Zions Kirke i Esbjerg søger ny
sognepræst.

En stilling som sognepræst er blevet ledig
ved Zions Kirke. Vi søger en teologisk
velfunderet præst, hvis forkyndelse er præget
af forankring i Bibelen og klassisk evangeliskluthersk tro.
Vi ønsker en præst:
• Som kan formidle kirkens budskab i
en nutidig og vedkommende form til
alle aldersgrupper - også dem som
ikke er vant til at komme i kirke.
• Der vil fastholde den klassiske
gudstjeneste, dens liturgi og
salmesang - med plads til fornyelse jf.
vore mål og visioner (se hjemmeside).
• Som er i stand til at tale med
mennesker om tro og livets store
spørgsmål.
• Der vil leve sig ind i vort sogn og
styrke fællesskabet i og omkring
kirken.
• Som prioriterer det gode samarbejde
mellem medarbejdere, menighedsråd
og frivillige.
• Som kan indgå i kirkens eksisterende
aktiviteter og har idéer til nye tiltag til
gavn for kirkens liv og vækst.
Menigheden
Zions Kirke har et rigt menighedsliv med
mange trofaste kirkegængere. Derudover er
der i løbet af ugen mange aktiviteter for alle
aldersgrupper, som for en stor del bæres af
Kirkens ansatte i samarbejde med de
frivillige.

Personalet
Foruden to præster er der i kirken ansat:
• To organister
• En kordegn/daglig leder.
• En kirke- og kulturmedarbejder.
• To kirketjenere
• En køkkenmedarbejder
• Kirkekor.
Menighedsrådet
Der er et velfungerende og aktivt
menighedsråd, som er åbne for nye tiltag i
samarbejde med præsterne og
medarbejderne. Rådet består af 10
medlemmer, som alle er valgt på en
fællesliste.
Om kirken
• Kirken er 104 år gammel og er
beliggende tæt på byens centrum.
• Kirkerummet blev renoveret i 2004
med respekt for den oprindelige
arkitektur.
• Kirken har 500 siddepladser.
• Der afholdes en gudstjeneste hver
søndag.
• Sognet består af cirka 6800 hvoraf
godt 81% er medlem af folkekirken.
• I tilknytning til kirken, er der et
nyrenoveret sognehus med plads til
cirka 200. Sognehuset indeholder
også en konfirmandstue.
• For tiden er der 4 konfirmandhold og 2
mini-konfirmandhold fra to skoler
fordelt på kirkens to præster.
Tjenestebolig
Nyistandsat villa fra 1914 på 250 m2 i to plan
(+ kælder) beliggende på en 800 m2 stor
grund med tilhørende muret garage.
Vi ønsker en motiveret ansøgning med
angivelse af hvad netop du kan bidrage med
til sognets liv og vækst.
Ønsker du yderligere oplysninger om
stillingen, kirken og boligen kan du kontakte
formand for menighedsrådet Orla Fielsø på:
4227 7343 eller kirkekontoret på: 7512 8316

