
 

 

 

 

 

Præst søges 
 

Østhimmerlands Baptistmenighed søger en præst, som vil være med til at fortsætte og forme vores rejse, som 
frikirkemenighed gennem 180 år.  

 

Os: 

*Vi er en aktiv landmenighed med 143 medlemmer 

*Østhimmerlands Baptistmenighed består af flere mindre fællesskaber ud fra interesser og alder 
 
*De mindre fællesskaber er alle en del af det store fællesskab Østhimmerlands Baptistmenighed, der har 
gudstjenesten som det samlende og opbyggende mødested. 
 
*For menigheden spiller gudstjenesten en central rolle, ligesom sang og musik har stor betydning for 
menigheden 
 
*Menighedens medlemmer er aktive i såvel menighed som lokalsamfund og ser det som en styrke, at vi er en 
del af lokalsamfundet 
 
*Som udgangspunkt søger vi præst i en fuldtidsstilling, men er åbne for andre ansættelsesformer og -grader 

 

Dig: 

*Teologisk velfunderet 

*Forkynder, som kan se dig selv som en samlende del af menighedens fællesskaber 

*Inspirator og igangsætter 

*Favnende og ser det som en naturlig opgave at arbejde bredt med alle menighedens fællesskaber 

*Du er med til at sætte dit præg på arbejdsopgaverne i menigheden og med til at forme dine arbejdsopgaver 

 

Østhimmerlands Baptistmenigheds medlemmer er spredt ud over den østlige del af Himmerland fra 
Limfjorden i nord til Mariager Fjord i syd, og der har vi gennem 180 år haft vort virke. Tidligere havde vi flere 
kirker i området, men i takt med stigende mobilitet har vi centreret vores aktiviteter om kirken i Vaarst. Det er 

Østhimmerlands Baptistmenighed 
- en menighed, der sår 

 
Østhimmerlands Baptistmenighed 

- en menighed, der sår 



her vi holder vore gudstjenester og det er her menigheden som regel samles, når hele menigheden inviteres. 
Men vi er også en menighed, som består af 12 mindre fællesskaber + aktivitetsgrupper, her iblandt 
spejderkreds, hornorkester, kvindenetværk og bibelgrupper. Vi er en traditionsrig og i en vis udstrækning 
traditionsbundet menighed, vi anser os dog også for at være en menighed, som følger med tiden og er parate 
til at ændre os og til at udfordre vore traditioner. Vi er et fællesskab, som værdsætter sociale arrangementer 
både i kirkens sammenhænge såvel som private.  

 

Menigheden har formuleret sine værdier som: 

*vi er et fællesskab som gerne vil dele budskabet om Guds kærlighed med mennesker i alle aldre 

*virker i kraft af Guds nåde og hans velsignelse 

*sætter pris på gudstjenesten som det samlende og opbyggende centrum 

*værdsætter anledninger, hvor der kommer gæster i vores kirke 

Og sammen vil vi: 

*give hinanden rum, frihed og ro, da vi tror, at Gud kalder os hver især 

*respektere hinandens forskelligheder, da vi hver især er elsket af Gud, som vi er 

*være en synlig og aktiv menighed, som tager del i den verden, vi lever i 

 

Vi søger en præst, som kan være med til at videreføre menighedens gode tradition med at holde 
gudstjenester, som er det samlende og opbyggende centrum for medlemmerne. En gudstjeneste, som ofte er 
velbesøgt og som har megen sang og musik. Vi forestiller os, at du som præst har stor lyst til at forkynde Guds 
ord, er teologisk velfunderet, kan udfordre og forbavse menigheden, kan se dig selv gøre tjeneste gennem 
sjælesorg og omsorg, kan favne og være åben for hele menigheden, og at du i det hele taget kan være med til 
at samarbejde bredt i menigheden.  

Som udgangspunkt er der tale om en fuldtids stilling i menigheden, men hvis du har forslag til andre 
ansættelsesgrader, er vi selvfølgelig parate til at drøfte dette.  

I øvrigt henviser vi til menighedens hjemmeside: www.vaarstbaptistkirke.dk  

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Claus Kvist, tlf. 2258 9260 mail: 

clauskvist@dbs.dk 

Ansøgning inkl. CV og relevant dokumentation sendes senest søndag den 10. januar 2021, til 
clauskvist@dbs.dk   

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 3 eller 4. Tiltrædelse hurtigst muligt. 
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