
 
 

Stilling ledig: Barne- og ungdomspastor 
Stillingsprosent: 30% med mulighet for økning.  

 
Vår visjon: «Guds godhet tilgjengelig» 

Beskrivelse av menigheten:  

Misjonskirken Betel Mjøndalen er en selvstendig menighet tilsluttet Misjonskirken Norge, med et 
spennende og variert barne- og ungdomsarbeid. Menigheten er en flergenerasjonsmenighet med 
solide røtter, som er preget av engasjement og trofasthet. Vi har et nytt og flott bygg, sentralt i 
Mjøndalen, vest i Drammen kommune.  Gode kollektivmuligheter til Drammen og Kongsberg, og kun 
45 min fra Oslo.  
 

Beskrivelse av stillingen: 

Er du en som brenner for å jobbe med trosopplæring blant barn og unge? Vil du være med på barne- 
og ungdomssatsningen i menigheten vår?  

Vi ser etter deg som kan samarbeide godt i team, samtidig som du har evne til å være selvstendig og 
ta ansvar. Det er viktig at du er med å utruste og oppmuntre ungdommene våre, slik at de får delta 
og vokse inn i tjeneste som Jesu etterfølgere. 

Du som får rollen som barne- og ungdomspastor må kunne ha ansvar for enkelte ungdomskvelder/ 
«Tweenskafe», søndagsskole («Jungelgjeng» og «Popcorn») og familiemøter. Du vil også ha kontakt 
med speiderne våre og barnekoret «Tvist». Du vil samarbeide med ungdommene, frivillige voksne, og 
menighetens pastor.  

Ønskede kvalifikasjoner:  

- Relevant utdannelse og erfaring er en fordel, men personlig egnethet vil bli vektlagt. 

- Du er kontaktskapende og glad i mennesker. 

- Du er visjonær og mulighetstenkende. 

- Du er komfortabel med å formidle gjennom andakt og tale. 

- Du kjenner deg forpliktet på Misjonskirkens verdigrunnlag. 

Lønn, pensjon og forsikringsavtaler i henhold til Misjonskirken Norges tariffavtaler. 
 

Søknadsfrist: 12. februar 2023 

Søknad med CV og referanser sendes: martin@misjonskirken-mjondalen.no  

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål!  

Ta kontakt med oss:  

-Pastor Martin Kolsrud mob.nr og mail: 928 45 198, martin@misjonskirken-mjondalen.no    

-Styremedlem Esther Janøy mob.nr og mail: 41306959, jemjan@online.no 
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