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Lederprofil 

Vi vægter, at du 

- som visionær leder sætter retning og vision for kirken. 

- brænder for at kirkens mission får liv gennem ledelse og forkyndelse. 

- har erfaring med ledelse, tydelig identitet som leder og kan lede igennem andre. 

- bliver motiveret af at udruste både ansatte og frivillige til tjeneste.   

- ser værdien i personaleledelse i samarbejde med sekretariatsleder. 

- udviser god ledelsesmæssig dømmekraft og er i stand til at reagere på det. 

- er fleksibel i din ledelsesstil og at du kan samarbejde med forskellige typer af mennesker. 

 

Åndelig profil  

Vi vægter, at du 

- er teologisk grundfæstet i Bibelen på evangelisk-luthersk grundlag.  

- er en inspirerende forkynder med åndelig og teologisk dybde. 

- kender til Helligåndens kraft og udrustning og bærer det karismatiske ind i kirkens liv, som det 

forkyndes og udleves i Dansk Oase. 

- gennem forkyndelse og personligt liv leder og opmuntrer mennesker til at være disciple af Jesus.  

Personlige egenskaber 

Vi vægter, at du 

- har personlig integritet og kender dine styrker og udfordringer.  

- har lyst til konstruktivt samarbejde med frivillige og teams på tværs af kirkens arbejdsområder. 

- ser muligheder i den midtjyske muld og ser værdien i mennesker fra alle samfundslag. 

Vi forventer at du 

- har lyst til at lede kirkens missionale og diakonale vision. 

- er præst for alle generationer.  

- har en relevant uddannelse til at kunne bestride jobbet. 

- har ydmyghed i forhold til Gud og mennesker. 

- vil indgå i ansvarsrelation – fx åndelig vejledning, DanskOases Præstenetværk. 

- at du bosætter dig i Silkeborg-området. 

Om stillingen og kirken 
Vi tilbyder 

- Fuldtidsstilling med løn efter aftale. 

- Samarbejde med kompetent stab og menighedsråd.  

- Mange engagerede frivillige. 

- En velfungerende kirke fyldt af liv.  

  

Om kirken 

- Silkeborg Oasekirke er en karismatisk evangelisk-luthersk frimenighed og er en del af Dansk Oase. 

Den blev oprettet i 1999 og udsprang fra et menighedsfællesskab i Silkeborg Kirke.  

- Egen kirkebygning med mange faciliteter er rammen for gudstjenester og samlinger for alle 

aldersgrupper i løbet af ugen. Her er også kirkekontor til stab.  


