
Børne- & ungdomspræst til Skovlunde Frikirke 

Brænder du for at arbejde med børn og unge? Har du erfaring med at lede frivillige, og har du 
ideer og visioner til at videreudvikle arbejdet blandt kirkens børn og unge samt deres venner? Så 
er du måske vores nye Børne- & ungdomspræst. 

Skovlunde Frikirke er en aktiv kirke i vækst med mange frivillige og et højt aktivitets- og 
energiniveau. Kirken består af folk i alle aldre. 

Da vores kirke vokser, betyder det også vækst iblandt vores børn og unge. Der er derfor et stort 
behov for at sikre ledelse og udvikling af vores frivillige børne- & ungdomsmedarbejdere samt lede 
og tilrettelægge en række udadrettede aktiviteter. 

Nogle af dine væsentligste opgaver vil blive at: 

• Lede, deltage, motivere og fordele opgaver for børne- og ungdomskirkens underviserteam 
• Lede og tilrettelægge undervisningsforløbet i børne- og ungdomskirken i samarbejde med 

de ansvarlige for de relevante børne- og ungdomsteams 
• Være ansvarlig for etablering og koordination af diverse koncerter, støtteevents og 

højtidsarrangementer 

Som person forestiller vi os, at du: 

• Brænder for at se mennesker komme til tro 
• Kan tilslutte dig vores vision og trosbekendelse 
• Har evne og erfaring med at rekruttere og lede frivillige  
• Har evne og erfaring med at undervise, formidle og inspirere andre  
• Har visioner, ideer og kreativitet til at udvikle børne- og ungdomsarbejdet 
• Arbejder struktureret og organiseret, kan lægge planer og virkeliggøre dem 
• Har evnen til at lytte, skabe relationer og være imødekommende 

Skovlunde Frikirke tilbyder: 

• Udvikling, læring og erfaring i samarbejde med kirkens ledelse og anden ansat 
• Et job, hvor du indgår i et samarbejde med en flok engagerede og kreative frivillige 
• Frihed, ressourcer og opbakning til at skabe et unikt børne- og ungdomsarbejde  
• Beskæftigelsesgrad efter aftale samt løn efter kvalifikationer 

Læs mere om os på skovlundefrikirke.dk og se bl.a. vores vision og trosbekendelse. 

Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du på hverdage efter kl 1700 kontakte et par af kirkens 
ledere: Flemming Windfeld på tlf.: 23383474 eller Sten Asmussen tlf.: 25542264 

Hvis du kan se dig selv som vores nye medarbejder, så skriv en ansøgning + CV og send den til 
job@skovlundefrikirke.dk. Processen kører, indtil vi har fundet den rigtige, så ingen grund til at 
vente.

http://www.skovlundefrikirke.dk/
mailto:job@skovlundefrikirke.dk

