
 

STILLINGS OPSLAG  
 

Ølgod Valgmenighed søger præst  
Ølgod Valgmenighed er en del af Den Danske Folkekirke samt Evangelisk Luthersk Netværk (ELN)  
og menigheden er dannet i 2001 af personer med tilknytning til Indre Mission og Luthersk Mission. 
 
 

Vi forventer af dig: 
● at du er uddannet teolog 
● at du kan tage ansvar for den teologiske linje, som beskrevet af Evangelisk Luthersk Netværk. 
● at du kan forkynde og undervise relevant ind i vores samtid - i øjenhøjde og på forståeligt hverdagssprog  
● at du er robust og har erfaring som præst og kan lede en menighed 
● at du er til rådighed for samtaler med menighedens medlemmer 
● at du er god til at samarbejde og kan motivere, inspirere og engagere menigheden 
● at du kan forkynde for børn og unge, samt varetage konfirmandundervisningen 
● at du brænder for at kalde mennesker til tro og tjeneste 

 

Opgavebeskrivelse:  
● en præstestilling i udgangspunktet på 100 % 
● som præst forestår du forkyndelsen, kirkelige handlinger, sjælesorg m.v.    
● du samarbejder med bestyrelsen og tjenesteteams om opgaverne i menigheden 
● du får ansvaret for valgmenighedens daglige drift, fordeling af aktiviteter, 

medlemsadministration, kurser og børnekirke m.v.  
● samarbejde med missionsforeningerne, den kristne friskole, sognemenigheden m.v. 
● relevant sparring og supervision ved menighedens åndelige vejleder. 

 

 
Om Ølgod Valgmenighed 
Kirken er gennem de seneste 18 år vokset til ca. 400 medlemmer – med hele aldersspekteret. 
Vi afholder vore gudstjenester i Ølgod kirke og Bejsnap kirke, hvor tilslutningen er stor. 
Du kan læse mere om Ølgod Valgmenighed på www.ovmh.dk, facebook og ELN`s hjemmeside. 
 

Praktisk information  
Kan du se dig i ovenstående beskrivelse, så send frimodigt en ansøgning.   
Spørgsmål til stillingen kan rettes til bestyrelsesformand Henrik Tygesen på tlf. 52 22 52 46. 
Lønvilkår forhandles med udgangspunkt i kvalifikationer/præsteforeningens satser. 
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt ‐ eller efter nærmere aftale. 
Ansøgningsfristen er d. 1. juni. Jobsamtalerne forventes afholdt i uge 24/25. 
Ansøgning, CV og eksamenspapir sendes via mail til formand@oelgodvalgmenighed.dk (mrk. “job‐ansøgning”). 

http://www.ovmh.dk/

