1

Innholdsfortegnelse

2

Charter
I. Kall

3

Fellesskapet møtes

4

Fellesskap i fest
Fellesskap i bønn

5

Fellesskap gjennom trofast vennskap
Et inkluderende fellesskap der vi kan slå rot
II. Visjonen til Tro og Lys

7

Gud elsker alle
Behovet for fellesskap
Kunnskap om menneskelige behov

8

III. Tro og Lys - aktiviteter
En fellesskapsbevegelse
Møter, sommerleirer og valfarter
Samarbeid med andre

9

En stor internasjonal familie
Konstitusjonen
I. Sammenheng

10

II. Ansvar
Medlemmenes ansvar
Tro og Lys sitt ansvar
III. En Tro og Lys - gruppe

11

Styringsgruppe (koordineringsteam)

12

Prøveperiode og godkjenning av en gruppe

3

Grupper som forlater eller blir bedt om å forlate Tro og Lys - bevegelsen

13

IV Organisering av provinsen

14

Provinsforsamlingen
Sammensetning

15

Provinsteamet
Sammensetning
Valgprosedyre

16

Utnevningsprosedyre
Provinsprest

17

Provinsmøte
Oppretting av nye provinser
Begynnende prøveperiode og godkjenning av en provins

18

V. Den internasjonale organisasjonen
Generalforsamlingen
Sammensetning og stemmerett

19

Internasjonalt møte
Det internasjonale rådet
Sammensetning

20

Valgprosedyre
Møtefrekvens
Presidenten
Mandat
Rådet for koordinatorer og det koordinerende team

21

Sammensetning
Møtefrekvens
Den internasjonale koordinator
Internasjonale visekoordinatorer

22

VI. Når en koordinator eller visekoordinator må gå av

22

4

VII. Enheter knyttet til provinsen eller det internasjonale

23

Nominasjonskomitéer

23

Prosjektteam

24

Konstitusjonen blir vedtatt

24

Vedlegg
Tro og Lys - bønnen

25

Tro og Lys – bønnen (kortversjon)

26

Tro og Lys - sang

27

Litteratur

28

CHARTER
Tro og Lys ble til ut ifra et ønske om å hjelpe mennesker med
utviklingshemning og deres familier til å finne sin plass i samfunn og
kirke. Dette var hovedhensikten med valfarten til Lourdes påsken 1971.
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På denne katolske valfarten deltok ca 20-30 mennesker fra
protestantiske kirker.
For at valfarten til Lourdes ikke bare skulle bli en
engangsforeteelse, var en forutsetning for å delta at man tilhørte en Tro
og Lys – gruppe. Denne skulle bestå av mennesker med
utviklingshemning 1, deres foreldre og venner, spesielt unge mennesker.
Valfarten ble en nådens tid for alle som deltok. Etter valfarten ønsket
mange grupper å bevare og utdype fellesskapet. Etter hvert oppstod det
flere grupper rundt i verden innenfor ulike kirkesamfunn.
Bevegelsen, som er grunnlagt av Jean Vanier og Marie Hélène Mathieu, er gradvis blitt mer og mer klar over sitt kall i kirke og
samfunn, også sitt kall til å bli mer økumenisk.
I. KALL
Tro og Lys er en fellesskapsbevegelse. I hjertet av fellesskapene er
mennesker med ulik alder og grad av funksjonshemning. De er omgitt av
familie og venner, spesielt unge venner. En prest er knyttet til hver
gruppe.
Tro og Lys gir mennesker med utviklingshemning mulighet til å oppdage
at de er unike, ta i bruk sine talenter og oppdage gleden som vennskap
med andre gir.
Tro og Lys ønsker å være en støtte for foreldre og hjelpe dem til å
se at deres barn ikke bare er annerledes. Med sin spesielle skjønnhet,

1

Når vi bruker uttrykket menneske med utviklingshemning, betyr det alltid menneske med psykisk
utviklingshemning. Begrepet blir brukt gjennom hele heftet. Språket vil variere avhengig av hvilken periode eller
kultur det dreier seg om. Hvert land bør bruke de uttrykk som er generelt vedtatt, så lenge uttrykkene viser
respekt overfor mennesker med utviklingshemning.
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personlighet, evner og muligheter kan de bli en kilde til liv for andre.
Noen foreldre kan også bli en ressurs og en støtte for andre foreldre,
som kjenner seg tynget av sine daglige vanskeligheter.
Utviklingshemmedes søsken må få mulighet til å oppdage at deres
utviklingshemmede bror / søster kan være en kilde til liv og enhet. På
samme måte som det var et sjokk å få en utviklingshemmet bror eller
søster, kan det også være berikende. Det kan forandre oss og utvikle
oss.
Takket være mennesker med utviklingshemning kan unge
mennesker også få en mulighet til å oppdage at det fins en annen verden
enn konkurranse, penger og materielle nytelser. De som er svake og
forsømte inviterer dem inn i en verden der mennesker har evne til å lytte
til hverandre, vise ømhet, trofasthet og tro.
Tro og Lys gir prester en mulighet til å forstå evangeliet, Jesu glade
budskap til de små og svake, på en ny måte. Denne erfaringen kan bli en
kilde til fornying i deres prestetjeneste.
Gruppene er ikke bofellesskap, men de møtes med jevne
mellomrom, minst en gang pr måned. Menneskene knytter innbyrdes
bånd som blir sterkere gjennom at en deler vansker og håp: de er
sammen i fest, bønn / gudstjeneste og annet samvær. Fellesskapene
består vanligvis av opp til 30 personer.
1. Fellesskapet møtes
Hvert møte avsetter tid til bare å være sammen, snakke sammen og lytte
til hverandre. Personlig kontakt er viktig. Når vi får mulighet til å dele
både styrke og svakhet, blir vi virkelig kjent med hverandre. I
smågrupper får alle mulighet til å uttrykke seg, gjennom ord, tegning,
forming, mime, musikk osv. Vi forsøker å bære hverandres byrder,
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oppmuntre og støtte hverandre. Når vi viser omsorg og er trofaste mot
hverandre, vokser vennskap fram. Vi blir tegn på Guds kjærlighet for
hverandre.
2. Fellesskap i fest
Den glede som er karakteristisk for Tro og Lys, springer ut av trofast
vennskap. Det er Gud som kaller oss sammen, og gjør det mulig for oss
å forstå at en pakt forener oss; vi er ikke lenger alene. Møtene våre
kjennetegnes av glede, når vi synger, danser eller spiser sammen. I
forbindelse med spesielle fester, kan vi invitere gjester. De som kommer
blir ofte rørt over den evnen som mennesker med utviklingshemning har
til å skape en gledesfylt atmosfære. Når det gjelder fest, er
utviklingshemmede ofte mindre hemmet enn andre. De er ikke låst i faste
konvensjoner, stresser ikke eller bryr seg ikke så mye om hva andre vil
tenke om dem. Utviklingshemmede lever mer enkelt her og nå. Deres
ydmykhet og gjennomsiktighet gjør dem naturlig innstilt på festlige
samvær. I fellesskapet må vi ikke glemme dem som befinner seg i
utkanten av feiringen, som kanskje er lei seg eller redde. De har også sin
plass i Tro og Lys. De behøver spesiell oppmerksomhet, slik at de etter
hvert kan oppleve den glede som Jesus kom for å gi oss del i. Vanskene
og smerten vil fortsatt likevel være der.
3. Fellesskap i bønn
Jesus kom for å forkynne det glade budskap for de fattige og svake. Gud
elsker de som blir sett ned på, skjøvet ut og ikke blir regnet med. Jesus
gav sitt liv for flokken. Han nærer dem med sitt legeme og blod. Han er til
stede når vi samles og har fest. Han hjelper oss til å leve fellesskap
preget av kjærlighet og trofasthet. Vi møter ham på en spesiell måte i
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bønn og når vi feirer gudstjeneste eller andre religiøse handlinger.
4. Fellesskap gjennom trofast vennskap
Vennskap utvikles gjennom at vi bruker tid sammen. Mellom de
månedlige møtene kommer Tro og Lys medlemmene ofte sammen i
mindre grupper eller to og to. Dette gir mulighet til å snakke sammen,
spise et måltid, hjelpe hverandre eller gjøre andre ting som kan nære
vennskapet. Dette er trofasthet, det vi ofte kaller ”den fjerde delen” 2
5. Et inkluderende fellesskap der vi kan slå rot.
Mennesker med utviklingshemning har noe vesentlig å gi til det
menneskelige fellesskapet, samfunnet og kirken. For at de skal kunne
bidra og utvikle sine muligheter, må de inkluderes og integreres blant
andre og gis mulighet for deltakelse og et gi og ta.
”De lemmer på legemet som synes å være svakest, nettopp de er
nødvendige. De deler av kroppen som vi synes er mindre ære verd, dem
gir vi desto større ære, og de deler vi blyges ved, kler vi med desto
større sømmelighet” (1. Kor 12.22-23).
Et hovedanliggende for Tro og Lys er å integrere sine fellesskap og sine
medlemmer i den internasjonale Tro og Lys – familien, i kirkens
aktiviteter, i menigheten og samfunnet.
Kallet til å slå rot, som gjelder alle medlemmer og grupper, hjelper oss til
å oppdage vårt økumeniske kall og oppgave.

2

Den første delen er velkomst og deling, den andre er bønn og gudstjeneste, den tredje er måltid og

fest og den fjerde er fellesskap utenom de faste møtene.
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I dag har Tro og Lys sine røtter i ulike kristne tradisjoner: katolsk,
ortodoks, anglikansk og protestantisk. Ofte tilhører en gruppes
medlemmer det samme kirkesamfunn, men noen grupper er
økumeniske.
Kristne fra ulike kirkesamfunn er kalt til å finne et sant uttrykk for
sin tro og sin kjærlighet til Kristus i sitt eget kirkesamfunn. På Tro og Lys
- møtene leter de etter måter å be sammen på, som brødre og søstre i
Kristus. Alle må erkjenne og verdsette med glede de kristne verdiene
som springer ut fra vårt felles opphav: vår Far i himmelen.
Tro og Lys tror at mennesker som er svake og utviklingshemmede
kan bli en kilde til enhet i samfunnet og i våre kirker og mellom kirker og
nasjoner.
I familier med langvarige og uløste konflikter, kan forsoning skje
gjennom en alvorlig krise. Skuffelser blir glemt og bitre følelser svinner
bort. Fellesskap i lidelse forbereder oss på en oppstandelse i
nyoppdaget kjærlighet. Når kristne fra ulike kirkesamfunn møtes rundt de
svakeste og mest utstøtte, som ofte er truet i sin livsutfoldelse, kan også
forsoning skje.
Dette har også et dypere aspekt: mangel på ydmykhet og hjertets
enfold er kanskje den viktigste hindringen for fellesskap i ånd og sannhet
mellom dem som tror på Jesus. Mennesker med utviklingshemning kan, i
kraft av å være ”fattige i ånden”, lede kristne fra ulike kirkesamfunn til å
forstå saligprisningen av de ”rene av hjerte”. Slik kan de hjelpe andre til å
gjenoppdage Guds Ånd.
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II. VISJONEN TIL TRO OG LYS
1. Gud elsker alle
Tro og Lys hviler på den tro at ethvert funksjonshemmet menneske helt
og fullt er et menneske med sine rettigheter. Fremfor alt gjelder det
retten til å bli elsket, akseptert og respektert for sin egen skyld og for de
valg han eller hun måtte treffe. Det gjelder også retten til å motta all den
hjelp som kan bidra til både åndelig og menneskelig utvikling tross
utviklingshemningen. Tro og Lys tror også at alle mennesker, enten de er
utviklingshemmede eller ikke, er like mye elsket av Gud. Jesus lever i
dem, selv om personen knapt kan gi uttrykk for det. Tro og Lys tror at
alle, selv den mest funksjonshemmede, er kalt til å leve sitt liv i Jesus, å
få del i den åndelige rikdom i sin kirke, motta sakramentene, den
liturgiske tradisjon etc. og til å være en berikelse for fellesskapet, for
kirken og for menneskeheten.
Tro og Lys tror på Paulus sine ord: "Men det som går for å være
uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det
som regnes for svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til
skamme (1.Kor 1.27)3.
2. Behovet for fellesskap
For å kunne leve ut sin tro trenger alle, selv den mest
funksjonshemmede, å møte andre brødre og søstre. Først når vi tilhører
et godt fellesskap kan vi vokse i tro og kjærlighet. De som kommer til Tro
og Lys for å være sammen med funksjonshemmede, må være åpne for å
3

Sitatet fra den hellige Paulus er tatt fra Bibelen, Bibelselskapets Forlag, 1985

11

ta i mot deres gaver, men også være villig til å bruke og dele sine egne
gaver med dem.
Overfor et sterkt funksjonshemmet menneske, som mangler ord og
gester eller der disse er vanskelig å forstå, er vår første reaksjon å se en
annen vei og flykte. En slik reaksjon kommer av misforståelser og frykt,
men avslører også vår selvopptatthet og vårt harde hjerte. For å kunne
opprette et ekte og frigjørende forhold til en funksjonshemmet, må våre
"steinhjerter» forvandles til «kjøtthjerter». Det er bare Jesus og hans
Hellige Ånd som kan gjøre det og sette oss i stand til å ta i mot de som
blir skjøvet ut og se deres menneskeverd og åndelige dybde. Vi
oppdager Jesu ansikt i oss selv og hverandre. Maria, Jesu mor, og den
disippelen som Jesus elsket kan være våre forbilder. Maria og Johannes
stod ved korset hos den lidende Jesus. De var trofaste. De kan hjelpe
oss til å elske og være trofaste mot våre venner i Tro og Lys.
Maria, som en omsorgsfull mor, lærer oss hvordan vi kan bære
menneskelig lidelse i lys av oppstandelsen.
Selv om mange av medlemmene i Tro og Lys - gruppene kan ha
det vondt og vanskelig, preges likevel fellesskapene av glede og fred.
Gruppene formidler de gaver som Gud har gitt til mennesker med
utviklingshemning: åpenhet og kjærlighet, enkelhet og frihet fra vanlige
konvensjoner. I et samfunn som baserer seg på nytte og makt, er
kanskje ikke funksjonshemmede mennesker så effektive, men de er
likevel profetiske når det gjelder kjærlighet og ømhet - det aller viktigste
for et menneske. Slik kommer de små og svake til å bringe det glade
budskap til oss andre.
3. Kunnskap om menneskelige behov
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Evangeliet kan inspirere vårt engasjement overfor mennesker med
psykisk utviklingshemning. Men vi må også se og ivareta deres
menneskelige behov. Vi lærer gjennom erfaring og ved at vi tilegner oss
nødvendig kunnskap. De som er engasjert i Tro og Lys - bevegelsen må
få økt kompetanse i forhold til mennesker som har opplevd mye vondt og
vanskelig.
III. TRO OG LYS’ AKTIVITETER
1. En fellesskapsbevegelse
Tro og Lys er en fellesskapsbevegelse. Det viktigste i fellesskapet er at
tillit og vennskap mellom medlemmene vokser. Tillit og vennskap som
har sitt utspring i Jesus og som når sin fullendelse i ham.
2. Møter, sommerleirer og valfarter
Fellesskapene kan drive med mange ulike aktiviteter ved siden av de
vanlige møtene. Aktivitetene tilrettelegges ut fra behov, hver enkelts
kreativitet og Guds inspirasjon. Av slike aktiviteter kan vi nevne
sommerleirer, retreater og valfarter. Noen fellesskap organiserer
sammenkomster og tilrettelegger aktiviteter for funksjonshemmede slik at
foreldrene kan få litt fri. Noen aktiviteter er likevel ikke Tro og Lys sin
oppgave: for eksempel opprettelse og drift av institusjoner, bofellesskap,
skoler, verksteder eller feriehjem. Dette overlater vi til dertil egnete
organisasjoner, som selvsagt kan hente inspirasjon fra Tro og Lys!
3. Samarbeid med andre
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Det er viktig at gruppene samarbeider så mye som mulig med andre
organisasjoner og bevegelser som arbeider for mennesker med
utviklingshemning og deres familier.
4. En stor internasjonal familie
Tro og Lys - fellesskapene rundt om i verden utgjør en stor internasjonal
familie. Provinser og grupper bærer hverandres byrder, lidelser og
gleder. Solidaritet mellom ulike grupper uttrykkes gjennom økonomisk
støtte, men først og fremst gjennom å dele gaver, vennskap, utveksle
erfaringer og trofasthet i bønn. Som medlemmer i samme familie,
forsøker gruppene å ta vare på enheten og vise omsorg for hverandre.
***
Et charter ble fremlagt på generalforsamlingen den 26. oktober i 1980 (Lourdes). Det
ble midlertidig vedtatt for en periode på et år med henblikk på nærmere overveielser
og endringer fra de nasjonale koordinatorer. Charteret ble enstemming vedtatt av
generalforsamlingen i 1982 (Wetherby, England). Ytterligere endringer ble vedtatt av
generalforsamlingene i 1984 (Roma), 1986 (Santo Domingo), 1990 (Edinburgh),
1994 (Warszawa), 1998 (Quebec), 2002 (Roma) og 2006 (Madrid).
Forslag til endringer av Charteret blir foreslått av Det internasjonale rådet. Endringer
blir vedtatt av Generalforsamlingen med 90 % flertall.
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Konstitusjonen til Tro og Lys - bevegelsen
I. Sammenheng
1. Konstitusjonen har som formål å definere hva en
Tro og Lys – gruppe er, hvordan den blir til, hvordan bevegelsen er
organisert, samt å definere de ulike styringsnivåene.
2. Konstitusjonen kan ikke sees atskilt fra Charteret, som går forut for
den og definerer dens ånd4.
3. Konstitusjonen er i samsvar med statuttene til den internasjonale Tro
og Lys – bevegelsen. Statuttene definerer målene til bevegelsen og de
juridiske reglene 5.
4. Konstitusjonen kan ikke beskrive alle aspektene ved livet i Tro og Lys
– bevegelsen. Når det oppstår tvil om hvordan en skal forstå mandatet til
de ulike enhetene, rollen eller ansvaret til lederne, bør en vektlegge
felles ansvar mer enn individuelt, demokratiske framfor mer autoritære
handlemåter, likestilling fremfor hierarki og fellesskap fremfor mer
individuelle prestasjoner.
II. Ansvar

4

Alle reglene som gjelder for bevegelsen kan ikke inkluderes i konstitusjonen. For en mer detaljert beskrivelse,
henviser vi til hefter og dokumenter som blir utgitt av Det internasjonale rådet.
5

De juridiske reglene (statuttene) kan fås ved henvendelse til Tro og Lys internasjonalt, 3 Rue du Laos, 75015
Paris, Frankrike.
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5. Medlemmenes ansvar
Alle som er medlemmer av Tro og Lys - bevegelsen må stadig si ja til å
leve i samsvar med Charteret. De må også sørge for fornying i sitt eget
liv ved å delta aktivt i fellesskapet, i planlegging av aktiviteter, og støtte
provinsen og den internasjonale familien.
6. Tro og Lys sitt ansvar
Det er Tro og Lys sitt ansvar å etablere og vedlikeholde en struktur som
ivaretar god planlegging, gjør det mulig å ta gode avgjørelser og gi støtte
til medlemmene og gruppene. Slik vil gruppene kunne vokse og utvikle
seg, og være trofaste mot de medlemmene som er mest sårbare.
7. Alt ansvar i Tro og Lys er tjeneste. Dette er en vesentlig dimensjon for
å kunne ivareta og fremme verdiene til Tro og Lys, og samtidig sikre
bevegelsens vekst og utvikling.
8. Bevegelsen har tre ansvarsnivå: gruppen, provinsen og det
internasjonale. På hvert nivå, forsøker vi å få tre hovedelementer til å
fungere harmonisk sammen: En god representasjon 6 av medlemmene,
en effektiv ledelse 7 som viser respekt for medlemmene, og støtte 8 fra
kompetente ressurspersoner som kan bidra til utvikling og nytt liv.
6

Medlemmene eier bevegelsen. En Tro og Lys – gruppe representerer grunnenheten i bevegelsen. Siden det ikke
er mulig å samle hundrevis eller tusenvis av medlemmer på provinsnivå eller på internasjonalt nivå, er det
nødvendig å opprette representative enheter som vi kaller Provinsforsamling og Generalforsamling.
7
Styringsgruppen (de som bestemmer) mottar et mandat og en delegert myndighet fra medlemmene i
forsamlingen. Når det gjelder Tro og Lys – gruppen, kaller vi det styringsgruppe (eller koordineringsgruppe).
Når det gjelder provinsen, kaller vi det provinsteam. På internasjonalt nivå kalles det: Det internasjonale råd.
8
Styringsgruppen kan ikke ha kompetanse på alt. Derfor fins det en tredje funksjon i strukturen som gir liv
gjennom handling og aktiviteter. To dimensjoner er knyttet til denne ”livgivende” delen. For det første er det et
behov for å forsikre seg om at ledere i bevegelsen blir identifisert og valgt i samsvar med bevegelsens ånd, at de
får passende opplæring for å kunne utføre sin rolle, at de mottar nødvendig støtte og god veiledning. Dette skjer
gjennom Rådet for koordinatorer, Det internasjonale koordineringsteamet, Provinsmøtene og Det
internasjonale møtet. En annen dimensjon knyttet til den ”livgivende” funksjonen, er å utvikle kompetanse for
å kunne gjennomføre ulike prosjekter. Dette skjer gjennom såkalte prosjektteam.

16

De som har ansvar vil tjene medlemmene på et av de tre
ansvarsnivåene: gruppen, provinsen eller det internasjonale.
III. EN TRO OG LYS – GRUPPE
9. En Tro og Lys – gruppe består av mennesker med utviklingshemning9
og en mer eller mindre lik fordeling av familie og venner. De møtes
regelmessig, minst en gang i måneden. Gruppen må bestå av minst 10
personer som alle ønsker å starte en gruppe og som kan forplikte seg til
å leve i samsvar med Charteret og konstitusjonen. Dersom gruppen har
mer enn 50 medlemmer, kan det bli nødvendig å dele gruppen og
opprette en ny.
10. En gang i året møtes alle medlemmene for å fornye sitt ja i forhold til
deltakelse i gruppen i året som kommer. De evaluerer også fjorårets
aktiviteter, setter opp prioriteringer, og planlegger nye aktiviteter.
Gruppen delegerer til en styringsgruppe å planlegge og organisere
aktivitetene.
Styringsgruppe (koordineringsteam)
11. Styringsgruppen er ansvarlig for livet i gruppen. Den møtes mellom
de månedlige samlingene og prioriterer oppgaver, forbereder og
evaluerer møter og andre planlagte aktiviteter. Den inspirerer og fordeler
ansvar. Dens styrke ligger i dens enhet.

9

I denne teksten bruker vi begrepet mennesker med utviklingshemning. Språket utvikler seg stadig og veksler
fra kultur til kultur og i ulike tidsperioder. Hvert land bør bruke den betegnelsen som er vanlig, så sant denne
betegnelsen viser respekt.

17

12. Styringsgruppen består av fire til åtte personer. Styringsgruppen skal
helst bestå av en forelder, en venn, en prest 10 og om mulig en mann /
kvinne med utviklingshemning.
Medlemmene i styringsgruppen velges ut fra deres innsikt og erfaring.
Gruppen må fornyes regelmessig.
13. Gruppeleder 11 blir valgt av gruppemedlemmene. Han / hun
koordinerer gruppen. Hans / hennes rolle er å fremme enhet, veilede,
oppmuntre og inspirere styringsgruppen og Tro og

Lys – gruppen. Han

/ hun leder delegasjonen som skal delta på Provinsforsamlingen.
14. Mandat: 3 år, kan gjenvelges to ganger.
15. Presten i Tro og Lys – gruppen blir valgt av styringsgruppen eller av
hele gruppen for en treårs – periode og kan gjenvelges.
Prøveperiode og godkjenning av en gruppe
16. Når en gruppe ønsker å bli en Tro og Lys – gruppe, kontakter den
provinskoordinator i den nærmeste provins. Dersom avstanden til
nærmeste provins er for stor, kan en internasjonal visekoordinator følge
opp gruppen.
17. Dersom de nødvendige forutsetninger for å bli en Tro og Lys –

10

Andre betegnelser kan brukes, avhengig av hvilket trossamfunn en kommer fra.
Detaljene og forutsetningen for å kunne begynne en prøveperiode og offisiell godkjenning av en gruppe, finnes i et eget
dokument.
11
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gruppe er til stede, begynner gruppen en prøveperiode. Det utnevnes en
fungerende gruppeleder 12 for et år. Vedkommende kan gjenvelges.
Rollen til fungerende gruppeleder er den samme som for gruppeleder13.
I prøveperioden kan gruppen sende en delegasjon, uten stemmerett, til
provinsforsamlingen.
18. Når gruppen er godkjent, forbereder og leder den visekoordinator
som følger opp gruppen, (evt. en internasjonal visekoordinator),
skjelningsprosess og valg av gruppeleder.
19. Når en gruppe er godkjent, blir alle medlemmene assosierte
medlemmer av den internasjonale Tro og Lys – bevegelsen.

Grupper som forlater eller blir bedt om å forlate Tro og Lys - bevegelsen
20. En godkjent gruppe, som ikke lenger ønsker å være en Tro og Lys gruppe, kan forlate organisasjonen etter å ha drøftet avgjørelsen og
fremgangsmåten med provinsteamet14.
21. Provinsteamet kan be en gruppe om å forlate bevegelsen, når den
direkte eller indirekte ikke lenger lever i samsvar med Charteret og
konstitusjonen, eller ikke ønsker være del av den større Tro og Lys –
familien eller bidra økonomisk til driften av den internasjonale
bevegelsen.
12

En fungerende gruppeleder utnevnes, og en gruppeleder (koordinator) velges. Dette er forskjellen mellom de
to.
13
Se paragraf 13.
14
Med provinsteamet dersom gruppen tilhører en provins, eller med en internasjonal visekoordinator, dersom
avstanden til nærmeste provins er for stor.
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22. En gruppe kan ikke forlate eller bli bedt om å forlate bevegelsen, før
provinsteamet er informert og har hatt mulighet til å uttale seg. Dersom
gruppen ønsker det, kan provinsteamet gi råd og hjelpe gruppen til å
finne sin vei videre. Gruppen vil heretter ikke lenger kunne bruke
benevnelsen Tro og Lys – gruppe.
IV ORGANISERING AV PROVINSEN
23. Provinsene er grener av den internasjonale familien og samler 15 –
40 godkjente Tro og Lys - grupper. Antall grupper i en provins er
fleksibelt og er avhengig av kulturelle, språklige og geografiske forhold.
Det kan være flere provinser i et land som har mer enn 40 grupper, men
en provins kan bestå av flere land som bare har noen få grupper hver.
Størrelsen og sammensetningen av provinsene blir periodevis revidert av
Det internasjonale rådet for Tro og Lys.
24. En provins med mange land eller grupper vil kanskje ønske å
opprette eller beholde regionale enheter for å gjøre oppfølging og
igangsetting av aktiviteter lettere. Disse ”strukturene” utgjør ikke et
ekstra styringsnivå i Tro og Lys.
25. Provinsene blir satt opp som juridiske enheter eller organisasjoner.
Når et land er inndelt i flere provinser, eller ulike land tilhører samme
provins, kan det være til hjelp – eller kanskje nødvendig å opprette
juridiske organisasjoner som representerer Tro og Lys overfor sivile,
juridiske eller kirkelige myndigheter (i forbindelse med pengeinnsamling,
tilskudd og lignende). Organisasjonene utgjør ikke et ekstra styringsnivå.
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Den internasjonale visekoordinator, som følger opp og veileder
provinsen, hjelper til med organiseringen av dette.
PROVINSFORSAMLINGEN (Representasjon)
26. Deltakerne på provinsforsamlingen representerer medlemmene i Tro
og Lys – gruppene. Som øverste myndighet i provinsen, reflekterer
provinsforsamlingen gruppenes og medlemmenes anliggender. Den
setter også opp langsiktige mål15. Den velger provinskoordinator og
provinsens representanter til generalforsamlingen. Den godkjenner
medlemmene av provinsens nominasjonskommitė.

27. Sammensetning
Hver Tro og Lys – gruppe sender en delegasjon til provinsforsamlingen.
Delegasjonen skal representere medlemmene i gruppen så godt som
mulig. En bør bestrebe seg på å gjøre det mulig for mennesker med
utviklingshemning å delta. Hver utsending (delegasjon) fra en godkjent
Tro og Lys gruppe, har én stemme på Provinsforsamlingen.
Provinskoordinator, visekoordinatorer og provinsprest er også
medlemmer av forsamlingen med stemmerett. Den internasjonale
visekoordinator, som følger opp provinsen, blir invitert til
provinsforsamlingen, men har ikke stemmerett.

15

for eksempel bestemmer provinsforsamlingen hvilke aktiviteter provinsen skal prioritere.
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28. Møtefrekvens: Hvert fjerde år og planlegges mellom de
internasjonale generalforsamlingene (der representanter fra alle
provinser i verden deltar).
Provinsteamet (styre)
29. Provinsteamet, som ledes av provinskoordinator, koordinerer
igangsetting av de prioriteringer som provinsforsamlingen vedtar, og
leder bevegelsen i provinsen.
Med støtte fra den internasjonale visekoordinator som følger opp
provinsen, sørger provinsteamet for at gruppeledere blir valgt i samsvar
med bevegelsens ånd, at de får adekvat og nødvendig opplæring slik at
de kan ivareta sine oppgaver, og at de får god støtte og oppfølging.
Teamet utnevner også vise - koordinatorer for provinsen fra en liste som
nominasjonskomitéen legger fram eller som gruppene legger fram etter
en skjelningsprosess. Provinsteamet bestemmer programmet til
provinsforsamlingen, antall delegater fra hver gruppe og antall gjester
som skal inviteres.
30. Sammensetning: Provinskoordinator, visekoordinatorer for provinsen,
provinsprest og provinskasserer. Provinsteamet kan eventuelt også
oppnevne to andre medlemmer slik at provinsen er godt representert.
Ved behov kan lederne av provinsens prosjektteam delta på noen møter,
men da uten stemmerett.
31: Møtefrekevns: Om mulig, to ganger i året.
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32. For å kunne utføre sine oppgaver, utnevner provinsteamet et
prosjektteam, som skal organisere og utføre oppgaver som skal komme
gruppene til gode.
33. Provinskoordinator leder provinsteamet og etablerer kontakt med
andre provinskoordinatorer. Han / hun leder delegatene til
generalforsamlingen og deltar i rådet for koordinatorer 16. Han / hun kan
inviteres til å følge opp gruppene og slik bidra til å knytte provinsen
sammen.
34. Valgprosedyre: Provinsens nominasjonskomité, med støtte fra den
internasjonale visekoordinator som følger opp provinsen, konsulterer
gruppene og presenterer navn til provinsforsamlingen, som så velger
koordinator17. Den internasjonale visekoordinatoren eller hans / hennes
stedfortreder leder valget. Unntaksvis kan en internasjonal
visekoordinator, etter å ha rådført seg med Tro og Lys – gruppene,
utnevne en fungerende koordinator. Dette gjelder for eksempel når en
koordinator går av før mandatet har gått ut.
35. Mandat: 4 år, kan gjenvelges to ganger
36. Visekoordinatorer (en for hver 6-8. gruppe) veileder, oppmuntrer og
støtter gruppelederne og fungerende gruppeledere i deres oppgaver. De
besøker de gruppene som de veileder minst en gang i løpet av sitt
mandat. De tar initiativ til kontakt mellom gruppene ved å foreslå og
oppmuntre til fellesmøter og aktiviteter (for eksempel opplæring).
16
17

Se paragraf 65.
Se nominasjonskomité, paragraf 78-81.
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37. Utnevningsprosedyre:
1. Provinsens nominasjonskomité eller den internasjonale
visekoordinator som følger opp provinsen, rådfører seg med gruppene
og forbereder en liste med navn på kandidater.
2. Etter en skjelningsprosess og ved hjelp av den
internasjonale visekoordinator, utnevner
provinsteamet provinsens visekoordinatorer, eller
provinsforsamlingen kan velge dem.
38. Mandat: 4 år, kan gjenvelges to ganger.
39. En provinsprest velges av provinsrådet for en periode på 3 år og kan
gjenvelges 2 ganger. Når provinsrådet anser det nødvendig, kan valget
godkjennes av den aktuelle kirkeledelse.
Når lokale forhold gjør det vanskelig å utnevne en provinsprest, må
provinsteamet, i samarbeid med visekoordinator som følger opp
provinsen, finne en passende løsning.
40. Kassererne i de ulike provinsene blir utnevnt av provinsteamet. Han /
hun er underlagt provinsteamet og har ansvar for å administrere
økonomien og finne nødvendige fond til Tro og Lys. Han / hun deltar på
provinsteammøter når økonomiske spørsmål blir drøftet, men har ikke
stemmerett.
Provinsmøtet (fornying)
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42. Provinsmøtet blir holdt hvert annet år eller hvert år dersom dette er
mulig. Provinsteamet forbereder og leder møtet. Slik får gruppelederne
mulighet til å dele, reflektere og fordype sitt trosliv og forplikte seg i
forhold til målene for Tro og Lys (Charterets ånd). Dette skjer i rammen
av et internasjonalt fellesskap. Om det er mulig, kan medlemmer fra Tro
og Lys –gruppene også inviteres til provinsmøtet.
43. Den internasjonale visekoordinator, som følger opp provinsen,
inviteres til provinsmøtet. Dersom han / hun ikke kan delta, kan han/hun
sende en stedfortreder.

Oppretting av nye provinser
44. Når antall grupper i en provins vokser til femti, eller når avstandene
er for store, eller av andre viktige grunner, kan provinsteamet be om at
provinsen blir delt i to og legger fram forslag om dette. Avgjørelsen tas
av det internasjonale rådet etter forslag fra den internasjonale
koordinator. Alle nye provinser kan få samme status som godkjente
provinser har, dersom de oppfyller visse kriterier18.
Begynnende prøveperiode og godkjenning av en provins
45. I et avsidesliggende område der bevegelsen starter opp, og det er
minst 7-10 godkjente grupper, kan den internasjonale visekoordinator
som følger opp provinsen søke om provinsen kan begynne en
prøveperiode.
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46. Avgjørelsen tas av det internasjonale rådet etter forslag fra den
internasjonale koordinator. Dersom forslaget går gjennom19, utnevner
rådet en fungerende provins - koordinator20. Den fungerende
provinskoordinator oppretter og koordinerer et fungerende provinsteam
som består av gruppelederne. Den fungerende provinskoordinator har
den samme rollen som provinskoordinatoren. Provinser som er i en
prøveperiode, har ikke stemmerett på generalforsamlingen.
47. Når provinsen er godkjent, følger den internasjonale visekoordinator
opp provinsen, og forbereder og leder prosessen med å skjelne og velge
provinskoordinator.

V. DEN INTERNASJONALE ORGANISASJONEN
Generalforsamlingen (representasjon)
48. Generalforsamlingen er bevegelsens øverste myndighet, og de som
deltar på generalforsamlingen representerer alle medlemmene i Tro og
Lys- bevegelsen. Den avspeiler bevegelsens erfaringer og formulerer
mer grunnleggende og overordnede målsetninger. Den foreslår og velger
følgende medlemmer av det internasjonale rådet: presidenten, visepresidenten, internasjonal kasserer og koordinator og to andre
medlemmer. Den godkjenner også den internasjonale
nominasjonskommitéen.
19

Vilkårene for prøveperiode og anerkjennelse av en provins er beskrevet i et tilleggsdokument.

20

Se notat # 11
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49. Sammensetning og stemmerett:
Hver provins sender representanter til generalforsamlingen.
Delegasjonen bør være et representativt utvalg av medlemmene i
provinsen slik at mennesker med utviklingshemning også kan delta.
Representantene fra en godkjent provins har bare én stemme på
generalforsamlingen. Medlemmer av det internasjonale rådet og
internasjonale visekoordinatorer deltar med stemmerett.
Generalsekretæren deltar også, men har ikke stemmerett.
50. Det internasjonale rådet bestemmer programmet for
generalforsamlingen, antall delegater fra hver provins og antall spesielt
inviterte gjester.
51. Møtefrekvens. Hvert 5 år. Generalforsamlingen foregår vanligvis
under det internasjonale møtet.
Internasjonalt møte (fornying)
52. Det internasjonale rådet organiserer et internasjonalt møte minst
hvert femte år. Det er et møtested der deltakerne kan dele erfaringer og
tenke sammen, få ny inspirasjon til fortsatt engasjement i Tro og Lys.
Opplæring, fornying og festlig samvær skjer i rammen av et
internasjonalt fellesskap.
Det internasjonale rådet (styre)
53. Det internasjonale rådet handler i samsvar med de overordnede
målene som generalforsamlingen har skissert. Det har et overordnet
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ansvar for bevegelsen, og et spesielt ansvar når det gjelder å ivareta
bevegelsens kall og målbære visjonen. Rådet utnevner prosjektteam
som har ansvar for prosjekter på internasjonalt plan. Det godkjenner
listen over ønskelige egenskaper og ferdigheter i forbindelse med
utnevning og valg av koordinatorer og visekoordinatorer.
54. Etter anbefaling fra den internasjonale koordinator, kan rådet med
jevne mellomrom revidere størrelsen og sammensetningen av
provinsene.
Det godkjenner oppretting av nye provinser ut fra behov og ut fra
hvordan Tro og Lys vokser og utvikler seg. Det utnevner også
fungerende provinskoordinatorer i nye provinser.
55. Rådet godkjenner og utgir dokumenter og hefter som anses
nødvendige for at den internasjonale bevegelsen skal kunne fungere.
56. Det er i samsvar med fransk lov når det gjelder frivillige
organisasjoner.
57. Sammensetning: President, visepresident, internasjonal prest,
internasjonal koordinator, internasjonal kasserer og to andre
medlemmer. Generalsekretæren deltar uten stemmerett.
Sammensetningen av rådet reflekterer den internasjonale dimensjonen
og mangfoldet i bevegelsen. Når det er aktuelt, deltar prosjektansvarlige
og internasjonale visekoordinatorer på noen møter, men uten
stemmerett.
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58. Valgprosedyre: Den internasjonale nominasjonskomitéen rådfører
seg med provinsene og foreslår navn til generalforsamlingen som så
velger president, visepresident, internasjonal kasserer og to andre
medlemmer.
59. Møtefrekvens: Minst to ganger i året.
60. Presidenten leder rådet og har juridisk ansvar for bevegelsen.
Dersom det oppstår en konflikt eller når det ikke oppnås enighet, har han
/ hun vetorett. Visepresidenten vikarierer for presidenten når han /hun
ikke er tilstede.
61. Mandat: 5 år, kan gjenvelges en gang.
62. Den internasjonale Tro og Lys - presten blir valgt av rådet for en
femårsperiode og kan gjenvelges en gang.
63. En internasjonal kasserer har under presidentens ledelse, ansvar for
å administrere finansene og hjelpe til med å finne fond som kan ivareta
bevegelsens liv.
64. En generalsekretær blir utnevnt av rådet. Generalsekretærens
oppgaver blir bestemt av rådet.
Rådet for koordinatorer og det koordinerende team (fornying)
65. Rådet for koordinatorer bidrar til å fornye bevegelsen. Det ledes av
den internasjonale koordinator. Rådets oppgave er å være et møtested
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der ulike koordinatorer i fellesskap kan forsøke å skjelne hva som er
Guds vilje med bevegelsen og slik tjene mennesker med
utviklingshemning og Tro og Lys – grupper i Charterets ånd. I fellesskap
kan koordinatorene utdype hva Tro og Lys er og hvordan bevegelsen
opererer.
Det er opplæring og fornying i rammen av et internasjonalt fellesskap.
66. Sammensetning: Internasjonal koordinator, provinskoordinatorer,
internasjonale visekoordinatorer og internasjonal prest.
67. Møtefrekvens: Minst en gang mellom hver generalforsamling
68. Internasjonal koordinator, internasjonal Tro og Lys - prest og
internasjonale visekoordinatorer utgjør det koordinerende team. Teamet
lytter til de ulike provinsenes behov og imøtekommer dem så godt de
kan. De passer på at lederne i bevegelsen blir utnevnt og valgt i samsvar
med bevegelsens ånd, at de får tilstrekkelig opplæring, støtte og
oppfølging slik at de kan utføre sin oppgave. De har nær kontakt med de
offisielle kanalene i ulike kirkesamfunn for å informere om livet i Tro og
Lys og motta råd og veiledning.
69. Møtefrekvens: Minst en gang i året.
70. Ansvar: Mellom generalforsamlingene er det koordinerende teamet
ansvarlig overfor det internasjonale rådet.
71. Den internasjonale koordinatoren leder rådet for koordinatorer og det
koordinerende teamet. Han / hun må være opptatt av at Tro og Lys skal
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vokse og utdype sitt kall i samsvar med Guds vilje og til medlemmenes
beste, spesielt for mennesker med utviklingshemning som er hjertet i
bevegelsen. Han / hun kan inviteres til provinsmøter eller
provinsforsamlinger, for å fremme den internasjonale Tro og Lys familien.
72. Valgprosedyre: Den internasjonale nominasjonskomitéen rådfører
seg med provinsene og formidler navn til generalforsamlingen som igjen
velger koordinatoren 21. Presidenten, hans /hennes stedfortreder eller et
medlem av nominasjonskommitéen leder valget.
73. Mandat: Fem år og kan gjenvelges en gang.
74. Internasjonale visekoordinatorer: Hovedrollen til de internasjonale
visekoordinatorer er å veilede, oppmuntre og støtte
provinskoordinatorene. De besøker provinsene de har ansvar for minst
en gang i løpet av sitt mandat. De oppmuntrer til solidaritet og oppretter
kontakt mellom provinser ved å foreslå og oppmuntre til at det blir
arrangert møter og kurs der ulike provinser deltar.
75. Utnevningsmåte: Den internasjonale nominasjonskommitéen
rådfører seg med provinsene. Den presenterer en liste med navn for den
internasjonale koordinatoren, som igjen gir listen til det internasjonale
rådet. Rådet utnevner så visekoordinatorer.
76. Mandat: 5 år, kan gjenvelges en gang.

21

Se nominasjonskomité paragraf 78 – 81.
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VI. Når en koordinator eller visekoordinator må gå av
77. Koordinatorer eller visekoordinatorer kan bli sagt opp eller bli bedt
om å trekke seg, dersom de over lengre tid ikke har regelmessig
kommunikasjon med eller ikke deltar i bevegelsens liv, ikke er
tilgjengelig, mangler kompetanse eller har alvorlige problemer. Etter å ha
rådført seg med gruppenes / provinsens styringsgrupper, henvender
visekoordinatoren, som følger opp grupper / provinser, seg til
provinsteamet (når det gjelder en gruppe) eller til det internasjonale rådet
(når det dreier seg om en provins). Provinsteamet eller det
internasjonale rådet rådfører seg med koordinatorer og ledere i de
aktuelle områder før de tar den endelige avgjørelsen.

VI. Enheter knyttet til provinsen eller det internasjonale
Nominasjonskomitéer
78. Nominasjonskomitéene knyttet til provinsen og det internasjonale
fellesskapet har som oppgave og rådføre seg med gruppene / provinsen
for å lede skjelningsprosesser der en identifiserer egnede personer som
kan påta seg et ansvar. Mandatet til det internasjonale komitéen og
provinskomitéen blir utformet av det internasjonale rådet.
79. Den internasjonale nominasjonskommitéen formulerer egenskaper
og nødvendige ferdigheter som det er ønskelig at koordinatorer og
visekoordinatorer i provinser og på internasjonalt nivå har. Listen må
igjen godkjennes av det internasjonale rådet.
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80: Rollen til nominasjonskommitéen er ikke å velge eller utnevne en
kandidat, men å lete etter de mest egnede kandidatene, ta i mot navn på
nominerte fra gruppene eller provinsene, se de i lys av kriterielisten som
rådet har utformet, og så formidle kandidatlisten til generalforsamlingen,
når det dreier seg om valg av en koordinator, eller til en koordinator når
det gjelder valg av visekoordinator.
81. Det internasjonale rådet og provinsteamet kommer med forslag på
medlemmer til nominasjonskommitéen. På internasjonalt nivå
godkjenner generalforsamlingen medlemmene for en periode på fem år.
De kan gjenvelges en gang. På provinsnivå godkjenner
provinsforsamlingen medlemmene for en periode på 4 år, og de kan
gjenvelges en gang.
Prosjektteam (fornying)
82. Hensikten med prosjektteam er å øke kompetansen i forhold til alle
typer prosjekt: Prosjekt veiledningshefte, valfart, finanser,
generalforsamling og prosjekter knyttet til kommunikasjon og eksterne
relasjoner, finanseringskampanjer o.l.
83. Disse godkjennes av det internasjonale rådet og av provinsteamet på
provinsnivå. Prosjektteamene er under det internasjonale rådets /
provinsteamets ledelse. De samarbeider med og veiledes av det
internasjonale rådet / provinsteamet.
84. Et prosjektteam har begrenset levetid (den tiden som trengs for å
fullføre prosjektet på en god måte). Mandatet som ble gitt dem da de tok
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på seg oppgaven, klargjør målene, metodene og tidsrammene for
oppgavene.
85. Prosjektteam knyttet til provinsen har kontakt med de tilsvarende
internasjonale team.

VIII. Konstitusjonen blir vedtatt
86. Generalforsamlingen vedtar konstitusjonen med 75 % flertall.
Endringer av konstitusjonen foreslås av det internasjonale rådet og blir
vedtatt med samme prosentandel.
***
En konstitusjon ble fremlagt på generalforsamlingen 26. oktober i 1980 (Lourdes).
Det ble midlertidig vedtatt for en periode på et år med henblikk på nærmere
overveielser og endringer fra de nasjonale koordinatorene. Konstitusjonen ble
enstemmig vedtatt av generalforsamlingen i 1982 (Wetherby, England). Ytterligere
endringer ble vedtatt av generalforsamlingene i 1984 (Roma), 1986 (Santo
Domingo), 1990 (Edinburgh), 1994 (Warszawa), 1998 (Quebec), 2002 (Roma),
Lourdes (2008).

Tro og Lys - bønnen
Jesus, Du kom inn i vår verden
for å åpenbare Faderen for oss, din Far og vår Far.
Du kom for å lære oss å elske hverandre.
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Gi oss, etter ditt løfte, din Ånd
slik at Han kan gjøre oss
til kanaler for fred og enhet
i denne verden med krig og splittelser.
Jesus, Du har kalt oss til å følge Deg
i et Tro og Lys - fellesskap.
Vi vil så gjerne si «ja» til Deg.
Vi ønsker å leve en kjærlighetspakt
i denne store familien som Du har gitt oss,
der vi kan dele våre lidelser og vanskeligheter,
våre gleder og vårt håp.
Lær oss å godta våre sår og vår svakhet
slik at din makt må åpenbares.
Lær oss å se Deg i alle våre brødre og søstre,
særlig i dem som er blant de svakeste.
Lær oss å følge Deg
på den evangeliske vei.
Jesus, kom og bo i oss og i våre fellesskap
slik Du først bodde i Maria.
Hun var den første som ønsket Deg velkommen.
Hjelp oss å være trofast til stede, sammen med henne, ved
Korsets fot,
nær denne vår verdens korsfestede.
Hjelp oss å leve din Oppstandelse.
Amen
Oversatt av Aslaug Espe

Tro og Lys – bønnen (kortversjon)
Jesus, Du har kalt oss til å følge Deg
i et Tro og Lys - fellesskap.
Vi vil så gjerne si «ja» til Deg.
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Vi ønsker å leve en kjærlighetspakt
i denne store familien som Du har gitt oss,
der vi kan dele våre lidelser og vanskeligheter,
våre gleder og vårt håp.
Lær oss å godta våre sår og vår svakhet
slik at din makt må åpenbares.
Lær oss å se Deg i alle våre brødre og søstre,
særlig i dem som er blant de svakeste.
Lær oss å følge Deg
på den evangeliske vei.
Amen
Oversatt av Aslaug Espe

Tro og Lys – sangen
Jesus hører når vi synger,
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Jesus kommer når vi ber.
(Omkved).
Han er med oss hele dagen,
hele dagen er han med.
Omkved
Han er med oss hele natten,
hele natten er han med.
Omkved
Han er med oss hele livet,
hele livet er han med.
Omkved
Han har aldri sviktet noen,
alltid er han trofast med.
Omkved
Skrevet til 10 årsdagen for det norske Tro og Lys, 2000,
av Gerd Grønvold Saue.
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