
børnekirke-
medarbejder

dine arbejdsopgaver

vi tilbyder

er du
Du kommer til at fungere som barselsvikar for børnekirkelederen, hvis 
opgaver bliver fordelt mellem dig og de frivillige. Dit primære ansvar 
bliver i forhold til børnekirkens styregruppe, hvilken du skal lede og 
samarbejde med om at udvikle og styrke børnekirken Kongeriget, så 
der hele tiden er de bedst mulige rammer for børn og frivillige med 
de ressourcer, der er til rådighed. Desuden skal du samarbejde med 
præsten om børnekirkens rolle i hele menighedens liv.

Som udgangspunkt er søndag ikke en arbejdsdag, 
men vi forventer, at du i den periode, du er ansat, 
har Borgerkirken som dit primære gudstjenestefæl-
lesskab om søndagen, så du har fingeren på pulsen i 
forhold til kirkens liv og vækst.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til  
at kontakte børnekirkeleder Thilde Moskjær Kofod 
på 42 94 14 30 eller på thilde@borgerkirken.dk.

Du kan også kontakte Borgerkirkens præst,  
Frands Nedergaard Pedersen på 42 44 86 00 eller 
frands@borgerkirken.dk. 

Ansøgning sendes til børnekirkelederen og samtaler 
afholdes løbende. 

din profil
>  Du er kristen og brænder for at børn må lære 

Gud at kende og få positive kirke-oplevelser 
med i bagagen

>  Du er god til at motivere, koordinere og 
organisere

>  Du tænker langsigtet og visionært

>  Du er kendt med frivilligt arbejde og har selv 
tidligere haft faste frivillige opgaver i en eller 
anden sammenhæng

>  planlægge temaserier og særlige events i 
børnekirken sammen med styregruppen

>  planlægge og afvikle møder for de frivillige 
med koordinering og oplæring

>  administrative opgaver, fx sørge for at ind-
hente børneattester

>  hverve nye frivillige og koordinere deres 
oplæring

>  en levende kirke i udvikling hvis primære fokus er 
at række ud til dem, der ikke plejer komme i kirke

>  20 timer om måneden og med stor medindflydelse 
på hvordan timerne fordeles – en del møder vil 
dog være om aftenen.

>  ansættelse pr. 1. oktober og op til et år frem

>  14 dages oplæring og introduktion ved nuværen-
de børnekirkeleder

>  mulighed for at præge og udvikle et stærkt team 
af frivillige

>  mulighed for at gøre en mærkbar forskel for både 
børn og frivillige

dine ansvarsområder

i borgerkirken ?


