
Der oplyses følgende om embedet:  

UngK er fælles ungdomskirke for folkekirkerne i de fire Aarhus-provstier. Efter en forsøgsperiode er kirken 

nu blevet permanent med egen økonomi og bestyrelse – formelt hørende unde Aarhus Domsogn. 

Vi ønsker en præst, der vil engagere sig i arbejdet med målgruppen af 18 – 25-årige, og som vil bygge videre 

på den fantastiske udvikling der er sket siden UngKs begyndelse: 

 UngK er beliggende midt i byen og har et fleksibelt kirkerum uden fast inventar, som gør det muligt 

at bruge rummet på mange måder.  

 Her træder hundredvis af unge ind ad døren hver uge - til koncert, debat, eftertanke, gudstjeneste, 

fællessang, film, spisning og meget mere. 

 UngK er kendt i byens kultur- og foreningsliv gennem samarbejdsprojekter og en vedholdende 

tilstedeværelse på sociale medier.  

 Gennem konfirmandgudstjenester og lokale SU-middage samarbejdes der med Aarhus’ sogne og 

præster.  

 En voksende gruppe af frivillige udfører praktiske opgaver og sætter sit præg på arrangementer og 

initiativer. 

 Vi skal i gang med en modernisering af 160 m2 møde- og kontorfaciliteter på kirkens overetage i 

2020. 

Hvem er du?: 

- Du er optaget af hvad folkekirken kan tilbyde unge i dag - primært gennem handling og 

samværsformer. 

- Åben og nytænkende. Du har det godt med ikke at skulle være sognepræst med faste og 

genkendelige rammer og liturgier - og du har det godt med, at dit arbejde oftest udføres uden 

præstekjole. Du er parat til at deltage i alle nødvendige arbejdsopgaver før, under og efter et 

arrangement. 

- Du lader dig gerne inspirere af de unge - og af det, der optager dem.  

- Du kan kommunikere på en naturlig måde til store forsamlinger såvel som med den enkelte. 

- Du er parat til at påtage dig opgaven som daglig leder i en lille medarbejdergruppe. 

- Du har lyst til at arbejde sammen med frivillige og give dem medindflydelse på, hvad der skal ske i 

UngK. 

- Du kan navigere i usikre processer og holde hovedet koldt, når tingene ikke går som planlagt. 

- Du har evner for og gerne erfaring med bredt samarbejde med mange aktører i og udenfor 

folkekirken. 

Den person vi vælger, skal kunne føle sig hjemme med alt det, vi i forvejen har gang i - og samtidig have 

mod og lyst til at tage nye initiativer. Vi kan til gengæld tilbyde stor fleksibilitet og frihed i jobbet. Kort sagt: 

Danmarks bedste ungdomspræstestilling! 

Hvis du er interesseret i embedet og har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

bestyrelsesformand Peter Harring Boll på 21 26 78 62 eller tidligere ungdomspræst ved UngK Marie 

Petersen på 21 70 57 54. 

 


