Foreningen for Den Ny Energi
§2
Formål:
Foreningen for Den Ny Energi’s formål er
! at formidle viden om Den Ny Energis åndelige budskaber i hele landet
! at afholde Festival eller lignende i den Ny Energi hvert år
! at støtte arbejde og tiltag, der formidler viden og forståelse for Den Ny Energi og vores
samtids store forvandlingsprocesser
! Igennem disse tiltag er det vort formål at skabe HÅB for og TILLID til vor fælles fremtid.
§3
Værdigrundlag
! Vi betragter alle mennesker som ligeværdige og som mestre for deres eget liv.
! Alle mennesker er ét – ét stort fælles liv, én stor organisme - samhørighed.
! Ethvert menneske er en repræsentant for menneskeheden.
! Vi ser livet som en fortløbende bevidsthedsmæssig udviklingsproces.
! I vores virkelighed har Jordens energigrundlag ændret sig væsentligt.
! Vi tror, at der er en helt ny energi på Jorden, som langsomt vil forvandle mennesket til at
blive mere ansvarlige og tolerante.
! Denne større ansvarlighed giver sig udtryk i vores valg og handlinger i vort daglige liv, fx
gennem økologi, bæredygtighed og socialt ansvar.
! Mennesket vil gennem Den Ny Energi udvikle flere og større evner og muligheder.
! Da vores skaberevner forstærkes, får mennesket mulighed for at blive en bevidst skaber i sit
eget liv.
! Foreningen er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser og bærer stor
respekt for forskellighed.
! Vores virke er at styrke det sociale ansvar og fællesskabet og en aktiv medvirken i
udviklingen af en samfundsnyttig indsats hen mod en ny og bedre verden.
§4
Medlemskab
! Alle, som er nysgerrige overfor formålet og værdigrundlaget, kan optages.
! Man er medlem, når man har indbetalt kontingentet.
! Fornyelse finder sted ved indbetalingen af næste års kontingent.
! Udmeldelse sker automatisk ved udløb af medlemsperioden.
! Ved udmeldelse af foreningen, kan intet medlem gøre krav på en andel af foreningens
formue.
! Medlemsperioden løber fra januar til december.
! Foreningen fører et medlemskartotek med medlemmernes navn, bopælsby, mailadresse og
telefonnummer (evt fødselsår)
! Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. 2018 – 75 kr.

