
 
At kende Jesus og gøre ham kendt 

 
 

Frimenighedspræst 
Banker dit hjerte for at kalde mennesker til personlig tro og 
efterfølgelse af Jesus, og er du god til at lede, motivere og 
udruste frivillige? Så er stillingen som præst i Nordvestkirken i 
København måske noget for dig. 

Din profil 

 Du er en dygtig forkynder, som er grundfæstet i bibelen og står på evangelisk-luthersk grund. 
 Dit hjerte banker for at kalde mennesker til personlig 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 forskellige teams. 
 Du har en tillidsvækkende ledelsesstil og formår at være nærværende i et job med en stor 

kontaktflade. 
 Du ønsker at deltage i menighedens aktiviteter og liv. 

 
Dine opgaver 

 At implementere vores  strategi, ”at kende Jesus og gøre Ham kendt” og fortsat udvikle den i 
samarbejde med ledelsen. 

 At understøtte og udvikle den store frivillige indsats, der sker i menigheden. 
 At virke som præst med forkyndelse, sjælesorg og kirkelige handlinger. 

 
 
Om os 
Vi er en evangelisk-luthersk frimenighed, tilknyttet Luthersk Mission, beliggende i Københavns nordvest-
kvarter. Vi er 150-200 personer, der mødes til gudstjeneste om søndagen og derudover 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 det 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. 

Formalia 
Stillingsgrad efter aftale i intervallet 60-100%. Løn og ansættelsesvilkår efter Luthersk Missions gældende 
retningslinjer. Der er ikke tilknyttet tjenestebolig til stillingen.  
 
Ansøgning, CV samt kopi af relevante eksamenspapirer sendes til fr@nordvestkirken.dk. 
 
 
Yderligere oplysning fås hos vores nuværende præst Viggo 2980 3839 eller menighedsrådsformand Simon 
4018 8332.  

https://drive.google.com/open?id=0B2u56HB--vWrb0g3T1ZuSkpxdG8

