Lunde og Flåbygd sokn.
Midt i Telemark ligger Nome kommune med ca. 6600 innbyggere. Her er et levende kulturliv og aktivt menighetsarbeid.
Naturen er vakker med tilknytning til Telemarkskanalen, fjell og innsjøer. Det ligger godt til rette for et variert friluftsliv både til
lands og til vanns.
Lunde og Flåbygd sokn er et av to sokn i Nome kommune. Det andre soknet er Holla og Helgen.
Soknene tilhører Øvre Telemark prosti. Vi har totalt 6 kirker, derav en middelalderkirke og 1 kapell med tilhørende kirkegårder.
Hvert sokn har hvert sitt menighetshus med stor aktivitet.
Vi er en stab bestående av kirkeverge, sekretær, sokneprester, organister, trosopplærere og kirketjenere.

I Lunde og Flåbygd sokn har vi ledig stilling som

Trosopplærer - 30 % stilling.




Ansvar for trosopplæring for barn og unge 0-18 år.
Planlegge samt gjennomføre SuperTorsdag med hobbyklubb, snekreklubb og utegruppe.
Ansvar for Tårnagenter, Lys Våken, 7. klasseleir, 1. klasses samt familiegudstjenester m.m.

Endelig stillingsbeskrivelse utarbeides i samarbeid mellom den som tilsettes og Lunde og Flåbygd sokn.
Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest), jfr. Kirkenlovens §29.



Lønn etter utdanning og ansiennitet i hh til gjeldende avtaleverk.
Pensjonsordning i KLP

Krav til stillingene:




Søker må være medlem av Den Norske Kirke.
Det er ønskelig at den som tilsettes har kjennskap og interesse for menighetsliv.
Er ungdommelig og har god kommunikasjon med barn og unge.

Vi søker en serviceinnstilt, ryddig og positiv person som kan se helhet, ta initiativ, arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.
Personlig egnethet for stillingen vektlegges. Den eller desom tilsettes, vil ha samarbeid med de øvrige i staben, frivillige og ha
kontor på Lundetunet.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder i Lunde og Flåbygd sokn Leif Raukleiv, tlf. 91165319 evt.
leif.raukl@gmail.com, eller kirkeverge Mona Halsvik, tlf. 95727214 evt. mona@nome.kirken.no
Søknad sendes til:
Lunde og Flåbygd sokn v/ kirkevergen, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, evt. mona@nome.kirken.no
SØKNADSFRIST: 15. august 2017.

