
 

Stillingsopslag 
 
 

ELN søger frivillig projektkoordinator 
 

Projekt: Uanset hvor du bor  
Vi vil i ELN være en hjælp for kristne, som lever uden et stærkt og tilstrækkeligt menighedsliv. Det kan være 
kristne, som bor i dele af Danmark, hvor der kun er meget få troende og langt mellem fællesskaberne, og 
det kan være kristne, som hører til i en sognekirke, men alligevel savner bibelundervisning og mulighed for 
bønsfællesskab. 

En vigtig del af opgaven er at finde ud af, hvor behovene er, og hvor vi kan yde noget, andre ikke gør. Vi vil 
ikke konkurrere med eksisterende arbejde, men hvor det er muligt, vil vi meget gerne i god dialog med 
lokale kristne og andre aktører, så vi evt. kan samarbejde om dage med bibelundervisning eller lignende. 

Vi vil hjælpekristne uden tilstrækkeligt menighedsliv på følgende måder 

• Lettilgængelige forkyndelsesressourcer 

• Enkeltdage med bibelundervisning i områder af Danmark, hvor der er særligt behov for det 

• Opsøgende over for kristne, der bor, hvor de ikke får dækket deres åndelige behov  

• Projektperiode: 2020-2022 

Som leder for dette projekt søger vi en frivillig projektkoordinator 

Arbejdsopgaver 

• Nedsættelse af projektgruppe i samarbejde med ELN’s landsleder 

• Ledelse af projektgruppe 

• Analysere og skabe overblik over behov 

• Lægge en strategi for, hvordan ELN kan imødekomme behovene med de beskedne midler, vi har til 
rådighed 

• Igangsætte aktiviteter 

Kvalifikationer 

• Du kan se og engagere dig i behovet for hjælp til kristne uden tilstrækkeligt menighedsliv 

• Du kan lede og samarbejde i en projektgruppe 

• Du kan snakke med folk 

• Du kan lægge en strategi og følge den 

Vi kan tilbyde 

• At du er med til at gøre en forskel i Guds menighed i Danmark 

• At du har frie hænder inden for de udstukne rammer 

• At du kommer til at møde kristne mennesker, som du aldrig har mødt før 

• At du får dine rejseudgifter dækket, men ingen løn 

• At du er en del af ELN-Danmarks team 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte landsleder Dorte Sig Leergaard, tlf. 23 60 22 38 eller 
medlem af ELN’s landsledelse Henrik Nymann Eriksen, tlf. 30 48 73 78 

Ansøgning sendes inden 27. april til  landsleder@luthersk-netvaerk.dk 
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