
 

 

Højnæskirken i Rødovre søger ny Præst 

Elsker du Gud og elsker du mennesker?  
Brænder du for at lede mennesker tættere til Jesus? 

Så er stillingen som præst i Højnæskirken måske lige noget for dig! 

Om kirken 

Vi er en frikirke, der hver søndag formiddag samler 100 - 140 mennesker i alle aldre til 
Gudstjeneste. Vi har en stærk frivillighedskultur, som tæller over 100 aktive, har et 
blomstrende ungdomsarbejde samt en velfungerende børnekirke. Vi elsker mission, både 
lokalt i Rødovre hvor vi driver onsdags-café, julehjælp mm., samt globalt hvor vi har flere 
udsendte og er stærkt involveret på steder, hvor der er ganske få kristne. Vi arbejder sammen 
med andre fri- og folkekirker og er medlem af Frikirkenet.  

Som kirke har vi en lang og god historie bag os, og ser frem imod den fremtid, Gud har for 
os. Vores vision er at være et Inviterende, Inkluderende og Involverende fællesskab, hvor Gud 
møder og forvandler os. Og dette søger vi en ny præst til at hjælpe os med. 

Stillingen 

Vi søger derfor en præst, som i samarbejde med vores anden præst og ledelsen, vil definere 
en fælles retning for kirken og dens mange frivillige. Du skal kunne organisere, lede og 
inspirere de frivillige teams og teamledere i deres arbejde. En central del af stillingen er 
derudover at kunne undervise i bibelen på en hverdagsrelevant og inspirerende måde. Alt 
dette med det formål at Højnæskirken kan vokse yderligere i at være et fællesskab, der 
rækker ind i Rødovre, hvor især unge og børnefamilier trives og hvor Gud møder og 
forvandler os. 

Stillingen refererer til ledelsen og er som udgangspunkt 60 - 80%, men en fuldtidsstilling er 
også en mulighed for den rette ansøger. Der er desuden mulighed for tjenestebolig i en 
lejlighed på ca. 160 kvm med lille have, som en del af kirkebygningen centralt i Rødovre.  

Om dig 

- Dit hjerte banker for at føre mennesker til personlig tro og efterfølgelse af Jesus 
- Du er en god beslutningstager der trives i at skabe forandring 
- Du inspirerer og har evnen til at samle mennesker omkring dig 
- Du formår at være nærværende i et job med en stor kontaktflade 
- Du ønsker at være en aktiv del af menighedens liv og hverdag 
- Du er gerne teologisk uddannet, og forkynder og underviser grundfæstet i Bibelen 
- Du har ledererfaring fra erhvervsliv eller fra kristent arbejde 

Personlig ansøgning med din motivation for stillingen, CV samt kopi af relevante 
eksamenspapirer sendes til kontor@hoejnaeskirken.dk.  

Yderligere oplysninger fås hos vores menighedsrådsformand Lene Hammer-Helmich på 
telefon +45 3083 2880 eller Præst Kristian Knudsen på telefon +45 6061 2370. 

Ansøgningsfrist: 1. marts 2023. Tiltrædelse efter aftale. Der holdes samtaler løbende.  

Find os på Facebook eller på www.hoejnaeskirken.dk.  


