
Hvis du er, så forestiller vi os, at du har stærke
relationelle evner, er en moden troende, der er tydelig
omkring dit kristenliv og at du har en naturlig autoritet i
forhold til teenagere og unge. Du er måske uddannet
teolog, men det er ikke en absolut nødvendighed.

Vestermarkskirken har en dejlig flok teenagere og unge,
der gerne involverer sig og deltager i planlægning og
udførelse af aktiviteter. Vi søger en ungdomspræst, der
kan gå foran og sætte retningen. Èn der ser den enkelte
teenager/unge og som kan understøtte den enkeltes
åndelige og personlige udvikling. Arbejdet foregår i
samarbejde med Vestermarkskirkens frivillige ledere og
øvrige ansatte.

● Overordnet leder for teenage/ungdomsarbejdet
med ansvar for åndeligt fokus og udvikling i de
forskellige ugentlige arrangementer

● Have mentorsamtaler med unge – skabe
udvikling og turde udfordre den enkelte
åndeligt og personligt

● Undervise konfirmander og deltage i
missionstur og planlægningen af denne

● Skabe relationer til teenagere og de unge, have
et åbent hjem

● Fokus på de, der står i udkanten af fællesskabet,
være samlende

● Deltage i planlægning og udførelse af
arrangementer i MBU (landsarbejde)

● Gerne støtte op/tage initiativ til evangeliserende
arrangementer og arrangementer på tværs af
kirkesamfund i lokalområdet

Stillingen er en deltidsstilling på op til 25 t/uge. Vi
ønsker en person, der er villig til at bosætte sig i
Grindsted og som er medlem af og har sin daglige gang i
Vestermarkskirken. Stillingen ønskes besat hurtigst
muligt. I første omgang ansættes i en periode på 3 år.
Løn efter kvalifikationer.

Kan du se dig selv i denne stilling sender du din
ansøgning til Vestermarkskirkens formand Marien van
Beest på marien@vestermarkskirken.dk. Vi indkalder til
samtale løbende og har stillingsannoncen åben til vi
finder den rette. Har du lyst at høre mere om
Vestermarkskirken og stillingen inden du søger, er du
velkommen til at ringe til Marien på 2231 6041.

VESTERMARKSKIRKENS
NYE UNGDOMSPRÆST?

Vestermarkskirken er en frikirke og en del af Det
Danske Missionsforbund.
Vi har i forvejen ansat en ledende præst, en børne- og
familiemedarbejder, en cafémedarbejder og en
administrativ koordinator.

Vi har ca. 230 voksne medlemmer og har ugen igennem
gang i mange aktiviteter for både børn og voksne, bl.a.
gospelkor, gokartklub, spejderarbejde, formiddagscafé,
teenageklub, ungdomsarbejde, seniorarbejde og
selvfølgelig ugens højdepunkt: Gudstjenesten!
Desuden afholder vi året igennem koncerter, foredrag
og arrangementer for børn og unge.
Se mere på vestermarkskirken.dk.
Stillingen er genopslået pr. 1. april 2020.

GENOPSLAG


