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 Menighedsinspirator til ELNs menighedsnetværk 
 

Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) ønsker at ansætte en person, som kan inspirere eksisterende  

menigheder i ELNs Menighedsnetværk (M-netværket) og motivere nye menigheder til at gå med 

i M-netværket.  

 

Hvis du deler ELNs vision om en levende og bibelsk funderet Kirke, så er du måske den nye 

medarbejder i ELN. 

 

ELN har været aktiv i 9 år og er i en spændende udvikling. Siden starten af M-netværket i 

sommeren 2012 har 29 menigheder tilsluttet sig M-netværket - og en del overvejer at være med. 

I de kommende år satser vi på at få endnu flere menigheder og ledergrupper fra blandt andet 

folkekirken med. 

 

Opgaverne for ELNs nye inspirator vil være at: 

 

 Udvikle menighednetværket i samarbejde med styregruppen. 

 Støtte nuværende menigheder i M-netværket. 

 Give hjælp og inspiration til nye menigheder i opstartsfasen. 

 Opmuntre etablerede menigheder til at gå med i M-netværket. 

 Deltage i udvalgsarbejde med ELNs samarbejdspartnere vedr. fælles arrangementer.  

 Administrativt arbejde, kommunikation og koordinering af aktiviteter i M-netværket. 

forbindelse med de nævnte opgaver.  

 Bruge intranettet for at fremme fællesskabet mellem menigheder. 

 Deltage i stævner med ELNs stand og lignende. 

 

 

 

Profil for inspirator i M-netværket: 

 

 Fortrolig med ELNs dna. 

 Udadvendt og lyttende. 

 Visionær og brænder for ELNs sag. 

 Udviklingsorienteret og innovativ. 

 God til at vejlede og sparre andre ledere. 

 Dygtig organisator og igangsætter. 

 

Du kommer til at relatere til landssekretær Brian Christensen som er ansat på halv tid i ELN.  

Kan du se dig selv i disse opgaver, vil vi meget gerne høre fra dig. 

 

Stillingen er på halv tid og er fra 1. august 2015 og tre år frem. Løn efter aftale. 

 

Ansøgningsfrist den 26. maj 2015. 

 

Oplysninger og ansøgning til næstformand Kurt Dalsgaard, tlf. 29 80 81 84  kurt@luthersk-

netvaerk.dk 

 

 

Evangelisk Luthersk Netværk -  fællesskab og netværk på tværs af bibelglade kristne - en klar 

stemme i en forvirret tid. 
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