SKAL DU VÆRE PRÆST I NEXØ FRIKIRKE?
Elsker du at forkynde og er du en dynamisk leder, så er du måske vores nye præst. Vi søger en præst
med tiltrædelse 1. august eller snarest muligt derefter.

Vi vægter at du:
-

er grundfæstet i bibelen og har tilegnet dig teologisk viden/uddannelse.
er en person som kender til Helligåndens kraft og udrustning.
er en præst som kan sætte kursen med en anerkendende ledelsesstil og at du er god til at
samarbejde med andre ledere.

Som person har du:
-

personlig integritet og er bærer af en sund karakter.
ydmyghed i forhold til Gud og mennesker.
et hjerte, der banker for mennesker og møder dem med nærvær.
evne til at samarbejde konstruktivt med frivillige og teams på tværs af kirkens arbejdsområder.

Vi forventer:
-

at du har villighed og lyst til at arbejde med på kirkens missionale og diakonale vision.
at du kan være præst for alle generationer i kirken.
at du vil være en aktiv del af vores lokalsamfund.

Hvad er det for en menighed du møder i Nexø Frikirke?
Du vil møde en menighed som lægger vægt på lovsang, bøn og fællesskab.
Du vil møde en menighed som består af mange og meget forskellige mennesker. Nogle er nye i troen,
andre bærer på forskellige kirkelige baggrunde, men mest af alt er vi Nexø Frikirke.
Vi er en kirke som er engageret i et stort børne- og ungdomsarbejde, ud fra rammerne i byens
tværkirkelige legeland og skaterhal, Værftet.
Vi er aktive i lokalsamfundet blandt andet med maduddeling, den årlige børnefestival, julehjælp og
stærkt engagement i Folkemødet.

Om Nexø Frikirke:
Nexø Frikirke har rødder i dansk frikirketradition.
En tværkirkelig bedegruppe, med udgangspunkt i lokale frikirker, blev den første spire til det, der nu er
Nexø Frikirke. I december 1999 blev Nexø Frikirke godkendt som trossamfund og i 2001 købte kirken
byens gamle sømandshjem, der oprindelig var Nexø Borgerskole frem til 1960. Bygningen hedder nu
Skibet.

Netværk:
Nexø Frikirke er en del af Frikirkenet, som er et landsdækkende netværk af frikirker i Danmark. Vi er
også venner af kirkesamfundet Vineyard, som vi oplever os beslægtet med i forhold til værdier og
deltager gerne i lederkonferencer og sommerlejr mv.
Vi er også inspirerede af netværket Partners in Harvest, som udspringer af Catch the Fire Church i
Toronto.

KONTAKT:
Ønsker du at søge stillingen eller vil du vide mere om Nexø Frikirke? Så kontakt ledergruppen ved
Michael Grønbech-Dam på mail mg-d@private.dk eller telefon 61137172
Du er også velkommen til at kontakte vores nuværende præst Hasse Falk Jakobsen.

