
Præst søges

Er du vores nye præst?

Vores kirke er en evangelisk-luthersk frimenighed i Bramming. Kirken er en del
af Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) og er tilknyttet Indre Mission. 

Hvad er vigtig for os?

 At du har en teologisk uddannelse og kan tage ansvar for den teologiske linje, som der er beskrevet 
af Evangelisk Luthersk Netværk.

 At du kan kommunikere og formidle evangeliet i øjenhøjde og hverdagssprog til børn, unge og 
voksne.

 At du er til rådighed for samtaler med menighedens medlemmer.   
 At du har gåpåmod og er initiativrig.
 At du tager del i konfirmandundervisningen. 
 At du kan samarbejde med menighedsråd, tjenestegrupper og menighed, hvor vi løfter i flok, men 

hvor du vil få en central rolle. 

Hvad tilbyder vi?

 En præstestilling på 50%
 Relevant rådgivning – konkret ved menighedens åndelige vejleder.
 Et netværk med andre præster og menigheder i ELN.
 Løn efter præsteforeningens gældende regler
 En menighed der ønsker og brænder for:

o At mennesker skal komme til Kristus og vokse i troen på ham.
o At fremelske kærlighed til Gud, næsten og menigheden
o At tjene både Gud og mennesker. 
o At gudstjenesten er det centrale element, der samler, opbygger og udruster.

Om Bramming Frimenighed 

Frimenigheden har i dens 10-årige levetid, etableret sig med et stabilt antal medlemmer på ca. 35 voksne 
medlemmer. Vi oplever stadig at der kommer nye med til vores gudstjenester, og vores opland spænder 
langt ud over Bramming. Menigheden har et godt forhold til andre menigheder i lokalområdet. Bramming 
frimenighed består af medlemmer fra flere forskellige kirkelige organisationer som f.eks. LM, IM og Oase.

Praktisk information

Kan du se dig selv i ovenstående beskrivelse, så hører vi gerne fra dig. Du kan læse mere om Bramming 
frimenighed på www.brammingfrimenighed.dk eller på Bramming Frimenigheds facebookside. 

Spørgsmål til stillingen kan rettes til menighedsrådsformand Peter Wind, 60294555.
Stillingen ønskes besat fra den 1. januar 2023 – og gerne før. Ansøgning, CV og eksamenspapir sendes til 
formand@brammingfrimenighed.dk 
Ansøgningsfristen er den 28. oktober 2022. Jobsamtalerne vil blive afholdt uge 45. 
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