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Kronjyllands Frimenighed i Randers søger ungdoms- og hjælpepræst
- til udadrettet arbejde, teenage- og ungdomsarbejde
Tiltrædelse: 15. august 2018 eller efter aftale
Normering: 37 timer
Først og fremmest bliver du en vigtig brik i arbejdet med vores vision: Passion for byen. Vi har et ønske om
at styrke vores udadrettede arbejde i Randers og omegn. Det vil være i samarbejde med menigheden og de
unge i Unite. Det kan også være i samarbejde med andre kirker i byen.
Vi har i de sidste år oplevet stor vækst i tilgangen af teenagere og unge. Dit arbejde bliver derfor også
omkring vores teenagere (Unik) og unge (Unite), ligesom du vil blive inddraget i konfirmandundervisningen.
Du vil også være med til at holde gudstjenester.
Der vil være plads til, at du er med til at forme din stilling ud fra din passion og dine gaver. Du bliver en del
af kirkens daglige ledelse sammen med vores ledende præst, og du kommer til at arbejde sammen med
vores passionerede teamledere.

Din profil
•
•
•
•

•
•
•

Du brænder for at se mennesker komme til tro
Du er fyldt med energi og smitter mennesker omkring dig
Du er glad for teenagere og unge og trives i et ungdomsmiljø
Du synes, vores vision lyder spændende og har derfor lyst til at bringe den fra skrivebordet
og til levet liv
Du er pionertypen, der kan lide, at alt ikke er, som det plejer at være
Du er fleksibel og god til at samarbejde, samtidig er du udholdende og lader dig ikke så let slå ud,
når du møder modstand
Du ønsker, at KFM bliver din kirke og vil derfor bosætte dig i eller omkring Randers
Du har fx læst teologi, 3K eller lignende, og du kan se dig selv i vores teologiske ståsted

Vi tilbyder
•
•
•
•

Mulighed for udvikling, læring og erfaring i samarbejdet med kirkens præst
Et job, hvor du indgår i et samarbejde med en flok engagerede og kreative frivillige
Mulighed for at være med til at påvirke og udvikle kirkens vision
En spændende og afvekslende hverdag

Ansøgning skal sendes senest 19. juni 2018 til Rolf Weber på e-mail: rwe@kfm-randers.dk. Vi holder
ansættelsessamtaler d. 28. juni 2018.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Formand Rolf Weber, 2544 4053 eller
præst Peter Kofoed Herbst, 2285 6869

Kronjyllands Frimenighed (KFM) er en kirke med en klar vision om, at vi vil være en kirke med passion
for fællesskabet, byen, hverdagen og verden. Læs mere på hjemmesiden kfm-randers.dk.
Vi er en evangelisk luthersk frimenighed med 265 medlemmer – heraf er ca. 100 børn/unge. Vi
startede i 1996 som valgmenighed, og har siden 2013 været frimenighed. Vi er en del af Evangelisk
Luthersk Netværk.

