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Fevik Misjonskirke ligger ut mot Hasseltangen 3 km fra Feviktoppen. Vi ønsker å være et 
nådens hus hvor det er lett å bli kjent med JESUS. Vi er en lokalmenighet 
med tilbedelse, forkynnelse og fellesskap i sentrum. Vi ønsker å være en berikelse i 
enkeltmenneskers liv og til velsignelse for Fevik.  
 

Er du vår nye menighetsarbeider? 
 
Vi søker barne- og ungdomsarbeider i 30-50 % i fast stilling 
Barn og ungdom er viktige satsningsområder for oss. Vi ønsker også å nå ut til unge som 
ikke har naturlig tilknytning til kirka. Det er mange barn og ungdom innom Fevik 
Misjonskirke hver eneste uke også fra kirkefremmede hjem. Spesielt tweens arbeidet 
CONNECT når mange og samlingene er veldig populære blant barn fra 5. -7. klasse. Der 
samles det rundt 50 barn annenhver uke i kirka kveldstid. Ungdomsklubben HASLA har 
hatt ukentlige samlinger med andakt, leker, kiosk og fellesskap for de fra 8. klasse og 
oppover. Annenhver søndag har vi et spesielt opplegg for tweens fra Misjonskirken Ung.  
 
Arbeidsoppgaver 
• Ansvarlig for å lede og planlegge samlinger med barn og ungdom  
• Hovedansvar for ungdomssamlinger og være sammen med ungdommene.  
• Ha ansvar for/med tweensarbeid og barnearbeid i kirka og konfirmantarbeid. 
• Følge opp og være med å rekruttere medledere i menigheten.   
• Være med å fremme et miljø for barn og unge som gjør det lett å tro på Jesus.  
 
Personlige kvalifikasjoner  
• Hjerte for Jesus og for ungdom og barn 
• Kunne inspirere og utruste andre ledere 
• God evne til å formilde, lede og administrere 
 
Formell kompetanse 
• Stillingen krever ingen formell kompetanse, men det er ønskelig med Bibelskole, 
Teologisk Høgskole eller annen relevant utdannelse. Erfaring og egnethet teller høyt. 
 
Lønn, stilling og arbeidsvilkår 
• Lønn vil være i.f.t. Misjonskirken Norges tariffavtaler. 
• Andre arbeidsvilkår følger gjeldene praksis i Fevik Misjonskirke. 
• Stillingen er en fast stilling med tiltredelse fra høsten 2022 eller etter avtale.   
• Stillingsprosent avgjøres av omfanget av arbeidsoppgavene.  
 
Søknadsfrist: snarest  
Søknad med CV sendes e-post: post@fevikmisjonskirke.no eller i brevpost til vår adresse.  
 
Spørsmål til stillingen rettes til: 
Pastor Johnny Eskedal. Mobil: 95 99 51 02. Epost: johnnyeskedal@fevikmisjonskirke.no  
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