Vi søker pastor
til Misjonskirken Follow
60% stilling
Misjonskirken Norge (MKN) er en sammenslutning av 92 selvstendige menigheter
med om lag 11 000 medlemmer. Misjonskirken Follow har motivasjon og drøm om å
gjøre Jesus kjent for mennesker i Folloregionen. Vi er et menighetsfellesskap som
identifiserer oss med verdiene: rotfestet, raus og relevant.
Arbeidsgiver: Misjonskirken Follow
Stillingstittel: Pastor – fast 60%.
Frist: Vi vurderer aktuelle kandidater fortløpende.
Målsetning er oppstart høsten 2019.
Vi har opprettet en ny stilling som pastor, og ser er etter deg som vil være med å
videreutvikle Follow på en måte som gagner menighetens medlemmer og
nærmiljøet i Follo.

Om stillingen
I ansettelse av pastor vil vi legge stor vekt på søkers personlige egenskaper og
egnethet, og vurdere nøye om det ligger til rette for god kjemi mellom pastor og
menighet. En pastor i Follow må identifiserer seg med Misjonskirken Norges visjon
og teologiske grunnlag.
En pastor i Follow må være en lagspiller, en som kan skape resultater gjennom tett
og godt samarbeid med andre.
Hovedoppgavene til en pastor vil være sentrert rundt menighetens indre liv og
utadrettede arbeid. En konkret arbeidsbeskrivelse vil bli utarbeidet i samarbeid
mellom menigheten og den som bli ansatt som pastor.
Arbeidsoppgaver vil kunne inkludere noen av disse sentrale områdene i
menighetens arbeid:
- Gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger
- Pastoral ledelse / hyrdefunksjon
- Disippelgjøring og ledertrening
• Følge opp og lede disippelgjøringsarbeidet i menigheten
• Lederutvikling, særling fokus på lederne i barne- og ungdomsarbeidet
- Team- og nettverksarbeid: Jobbe tett sammen med menighetens ledelse, se
etter mulighet for nettverk og samarbeid med andre menigheter i Follo og
omegn
- Diakonalt arbeid: Bygge videre på menighetens godhetsarbeid og nå ut i
nærmiljøene

www.follow.no

Ønskede kvalifikasjoner
- God sosial og relasjonell kompetanse
- Initiativ og gjennomføringsevne
- Evne til samarbeid
- Evne til å delegere og involvere frivillige
- Hjerte for barn og unge
- Hjerte for Follo-regionen og ønske om å «gi seg» til området. Det er ønskelig
med en pastor som bor i / ønsker å bosette seg i Follo

Vi tilbyr en spennende jobb i en varm menighet. At stillingen er nyopprettet gir
fleksibilitet til å forme arbeidshverdag og oppgaver etter den som ansettes. Lønn
og vilkår følger ordningen for Misjonskirken Norge. Oppstart etter avtale.
På sikt, og gitt videre positiv utvikling av menighetens arbeid, kan det være aktuelt
å øke stillingsprosenten opp mot 100%.

Om arbeidsgiveren
Misjonskirken Follow er en nyopprettet menighet tilknyttet Misjonskirken Norge.
Vi har en drøm om å gjøre Jesus synlig for mennesker i Follo. Vi ønsker å være en
kirke som er rotfestet, raus og relevant. Vi ønsker å nå ut til mennesker som ikke er
vant til å gå i kirka og vi har hatt ulike typer utadrettet virksomhet, spesielt rettet
mot barn og unge.
Misjonskirken Follow ønsker å formidle en slitesterk tro på Jesus som berører
hverdagen og livet. Dette ønsker vi å gjøre på en ærlig og troverdig måte, både når
det gjelder form og innhold. Vi ønsker at de som ikke er vant til å gå i kirken, skal
oppleve å være inkludert og respektert i fellesskapet.
Follow ble etablert som menighet i februar 2018, etter ca. 5 år som «plante».
Follow var i 3 år nasjonalt prosjekt i Misjonskirken Norge. Menigheten består i dag
av 29 voksne medlemmer. 40-50 personer samles til gudstjeneste to ganger i
måneden, hvorav over halvparten er barn, tweens og ungdommer. Det er 5
husgrupper som møtes hver andre uke til samlinger i hjemmene.
Follow har en midlertidig stilling som prosjektleder for menighetens arbeid på
50%, den går ut 2019. Våren 2019 har Misjonskirken Follow tatt et viktig steg for å
gjøre en forskjell i våre nabolag. Vi har ansatt en midlertidig prosjektleder for
godhet (frivillighet) i 40% og ser etter muligheter for hvordan vi, som Jesus, kan
gjøre godt mot andre. Denne stillingen går fram til sommerferien 2019.
Kontaktperson
Espen Øvergaard, styreleder i Misjonskirken Follow.
Mobil 918 47 628. E-post: espen@follow.no
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