
LM-KIRKEN AMAGER SØGER FAST PRÆDIKANT

LM-kirken Amager søger en fast prædikant i en 10% stilling med primær fokus på forkyndelse. Vi
søger en person som ønsker at tage del i menighedens liv og som gennem kendskab til vores
menighed, kan tale ind i den.

Hvem er vi?
LM-kirken Amager er en frimenighed, der blev etableret i januar 2014. Vi der kommer i
LM-kirken er en mindre flok på 25-30 personer i alderen 3 - 85 år. Vores fælles grundlag er Guds
Ord, sådan som det er givet os i Bibelen. LM-kirken ledes af et menighedsråd og et tilsynsråd.
Menighedsrådet har ansvar for kirkens daglige ledelse og for tilrettelæggelse af gudstjenester.
Tilsynsrådet har det overordnede ansvar for menighedens åndelige liv og lære, herunder
forvaltningen af de kirkelige handlinger. Kirken benytter sig af prædikanter tilknyttet LM-kirken,
af frivillige præster og forkyndere med samme grundsyn, samt af ansatte forkyndere fra
Luthersk Mission.

Din opgave
● Jobbets primære fokusområde er forkyndelse ind i menigheden. Stillingen på 10%

svarer til ca. 15 prædikener årligt inkl. forberedelse og aktiv forkyndelse.
● Da der også afholdes gudstjenester ved højtider som jul, påske og pinse, forventes det

også at du prædiker ved mindst én af disse gudstjenester i løbet af året.
● Det forventes at du tager del i tilsynsrådets møder og hermed det åndelige ansvar for

menigheden, samt forvaltning af de kirkelige handlinger.

Din Profil
● Du har lyst til at være en aktiv del af menigheden og kan tilslutte dig LM-kirkens formål

og værdier
● Du har teologisk indsigt og interesse

Vi tilbyder
● Flexibel 10-15% stilling
● Kontorfaciliteter i menighedens lokaler
● Et nærværende fællesskab med Jesus i centrum

Ansøgning
Har opslaget vakt din nysgerrighed eller har du spørgsmål, kontakt da Jesper Sandfeld Jessen på
tlf. 60 93 38 87
Ansøgningsfrist: 31-03-23
Forventet tiltrædelse: September 2023
Ansøgning og relevante bilag sendes til menighedsrådet på menighedsraad@lm-amager.dk

Samtaler forventes afholdt i uge 16 og 17
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