
NORDSTJERNEN SØGER 2-3 TRAINEES 
- Kunne du tænke dig at være engageret i en kirkeplantning? 

- Eller drømmer du om selv at starte en ny kirke en dag? 

            

DU 

- har tanker/en drøm om i fremtiden at være med til at plante en kirke 

- ønsker at bruge en stor del af din tid sammen med mennesker som ikke går i kirke. Du har et har 

hjerte for mission/socialt arbejde og hjerte for mennesker 

- har erfaring med at starte ting op f.eks. i kirkeligt regi, i en organisation eller har startet eget firma 

- er dansker eller nydansker og er enten ung i 20’erne, midt i livet eller ung senior. Evt. et ægtepar 

 

OM NORDSTJERNEN 

- Nordstjernens vision er: At være en moderne, lokal kirke på tværs af nationaliteter og økonomiske 

skel 

-Kirkeplantningen tog sin begyndelse for ca. 3 år siden, og mange spændende ting er spiret frem: 

Børneklub, minigrupper, netværksgruppe, events & udflugter, kreahygge for kvinder, 1-1 hjælp mv. 

Du kan læse mere om os på www.nordstjernenkirke.dk   

- Vores bagland er missionsforbundet (www.missionsforbundet.dk) & det globale City to City 

netværk (www.citytocityeurope.com/) 

 

VI TILBYDER 

- 2 eller 3-årigt træningsforløb – længden afhænger af din baggrund og erfaring 

- Du får erfaring og færdigheder indenfor de områder som det at lede en kirkeplantning berører 

(f.eks. kontekstanalyse, ministrydesign, lederskab, mission/diakoni mm.)  

- 1-2 måneders tværkulturel praktik i anden menighedsplantning i Europa & deltagelse i 1-2 årlige 

konferencer om kirkeplantning  

- Mulighed for at tage online kurser på https://learn.redeemercitytocity.com/ eller deltage i SCMT - 
Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi, http://scmt.dk/ 

- Du får gennem hele forløbet undervisning, træning og mentoring 

- Startdato: Januar 2020, august 2020 eller efter individuel aftale 

- Det er muligt at være trainee på fuldtid eller f.eks. at kombinere det med at være studerende i 

Aalborg 

 

NÆSTE SKRIDT 

- Har du lyst til at høre mere om Nordstjernen/trainee-

programmet, så kontakt:  

Victoria Sisseck, kirkeiværksætter, tlf.: 28557992/ 

victoria@nordstjernenkirke.dk  

el. præst/kirkeiværksætter David Højgaard, tlf.: 24208998/ 

david@nordstjernenkirke.dk  

 

- Kom på et uforpligtende besøg i Nørresundby. Så kan du se 

hvad der sker og finde ud af om det er noget for dig! 
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