
 
 
 

Deltids medarbejder til børne-, unge- og familiearbejdet i Vejle Oasekirke 
 
Vejle Oasekirke søger pr. 1. oktober en medarbejder til at drive og udvikle børne-, unge- og familiearbejdet, 
som foregår i kirken, og som strækker sig ud til børn, unge og familier i nærområdet. 
 

Vi søger en medarbejder, der: 
• har en relevant uddannelse fx teolog/3K/pædagog eller anden erfaring. 
• med et engageret drive kan lede og løfte kirkens arbejde med børn og deres familier. 
• kan balancere mellem at være den udøvende og den uddelegerende. 
• har evnen til at bevare overblikket og arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt. 
• kan indgå i et positivt samarbejde med kirkens præst, frivillige ansatte og øvrige frivillige. 
• kan identificere sig med det at være barn, ung og børnefamilie i dag. 
• har et godt kendskab til Dansk Oase og deler Dansk Oases vision om fornyelse, udrustning og mission. 
 

Dit ansvars- og arbejdsområde bliver: 
• Planlægning af aktiviteter for børn, unge og familier. 
• Koordinering af det frivillige arbejde på området. 
• Rekruttering og motivering af de frivillige medarbejdere. 
• Ledelse af arbejde for 13-16-årige, samt familieklub for børnefamilier. 
 

Vi tilbyder: 
• Et selvstændigt arbejde i tæt samarbejde med præst, ledergruppe og mange frivillige. 
• En aktiv kirke med stort fokus på børne-, unge og familieområdet. 
• Stor indflydelse på eget arbejde og mulighed for fleksible arbejdstider. 
• Et spændende arbejde med stor variation. 
• Deltagelse i kurser, seminarer og netværkssamlinger efter aftale. 
• Ca. 50% ansættelse og løn efter aftale. 
 

Hvem er vi? 
Vi er en evangelisk luthersk frimenighed. Vi lejer os ind i lokaler på Niels Finsensvej 18 i Vejle. 
Menigheden blev startet af en lille flok i 2007 og er siden vokset til over 120 medlemmer. Menigheden er  
tilknyttet Dansk Oases Menighedsnetværk. 
 

Hvad er vi optaget af? 
Vort slogan er, at vi som kirke er "Mennesker på vej". Vi er på vej i at organisere os i høj grad på frivillighed, 
eneste lønnet ansat er præsten på 50 % - og vi udfordrer os selv og hinanden i, hvor langt vi kan komme ad  
den vej. Vi har pt 3 ansatte på frivillig kontrakt. Vi vil gerne være en kirke, der er præget af mangfoldighed,  
og vi er glade for, at de fleste aldre er repræsenteret i menigheden. Vi øver os i at være en karismatisk  
menighed og er optaget af at være kirke i Helligåndens kraft. Vi er på vej i at være kirke i tiden og til tiden! 
Læs mere om os på vores hjemmeside www.vejleoasekirke.dk 
Ved spørgsmål kontakt Louise Yde Nielsen, tlf. 28 90 48 75. Ansøgning inkl. CV og relevant dokumentation 
sendes til louiseydenielsen@gmail.com senest d. 20. august 2021. Der afholdes ansættelses samtaler den 
24. august og den 26. august 2021. 


