
 
Bornholmerkirken søger ny præst  
 

Har du lyst til at stå i spidsen for en aktiv og engageret menighed? Så er det måske lige dig vi søger.  

Bornholmerkirken er en evangelisk luthersk frimenighed, som har eksisteret siden 2005. Vi er ca. 150 børn 

og voksne i menigheden. Vi ønsker som kirke at være et åbent og evangeliserende fællesskab og en kirke 

for alle generationer, ligesom vi gerne vil fremme, at enhver skal have mulighed for at lære Gud og den 

kristne tro at kende. Vi lægger derfor stor vægt på, at vores kommende præst kan se værdien i at formidle 

det kristne budskab til alle aldersgrupper.  

Vi forestiller os, at du  

- er teolog eller har en bachelor i teologi  

- har nådegaver og mod til at være kirkens hyrde, primære forkynder og sammen med kirkens 

lærerråd have det teologisk ansvar for menigheden  

- kan favne såvel børn, unge som voksne, så alle føler sig som en integreret del af menighedens 

fællesskab  

- formidler evangeliet på en levende og vedkommende måde  

- er udadvendt, opsøgende og ønsker at tage aktiv del i menigheden  

- brænder for at flere må komme til tro 

Vi kan tilbyde  

- En levende menighed hvor alle generationer, lovsang og en uformel form er med til at præge vores 

gudstjeneste.  

- En veletableret menighed med egne lokaler og stort engagement fra vores mange frivillige.  

- Samarbejde med andre menigheder og foreninger. Bornholmerkirken er en del af evangelisk 

Luthersk netværk.   

- Sparring med såvel menighedsrådet, lærerråd samt kirkens tilsynsførende.  

 

Alt efter evner og ønsker vil stillingen være normeret mellem 50-100%. Løn og pension læner sig op ad 

gældende overenskomst for folkekirken. 

Vi forestiller os, at vores nye præst starter primo 2023.  

Hvis du er interesseret i mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakt kirkens formand 

Ulrik Due Madsen på formand@bornholmerkirken.dk eller på mobil 28912007, eller kontaktperson for 

kirkens præst Betina Juhl Tychsen på mobil 52765082.  

Din ansøgning med relevante bilag sendes til formand@bornholmerkirken.dk  

Du kan desuden læse mere om Bornholmerkirken på www.bornholmerkirken.dk  
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