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Information vedrørende stillingen som ledende præst ved Silkeborg Oasekirke 

Beskrivelse af kirken 

 Silkeborg Oasekirke er en karismatisk luthersk frimenighed med tilknytning til DanskOases 

menighedsnetværk. Kirken blev stiftet i 1998 ud fra et menighedsfællesskab ved Silkeborg Kirke 

og har siden 2004 haft egen kirkebygning på nuværende adresse. 

 Vores motto er ”Fyldt af liv”, og det er sådan vi oplever Silkeborg Oasekirke. Kirken er fyldt af liv 

og engagement på mange områder og niveauer, fx gudstjenester, fællesskaber og vores 

diakonale arbejde. Vi er optaget af Helligåndens kraft og udrustning til liv og virke, og derfor er 

nådegaverne også grundlaget for de forskellige tjenester.  

 Kirken er tværgenerationel med 400 medlemmer i alle aldre og fra alle sociale lag. Vi mødes i 

forskellige segmenter, men værdsætter også at være sammen på tværs af generationer og skel. 

Kirkens mange børn og teenagere og oplæring af dem er et vigtigt fokusområde for kirken.  

 Kirken har et vidtrækkende diakonalt arbejde, hvor rigtig mange frivillige er involveret. På staben 

er der 3 ansatte der arbejder med diakoni. Derudover er frimenighedspræst Frans Vestergaard 

Jensen ansat til at arbejde med kirkens fællesskaber og skaber bro mellem diakonimiljøet og 

kirken. Mange nye kommer til kirken af denne vej og oplæring af nye i troen er et vigtigt 

fokusområde nu og i fremtiden. Kirkens diakonale og missionale kald skal til stadighed 

levendegøres i kirkens liv, men også videreudvikles. Vi har et etableret diakoni-netværk i 

Silkeborg (Kirkernes Sociale Arbejde), hvori 8 kirker er gået sammen i samarbejde om at række 

ud til de svageste i vores samfund. 

 Igennem en årrække har kirken også arbejdet med menighedsplantning i Viborg, hvor 

frimenighedspræst Henrik Kildahl er ansat. 

 Der er været forskellige præster ansat ved kirken – længst tid har Ruben Dalsgaard været ansat i 

12 år indtil oktober 2017. Efterfølgende har der været en kortere ansættelse af anden præst på 1 

år i 2018. Da denne ansættelse ophørte med et brud, har menighedsrådet arbejdet med en 

ændret organisering og ledelsesstruktur, så det giver mere klarhed over opgaverne og 

ansvarsområder. 

 

Beskrivelse af arbejdsopgaver 

Arbejdsstedet er kirkens kontor. Vi ønsker et dynamisk stabsmiljø, hvor der er en veldefineret 

ansvarsfordeling under en klar ledelse, men også en bevidsthed om at tingene hele tiden er under 

forandring, og derfor er der brug for fleksibilitet og mod til at skabe de nødvendige tilpasninger. 

Nedenstående liste er arbejdsopgaverne i hovedpunkter men ikke en udtømmende liste. 

 Ledelsesdelen er et nøgleområde med følgende hovedopgaver: 

o At fastlægge visioner, strategier og indsatsområder i samarbejde med stab og 

menighedsråd. I praksis forventer vi, at den ledende præst i samspil med stab og frivillige 

kommer med oplæg til beslutning i menighedsrådet. 

o At være den øverste leder af kirken og dermed have det overordnede ansvar for kirkens 

ledelse. I tæt samarbejde med sekretariatslederen ledes kirkens arbejdsområder, ansatte 

og frivillige. 

o Ledelse og formidling af retning hænger tæt sammen. Derfor er kommunikation på flere 

niveauer en vigtig opgave.  

o Da kirken har en vis størrelse, er det nødvendigt at kunne lede gennem andre. 

 Hovedopgaver indenfor det pastorale: 

o Præsteopgaver med forkyndelse, sjælesorg og kirkelige handlinger. Det pastorale ansvar 

for kirken ligger her og derved er den ledende præst også den åndelige leder af kirken. 
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o Have det overordnede ansvar for gudstjenestemiljøet og udvikling af dette, så 

gudstjenesterne både i form og indhold bliver relevante og attraktive for alle aldre, 

samtidig med at Guds tiltale til mennesker får lov til at skinne klart igennem.  

o Prædike ved gudstjenester med forkyndelse som kalder mennesker til at være disciple af 

Jesus. Forkyndelse som er med til at give retning og lede kirken. 

o Arbejde med udrustning af stab og frivillige. 

o Ledelse og coaching af kirkens andre præster. 

o Sjælesorg – det skal være muligt at få en samtale med præsten, når livet brænder på. 

Men opgaven består primært i at udruste andre i kirken til sjælesorg, rådgivning og 

forbøn, så hyrdetjenesten i kirken bliver styrket. 

 

 

Beskrivelse af organiseringen 

Silkeborg Oasekirke ledes af et menighedsråd på 7 medlemmer, hvoraf den ledende præst (herefter 

skrives “præst”) er fast medlem. Menighedsrådet arbejder primært med rammer og strategi; det daglige 

ledelsesteam leder den daglige drift. 

Præsten ansætter sammen med menighedsrådet de øvrige ansatte ved kirken. 

Præsten referer til menighedsrådet. Staben refererer til præsten eller til sekretariatslederen. Præsten og 

sekretariatslederen udgør kirkens ledelse i et dagligt ledelsesteam. Præsten er øverste leder men der 

forventes et tæt parløb med sekretariatslederen. 

Præsten leder den pastorale del af kirken og den del af staben, som naturligt hører under dette område, 

mens sekretariatslederen leder det administrative områder og dertil hørerende stab.  

Den endelige opdeling af opgaver afklares i forbindelse med ansættelsen, da det vil afhænge af 

kompetencer og hvilke dynamikker, som vil fungere bedst. 

Hanne Dalsgaard er ansat som kirkens sekretariatsleder og kirkens stab kan ses her. 

 

Ansættelsesprocedure 

Ansøgningsfrist er den 26. august. Vi forventer første samtalerunde primo i uge 36 og anden 

samtalerunde ultimo uge 37. 

For ansøgere til anden samtalerunde vil der være personlighedstest med tilbagelæsning udført ved 

Brøgger Erhvervspsykologer. 

Hanne Dalsgaard og Frans Vestergaard Jensen fra staben og kirkens tilsyn, Valgmenighedspræst Anders 

Michael Hansen vil sammen med menighedsrådet deltage i ansættelsessamtalerne. Menighedsrådet 

står for den endelige udvælgelse og ansættelse. 

Da ”KirkeDanmark” er ret lille, kan der være fortrolighed og personlige relationer til ovenstående, som 

skal håndteres med særlig varsomhed. Såfremt dette er tilfældet, kontaktes formand for 

menighedsrådet, Irene Jørgensen, for nærmere aftale om, hvordan det bedst kan håndteres med 

respekt for alle partere. 
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