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Præsteansøgning 

Vil du være en del af en rummelig og aktiv kirkefamilie på tværs af 

generationer? 
Vores præst går på pension, derfor søger vi dennes afløser. 

Vrå Baptistkirke er en menighed bestående af godt 100 medlemmer, hvoraf den største gruppe er i 

alderen 30-55 år.  

Vrå er en stationsby, beliggende i Vendsyssel, ca. 30 km nord for Aalborg.  

Vi er en del af en by med et stærkt foreningsliv og en ny skole indviet i 2022. 

 

Det du vil møde er: 

• en menighed som er glad for sang og musik. 

• en stor spejderflok. 

• prioritering af børne- og ungdomsarbejde. Pt. har vi en ansat ungdomsmedarbejder. 

• velfungerende seniorfællesskab. 

• stærk struktur med selvstændige råd og udvalg (du deltager som udgangspunkt i møder i 

menigheds- og gudstjenesteråd).  

• en nyrenoveret kirkebygning. 

 

Mission: 

• Vi vil være tilbedende i ord og lovsang! 

• Vi ønsker at være rummelige, tilgivende og omsorgsfulde. 

• Vi ønsker at være Jesusefterfølgere. 

• Vi ønsker at lytte til bibelsk funderet forkyndelse og arbejde med det. 

• Vi vil dele liv. 

• Vi vil engagere os i lokalsamfundet. 
 

Vi forestiller os: 

• at du har levende Gudserfaring og evne til at forkynde ind i tid og kontekst. 

• at du praktiserer lederskab med fokus på medvandring. 

• at du har fokus på at skabe og vedligeholde relationer. 

• at du varetager søndagsgudstjenester og kirkelige handlinger. 

• at du vil være tilgængelig for sjælesorgssamtaler. 

• at du vil samarbejde med byens øvrige præster (Valgmenighed og Folkekirke). 

• at du ønsker mellem 20 og 37 timers ansættelse. Vi drømmer om en team- ansættelse på sigt.  
 

 

Vi forventer ikke en blæksprutte - Det er menigheden, der skal være blæksprutte.  
 

Jobfakta: 
• Løn jævnfør Baptistkirken i Danmarks løntabel. 

• Tiltrædelse: senest 1. oktober eller efter aftale. 

• Ansøgningsfrist: løbende. 

• For yderligere informationer: Tine Kragh mobil: 23 64 21 60 –  

Ansøgningen sendes til: sekretaer@vraabaptistkirke.dk 
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