverv til
formål, men kan engagere sig i virksomhed som anses tjenlig til at fremme foreningens formål.

§ 3 Grundlag

DanskOase er en evangelisk luthersk bevægelse. DanskOase betragter Bibelen som Guds ord og
norm for kirkens lære og liv. DanskOase vedkender sig i overensstemmelse med Den Danske
Folkekirkes bekendelsesgrundlag: Den apostoliske Bekendelse, Den Nikænske Bekendelse, Den
Athanasianske Bekendelse, Den Augsburgske Bekendelse og Luthers lille Katekismus som
nøgler til udmøntningen af det bibelske budskab, så at Jesus Kristus og hans frelsesværk forbliver
centrum i kirkens lære og liv.
Bevægelsen forstår sit arbejde som en del af den karismatiske eller åndelige fornyelse, som finder
sted i andre lutherske kirker, f.eks. Oase-bevægelserne i Norden.

§ 4 Medlemmer og observatører
Medlemmer

Som medlemmer af DanskOase kan optages menigheder og fællesskaber - det kan være
menighedssamfund, sognekredse, valg- eller frimenigheder, husmenigheder mv., eller institutioner
og foreninger, der tilslutter sig §§ 2 og 3, og består af mindst 10 personer fra 18 år og opefter.
Som medlemmer af DanskOase kan optages sognepræster der tilslutter sig §§ 2 og 3. Såfremt
sognepræsten får en menighed der indtræder som medlem, bortfalder præstens personlige
stemmeret.
Medlemsstatus kan af lederskabet tilkendes arbejdsgrene i DanskOase, og projekter i DanskOase.
Medlemsstatus uden ansøgning har DanskOases Regioner.
Medlemmer har adgang til, taleret og stemmeret på det årlige repræsentantskabsmøde, jf. § 6.

Observatører

Som observatører kan optages menigheder, fællesskaber - det kan være menighedssamfund,
sognekredse, valg- eller frimenigheder, husmenigheder mv., eller institutioner og foreninger, der
ikke opfylder kravene til medlemskab, eller ønsker en løsere tilknytning til DanskOase.

