Luthersk Mission (LM) Bornholm søger:
Projektmedarbejder (m/k) til:


LM’s børne- og junior-arbejde i Nexø



LM’s lejrarbejde for børn og juniorer på Bornholm

Og:

Arbejdet blandt børn og junior på Bornholm er en hjertesag for LM. Vi ønsker at skabe gode muligheder
for at forkynde evangeliet i for børn, juniorer på Bornholm, og vi søger en deltidsmedarbejder, der i tæt
samarbejde med vore frivillige ledere, kan være med til at styrke indsatsen.

Arbejdsopgaver:
1) Nexø:
Børneklubben ”Spiren” (hver mandag kl. 15.45-17.00):






Stå for en opgave hver gang; bibelfortælling, krea/leg, lede og evt. synge med børnene inden
bibelfortællingerne.
Tilstedeværelse næsten hver gang
Bibelfortælling 1-2 gange om måneden
Inspiration og nye øjne
Evt. åbenhed for kontakt med nydanske familier.

Juniorklubben (mandag kl. 19.00-20.30)




3-4 aftener til efteråret evt. med noget bibelfortælling/juniorfrø.
Lette overgangen mellem Spiren og Junior for evt. flygtningebørn, som ikke kender nogen i
junior.
Evt. nogle arrangementer hvor vi mødes i tidsrummet mellem Spiren og Junior, for at de kan
lære hinanden at kende f. eks. spise sammen.

2) Lejrarbejdet


Medvirke som leder på de lejre hvor behovet for hjælp er størst og være til hjælp i
planlægningsfasen.

Vi tilbyder:




En deltidsansættelse på 280 timer i 2019. Arbejdstiden falder ujævn hen over året, men svarer i
gennemsnit til en dag om ugen.
Begyndelsestidspunkt snarest muligt. Stillingen er foreløbig tidsbegrænset til udgangen af 2019!
Coaching og støtte i opgaven

Vi forventer:




du kan identificere dig med LMs åndelige værdier, og du kender sikkert allerede en hel del til LMs
arbejde
du har erfaring med formidling til børn og juniorer
har forståelse for og ser værdien i samarbejdet med frivillige ledere og derfor bla. er fleksibel ift.
arbejdstidens tilrettelæggelse

Er du interesseret?
Eller har du bare spørgsmål for at finde ud af om dette måske kunne være noget for dig, så henvend dig
til forkynder Peter Techow (2232 2864; pit@dlm.dk) senest d.22. januar.

