
 

 Er du vår nye pastor? 
 

Misjonskirken Kråkstad i Nordre Follo sør for Oslo er en voksende menighet med engasjerte medlemmer i alle aldre.  

Vi er lokalisert i landlige omgivelser, men i sentrum av kirkelandskapet, og ønsker å være en rotfestet, raus og 

relevant kirke for hele regionen – i samarbeid med andre menigheter i Nordre Follo og Oslo Sør. 

 

Vi ønsker å være en menighet for alle generasjoner, men i de nærmeste årene vil vi ha et spesielt fokus på de yngre - 

barn, ungdom og barnefamilier. Vi vil gi flere medmennesker anledning til å erfare hvordan relasjonen med Jesus, 

livsnære fellesskap, sjenerøs livsstil og aktivt samfunnsengasjement kan bidra til Guds barns enhet og menneskers 

frelse – i tråd med Misjonskirken Norges visjon og verdier.  

Nå søker vi etter deg som har lyst til å være med å lede oss i dette arbeidet.  

Pastorens oppgaver: 

• Lede menighetens åndelige virksomhet. Forkynnelse, disippelgjøring og evangelisering 

• Hovedansvar for kirkens aktiviteter i samarbeid med menighetens styre og øvrige frivillige ressurser 

• Utruste og inspirere medmennesker til tjeneste for Gud og hverandre 

• Pastor for hele menigheten, med fokus på de yngre  

 
Kompetanse og personlige egenskaper: 

• Du kommuniserer godt – særlig med unge mennesker 

• Du anerkjenner Bibelen som Guds ord og rettesnor for liv og lære 

• Du er raus, og evner å bidra til at kirkas aktiviteter er relevante for medmennesker 

• Du har relasjonskompetanse, og ser verdien av samarbeid internt og eksternt 

• Utdanning innen teologi og ledelse er en fordel 

• Personlig egnethet blir vektlagt 

 

Vi tilbyr:  

• En menighet med lang historie, nytt kirkebygg og med ambisjoner om å være en kirke for vår tid 

• Mulighet til å forme egen tjeneste i en spennende region i kraftig vekst sør for hovedstaden 

• Lønn og arbeidsvilkår i henhold til Misjonskirken Norges regulativer 

• Muligheter for hjelp med å skaffe bosted / flytting 

• En menighet hvor du - og eventuelt familien din - er varmt velkommen 

• Stillingen er en åremålsstilling - fem år – med mulighet for forlengelse 

 

Ta gjerne kontakt med styreleder Lene Fosser Minge for å få vite mer om stillingen og menigheten.  

Telefonnummer er 41644450 

Søknad sendes lene.fosserminge@gmail.com. Søknader vil bli behandlet fortløpende. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


