
Arendal Frikirke er en tradisjonsrik menighet, som fortsatt  
lever lokalt. Vi har 578 medlemmer, 203 med stemmerett  
og ca. 90 i snitt på ukentlige gudstjenester. Vi er en engasjert 
flokk, som brenner for menighetens liv og arbeid utifra visjonen vår: "Vi bygger åpne 
fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans 
etterfølgere". Basen vår er et moderne, velfungerende kirkebygg midt i byen. Herfra 
driver vi menighetsarbeid med et høyt aktivitetsnivå og vi er i kontakt med mange 
ulike mennesker. Arendal er en ekte sørlandsperle, hvor solen faktisk skinner, vannet 
er varmt og livet er godt! Vi er ca. 45.000 innbyggere i byen som er i svært positiv 
utvikling kulturelt og yrkesmessig.  

 
ARENDAL FRIKIRKE SØKER PASTOR I INNTIL 100 % STILLING 

 
Vi søker  
Vi søker en pastor med hjerte for Jesus Kristus og engasjement for mennesker. Kort 
fortalt! Vi kunne drømme om en pastor som ... 
● ser og møter mennesker åpent og interessert. Er tilgjengelig og glad i fellesskap. 
● formidler Guds ord like levende som det er. Kan tale inspirerende og klart til såvel de 
modne i troen som til de nye. 
● kan være hyrde for menigheten; lede til etterfølgelse av Jesus, slik at troen slår røtter 
og setter spor i menneskers liv. 
● har solid teologisk kompetanse. 
● har gode organisatoriske og ledelsesmessige evner - gjerne med konkret erfaring fra 
menighetsarbeid. 
● bidrar til å skape en god samarbeidskultur med øvrige ansatte og frivillige. En 
lagspiller! 
● kan bygge bro mellom generasjonene i en menighet med en relativt stor andel av 
eldre medlemmer. 
 
Oppgaven 
Vår nye pastor vil i utgangspunktet få rollen som hovedpastor og daglig leder av stab og 
menighet. Dette i tett samarbeid med eldsteråd, diakonråd, familiepastor ansatt i 100 % 
og prosjektarbeider i 10 %. Staben fordeler oppgaver utfra nådegaver, interesser, 
kapasitet og behov. Den som ansettes er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds 
ord og Den Evangelisk Lutherske Frikirkes bekjennelse. Politiattest må fremvises ved 
ansettelse. 
 

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte leder av eldsterådet, Philip Nissen, på 

telefon: 921 61 362. 

Søknad med CV sendes: philiplaustnissen@gmail.com.  

Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt. 

Søknadsfrist: 1. mai 2023. 

Tiltredelse: 1. september 2023 (eller etter avtale). 

 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke  
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