
Credo Frikirke Trondheim  
søker barne- og familiearbeider  
i inntil 40 % prosjektstilling 
 
Stillingen er en toårig prosjektstilling som evt. kan deles på to personer. Vi søker deg som 
er engasjert i barn og unge, med særlig vekt på familiearbeid. Stillingen vil kunne 
kombineres med studier eller skolegang. 
  
Hvem er vi?  
Credo Frikirke Trondheim er en nystartet menighet på Heimdal. Credo ble stiftet i desember 
2016 og består i dag av 80 medlemmer med smått og stort. Som flergenerasjonsmenighet 
med høy gjennomsnittsalder, ønsker vi å satse målrettet på barn og barnefamilier de neste 
årene. Felles for alle i Credo er at vi fortsatt er i en pionerfase som menighetsbyggere. 
  
Menighetens hovedsamling er gudstjenesten hver søndag formiddag.  I tillegg er noe av 
ryggraden i arbeidet vårt ukens bønnesamlinger og vekstgrupper. Vi har allerede 
gjennomført flere alphakurs og betrakter Alpha som vårt viktigste utadrettede verktøy. I 
tillegg til søndagskole søndag, har vi familiegudstjeneste en gang i måneden. Våren 2018 
startet vi Credo Familie og høsten 2018 hadde vi de første samlingene med Credo Babysang. 
Credo Frikirke har en klassisk luthersk forståelse av de store spørsmålene som har preget 
kirkene de siste tiårene. 
  
Vi har pastor i 100 % stilling, samt mange dyktige og engasjerte frivillige. Vi har nå fått støtte 
fra Frikirken til en prosjektstilling som barne- familiearbeid i inntil 40%. Med 
prosjektstillingen ønsker vi å forsterke vårt arbeid for barn, unge og barnefamilier i 
menigheten. Gjennom det håper vi at enda flere familier vil finne en tilhørighet til Credo!  
  
Hva ønsker vi? 
Vi ønsker at du er en person som trives godt med barn og unge, både i og utenfor kirken, og 
at du ønsker å leve livet som en tydelig kristen. 
Det er kjempefint hvis du har erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid, men det er ikke 
helt avgjørende. Det viktigste er at du ønsker og har glede av å formidle det beste; Jesus til 
neste generasjon – og at du rett og slett liker å være sammen med barn og unge! 
Nærmere utforming av stillingen skjer i samarbeid med den som ansettes. Her er en kort 
oppsummering av hvilke oppgaver som er mest aktuelle og hvilke egenskaper og 
kvalifikasjoner vi forventer hos søkeren: 
 
Arbeidsoppgaver 
- hovedansvar for Credo Søndagskole og Credo Familie 
- utvikle barne- og familiearbeidet i samarbeid med våre frivillige 
- kvelds- og helgearbeid inngår i stillingen 
Personlige egenskaper og kvalifikasjoner 
- kreativ og initiativrik 
- selvstendig, men liker også å jobbe i team 
- trives med forkynnelse og undervisning for barn og unge 



- utdannelse eller erfaring fra menighetsarbeid eller arbeid med barn og unge er ønskelig, 
men ikke et krav.  
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Alle ansatte i Frikirken er forpliktet på Guds ord og vår 
kirkes bekjennelse. Vi gleder oss til å høre fra deg! 
Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i Frikirkens regulativ. Politiattest er 
obligatorisk for de som arbeider blant barn og unge i vår kirke.  
 
Mer info om Credo Frikirke Trondheim finner du på  www.credofrikirke.no  
Kontaktperson er pastor Bjørn Jellestad på epost: bjellestad@frikirken.no eller telefon 
48095929. Søknad og CV med referanser sendes Bjørn Jellestad innen 7. januar 2019 
Tiltredelse snarest eller etter avtale. 
 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

http://www.credofrikirke.no/

