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Præst til
Hillerød Frimenighed

Banker dit hjerte for at lede mennesker til personlig tro og efterfølgelse af Jesus, og er du god til at motivere
og udruste frivillige? Så er stillingen som præst i Hillerød Frimenighed måske lige noget for dig!
Om os

Vi er en evangelisk-luthersk frimenighed, tilknyttet
Luthersk Mission, beliggende i Hillerød på Johannesskolen. Vi er en levende menighed med 100-150
aktive medlemmer i alle aldre, der mødes til gudstjeneste om søndagen, hvor der ud over en prædiken
for de voksne også er børnekirke og juniortræf for
børnene. Desuden har vi aktiviteter i ugens løb for
både små og store, unge og ældre. Vi tror, at Bibelen er Guds ord til os i dag, og at den er relevant og
brugbart i vores hverdag. Gennem større og mindre
fællesskaber ønsker vi, at det glade budskab om
Jesus må nå vores naboer, kollegaer, studiekammerater og hvem vi ellers omgås i dagligdagen.
Vores nyformulerede vision er:
”Kristus i Centrum” med underpunkterne:
- Kristus for alle generationer
- Kristusfællesskaber
- Kristus for hele verden
Ud fra denne vision ønsker vi at være en nutidig
kirke i en moderne tid.

Dine primære opgaver

- At virke som præst med forkyndelse, sjælesorg 		
og kirkelige handlinger
- At implementere vores vision ”Kristus i Centrum”
og fortsat udvikle den
- At understøtte og udvikle den store frivillige ind-		
sats, der sker i menigheden
Alt sammen i samarbejde med menighedens ældsteråd samt andre interne og eksterne prædikanter.

Andre mulige opgaver:

- Være en samlende figur blandt vore yngre
familier
- Udfolde dine musikalske evner
- Deltage i et aktivt børne- og ungdomsarbejde
- Webmaster og SoMe-opgaver
- Måske brænder du for noget andet, som vi endnu
ikke ved, vi har brug for?

Om dig

- Du er forkynder og underviser, grundfæstet i 		
Bibelen og står på evangelisk-luthersk grund
- Du er måske forholdsvis nyuddannet – eller tæt 		
på at være det
- Dit hjerte banker for at føre mennesker til per-		
sonlig tro og efterfølgelse af Jesus
- Du kan lede, motivere og udruste frivillige ledere
- Du kan igangsætte og facilitere nye initiativer. 		
- Du kan arbejde selvstændigt og samtidig arbejde
sammen med og lede eller supportere forskellige
frivillige teams
- Du har en tillidsvækkende ledelsesstil og formår
at være nærværende i et job med en stor kontaktflade
- Du ønsker at være en aktiv del af menighedens liv
og hverdag

Formalia

Ansættelsesgrad gerne 80-100% - men med den rette ansøger kan andet aftales. Løn og ansættelsesvilkår efter Luthersk Missions gældende retningslinjer.
Der er ikke tilknyttet tjenestebolig til stillingen.
Ansøgning, CV samt kopi af relevante eksamenspapirer sendes til bent@hillerodfrimenighed.dk.
Yderligere oplysning fås hos vores formand
Bent Enevoldsen på telefon 2825 5812 eller
bent@hillerodfrimenighed.dk
Ansøgningsfrist: 9. januar 2022

