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Er du vår nye 

Ungdomsarbeider/pastor? 
 

 

Ytterst i havgapet på Sørlandet finner du Lista, en halvøy idyllisk plassert i Farsund 

kommune, i Agder fylke. 

Lista misjonskirke er en allsidig flergenerasjonsmenighet som ble stiftet i 1944.  

Vi er ca. 150 medlemmer. Vi har et stort og fint lokale som gir gode muligheter til å  

realisere våre drømmer og planer. Vårt ønske er å være en relevant og misjonal  

menighet i vårt nærmiljø. Vi har fokus på varme relasjoner og budskapet om Jesus.  

Vi ønsker å styrke det enkelte mennesket til en fortrolig relasjon med Jesus Kristus.  

Vi arbeider i tråd med våre verdier: Rotfestet, Raus og Relevant 

 

 

Vi skal ansette ny Ungdomsarbeider/pastor i 30-70% stilling som vil være med å 

bygge ungdomsarbeidet vårt videre. En av dine hovedoppgaver vil være Alfred, vårt 

ungdomsarbeid. Du vil være en del av en større stab. Med på laget får du et motivert 

lederskap og en stor gjeng engasjerte, frivillige medarbeidere.  

 

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: 

 

• Du er en engasjerende og relevant forkynner som appellerer til ungdom 

• Du er naturlig engasjert i ungdom og en ungdommene lett kan prate med. 

• Du har gjerne relevant utdannelse, men det er ikke en forutsetning. 

• Du har gjerne musikalske egenskaper og evnen til å lede/bygge lovsangsteam  

• Du evner å lede gjennom andre, og å gjøre andre gode 

• Sammen med lederskap, stab og frivillige er du en pådriver i utviklingen av menigheten 

• Du er gjerne tilknyttet Misjonskirken Norge, men det er ikke en forutsetning 

 

 

Vi tilbyr lønn og arbeidsforhold i henhold til gjeldene tariffavtale i Misjonskirken Norge.  

 

 

Virker dette spennende? 

Ikke nøl med å ta kontakt for videre samtale! 

  

Hjemmeside:    www.listamisjonskirke.no  

Sosiale medier:  https://nb-no.facebook.com/misjonshuset/ 

Søknad med CV sendes til  jan.eivind@listamisjonskirke.no 
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