
 
 

Vågsbygd misjonskirke (VMK) er en ung, lokal menighet i Vågsbygd, Kristiansand, som 
ble stiftet i 2009. Menigheten utgjør om lag 90 voksne og 70 barn/unge. Vi har ansatt 
hovedpastor i 75 %, administrasjonsarbeider i 20 % og ungdomsarbeider i 40 %. 

 

Vår barne og tweensarbeider slutter til sommeren, og vi ønsker derfor å ansette 
en til to nye medarbeidere i 30- 50% fast stilling. Vi søker derfor etter; 
 

Barne- og tweensarbeider/pastor i 30-50 %  
Konkrete oppgaver som inngår i stillingen  

• Hovedansvarlig for trosopplæringsplan og søndagsskolen opp til og med 7 klasse. 
Tilrettelegg opplegg, følge opp ledere og gjøre nødvendig administrasjon.  

• Følge opp og utruste ledere i tweensarbeidet, og gjøre nødvendig administrasjon.  
• Lede arbeidet med «Alle sammen» - møter 
• Levende tro samlinger relatert til søndagsskole og annet barnearbeid, i samarbeid med 

hovedpastor/ungdomsarbeider 
• Ved en ev 50 % stilling vil det også ligge inne noe mer administrasjon knyttet til 

menighetens øvrige arbeid.  
• Delta på stabssamlinger og lederskapssamlinger etter behov 

Personlige kvalifikasjoner  
• Hjerte for Jesus og barn/tweens 
• Kunne inspirere og utruste andre ledere  
• God evne til å formilde, lede og administrere 

Formell kompetanse 
• Stillingen kreve ingen formell kompetanse, men det er ønskelig med Bibelskole, 

Teologisk Høgskole eller annen relevant utdannelse 
Lønn og arbeidsvilkår 
• Lønn vil være i henhold til POs regulativ (Personalorganisasjonen i Misjonskirken 

Norge).  
• Andre arbeidsvilkår følger gjeldene praksis i Vågsbygd misjonskirke. 
• Hovedpastor Jens Kåre Lindal vil være nærmest overordnede.  

 
Stillingen er en fast stilling med tiltredelse 1. august 2022 eller etter avtale. Det er ønskelig at 
den som ansettes blir minst to år i stillingen, og at vedkommende bosetter seg i Vågsbygd. 
Spørsmål til stillingen rettes til Jens Kåre Lindal, mobil 971 90 128.  
Søknad med CV sendes til e-post  jens.kare@vagsbygdmisjonskirke.no innen 19. mai 2022. 
Intervjuer vil bli avholdt fortløpende. 
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