
 
 
 

Vejle Oasekirke søger præst til nyoprettet fuldtidsstilling. 
 
Vejle Oasekirke søger pr. 1. december eller hurtigst muligt herefter vores kommende præst i Vejle 
Oasekirke. 
 

Vi søger en præst: 
• Teolog gerne med erfaring fra præstejobbet, det er dog ingen betingelse. 
• God til at lede, motivere og udruste til tjeneste. 
• God til at opmuntre, trøste, vejlede og sende menigheden. 
• Har nød for at se børn, unge og voksne møde Jesus og vokse i troen på Ham. 
• Ansvarlig for forkyndelsen, undervisningen og hyrdefunktionen i menigheden. 
• Bekendt med Dansk Oase og deler Dansk Oases vision om fornyelse, udrustning og mission. 
 

Vi tilbyder: 
• Et selvstændigt arbejde i tæt samarbejde med frivillig ansatte, ledergruppen og menighedens frivillige i 
mange funktioner. 
• 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. 
• Løn og vilkår 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, 
med præsten som eneste lønnede ansatte på 50 %. Kirken vokser konstant. Derfor har vi besluttet at 
opnormere præstestillingen til fuldtid. 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 Hans Kristian Jørgensen, tlf. 26 20 32 18. Ansøgning inkl. CV og relevant 
dokumentation sendes til nyholm2000@gmail.com senest d. 8. oktober 2021. Der afholdes ansættelses 
samtaler i uge 41 og primo uge 43. 


