
Kirke og børn - lyder det spændende?
Så skal du søge stillingen som konsulent i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Her kommer du til at udruste andre, der bringer evangeliet om Jesus til børn og juniorer.

DFS
KONSULENT TIL HOVEDSTADSOMRÅDET

SØGER

Vil du være med?
Tag en uforpligtende snak med landsleder Steen Møller Laursen på 3072 3843 eller skriv til  
steen@soendagsskoler.dk til hvem ansøgning og CV sendes.

Skriv hvorfor du gerne vil være med i arbejdsfællesskabet om at give det største til de mindste – 
Jesus til Danmarks børn – og gør det gerne med en videoansøgning.

Ansættelse: Hurtigst muligt. Som udgangspunkt er det en fuldtidsstilling.
Løbende ansøgning indtil rette kandidat er fundet.

Sådan kunne stillingen se ud
Frivillighed og kirkesamarbejde
Du kommer til at netværke og sparre med frivillige og ansatte 
i folkekirken og her ’sælge’ DFS og vores materialer.
Du vil samarbejde med en aktiv kredsbestyrelse, der kender 
området og arbejder med, fx på lejrene. Du er med til at plan-
lægge og afholde lejre og events for børn og juniorer.
Du er åben og nysgerrig og ikke bange for lave aftaler eller 
tage på besøg i kirker og klubber. Du tager gerne initiativ og 
står gerne foran børn og voksne og forkynder/underviser.
Nogle opgaver løses i samarbejde med kollegaer i regionen.

s
Messy Church
Ideelt set bliver du tovholder på vores koncept Messy Church 
på landsplan. Det betyder i så fald udvikling af konceptet i 
dialog med England, hvor konceptet stammer fra.
Med tiden kan du undervise andre i at bruge konceptet. 
Lokalt bringer du Messy Church i spil, så flere kirker bruger 
konceptet til at nå længere ud i sognet.

Tværkulturelt arbejde
I hovedstadsområdet kan du komme til at samarbejde med 
andre aktører i det tværkulturelle arbejde om at nå nydanske 
familier med evangeliet.

Lidt om dig ...
Nærhed til klubber, lejre og ledere er vigtig. Derfor bor du 
(eller er villig til at bosætte dig) i det østlige Sjælland.
Du kender kirkeligt arbejde og vil gerne arbejde for at børn og 
juniorer kan høre om Jesus. Du kender til det evangelisk- 
lutherske og ved, hvor du selv står teologisk.
Du er en, der kan se muligheder og tør handle på dem. Du kan 
samarbejde og formidle, og har måske pædagogisk, didaktisk 
eller teologisk erfaring. Det er vigtigt, at du efter introduktion 
er rimelig selvkørende i arbejdet - i samarbejde med andre.

Lidt om os ...
Du bliver en del af en herlig og dygtig medarbejderflok, knap 
300 klubber og flere end 1.000 frivillige ledere. Du kommer til 
at samarbejde med dygtige og engagerede kolleger og frivil-
lige ledere i en organisation, hvor du kan udvikle dig og få lov 
til at udføre dine idéer.
Du har som udgangspunkt hjemmearbejdsplads, men får 
mulighed for at møde ind på kontorfællesskab med fast plads 
i Bethesda i centrum af København.

Kan du se dig selv i ca. tre af følgende
Jeg brænder for at ...
• børn og juniorer skal høre om kristendommen.
• coache, inspirere og give sparring.
• rekruttere frivillige og ledere, og lysten til at være leder.
• præsentere og sælge DFS’ produkter.
• hjælpe til ved start af nye klubber.
• snakke med potentielle nye venner i det kirkelige landskab: 

Kirker, migrantmenigheder og kirkelige foreninger.
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Måske kan jeg også se mig ...
• involvere mig i musikarbejdet, herunder Gospel-kids.
• være den gennemgående person ved arrangementer/lejre.
• holde kontakt med og give gejsten videre til baglandet.
• se muligheder i at samles på tværs af alder og andre skel 

(Messy Church).
• se muligheder i det tværkulturelle arbejde.


