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Høsten 2017 begynte planteprosessen av det som vi ønsker skal bli Varhaug 

misjonskirke. Vi er et ungt fellesskap som identifiserer oss med Misjonskirken Norges 
verdier: rotfestet, raus og relevant. Vi består av mennesker i alderen 20-50 år, med 

tilhørende barn. Vår modermenighet er Misjonskirken Bryne.  
Fra februar 2019 ble vi et nasjonalt prosjekt i Misjonskirken Norge. Vi er nå i gang med 
gudstjenester og sosiale happenings. Vi ønsker at mennesker på Varhaug skal bli kjent 

med Jesus gjennom et raust, relevant og rotfestet fellesskap. 
 
 

Vi søker  

PASTOR (60%) 
Vi søker å ansette en menighetsplanter/pastor i 60% stilling fra høsten 2019. Andre 
stillingsbrøker kan vurderes. Hovedoppgaven blir å lede oss i prosessen fra der vi er 
i dag til å bli en etablert menighet i Misjonskirken Norge.  
 
Arbeidsoppgaver 
• I samarbeid med startteamet, lede prosessen med å etablere Varhaug  
misjonskirke som offisiell menighet. 
• Lede planlegging og praktisk gjennomføring av menighetens aktiviteter. 
• Rekruttere, motivere og trene frivillige. 
 
Kvalifikasjoner 
• Vi søker en tydelig leder som kan evne å omfavne og videreutvikle Varhaug 
misjonskirke sine drømmer og visjoner og sette dem ut i livet. 
• Ønskelig med relevant utdanning og erfaring (ledelse og/eller teologi) 
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Personlige egenskaper 
• Et sterkt ønske om å gjøre Gud kjent for mennesker som ikke har en tro  
eller et menighetsfellesskap 
• Visjonær og god på formidling 
• Relasjonell - evner å inspirere og bygge gode team 
• Strukturert - trives med å jobbe selvstendig og evner å få til progresjon i arbeidet 
 
Vi tilbyr 
• Spennende, varierte og meningsfylte oppgaver sammen med en solid  
og dedikert startteam 
• Fleksibel arbeidstid   
• Lønn (60% stilling) og arbeidsvilkår i henhold til Misjonskirken Norges tariff 
 
Den som søker må identifisere seg med Misjonskirken Norges formål og verdier. 
www.mknu.no/verdiene  
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til Thomas Aas Pedersen (mobil 922 95 934), 
pastor i Misjonskirken Bryne.  
Søknad med CV sendes til Misjonskirken Bryne ved Thomas. 
www.misjonskirkenbryne.no 
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Informasjon om stedet Varhaug 
I åpent Jærlandskap ligger tettstedet Varhaug, midt mellom byene Egersund og Stavanger. 
Varhaug er administrasjonssenteret i Hå kommune på Jæren i Rogaland. Stedet har 3 238 
innbyggere. Her finner du Varhaug stasjon, Jærbanen og fylkesvei 44 like i nærheten. På 
Varhaug er det stort engasjement for lokalmiljøet, og mye frivillig lags- og 
organisasjonsarbeid, leirplass og idrettsanlegg. I tillegg byr det vakre kystlandskapet på 
nesten uendelige muligheter i flott natur fra hav til hei, spennende kulturlandskap. Både sør 
og nord for Varhaug finnes det spektakulære sandstrender. Her får du alle typer 
naturopplevelser, enten du foretrekker fotturer, løping, bading eller surfing på Jærens 
berømte bølger. 
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