
Tværkulturel kirke- og 

kulturmedarbejder  

Stilling som tværkulturel kirke- og kulturmedarbejder med base i Simon Peters Kirke 

 

Da vores nuværende tværkulturelle kirke- og kulturmedarbejder ønsker at gå på pension, søger 

vi en afløser med tiltrædelse 1. december 2022 eller snarest derefter.  

 

Din vigtigste opgave bliver at danne netværk med en stor gruppe af frivillige og i mindre omfang 

ansatte omkring et økumenisk kirkeliv og mange forskelligartede tværkulturelle aktiviteter. 

 

Du skal varetage følgende opgaver:   

• Medvirke aktivt i et internationalt økumenisk kirkeliv i Simon Peters Kirke med månedlig 

engelsksproget gudstjeneste.  

• Lede en ugentlig sprogcafé hver tirsdag kl. 16-18 med 15-20 frivillige undervisere og 40-

50 elever fra 10-12 lande 

• Arrangere vores etablerede arrangementer som f. eks. brunch, ”Kvinder møder 

kvinder”, middage på tværs, ”Interfaith Harmony Week” og ”Toner På Tværs”. 

• Opdatere den internationale kirkes Facebookprofil og hjemmeside samt løbende 

orientering og kommunikation med frivillige og ansatte 

• Engagere dig i møder i provstiets tværkulturelle udvalg, Church Committee, 

Tværkulturelt Forum i Kolding Kommune, Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde 

i Haderslev Stift samt stående udvalg  

• Stå til rådighed for samtale/sjælesorg 

• Understøtte tværkulturelt arbejde rundt i provstiets sogne 

• Deltage i relevante tværkulturelle aktiviteter og fora i Kolding Kommune og Haderslev 

Stift 

• Undervise og formidle omkring det internationale arbejde 

 

Vi forventer at du:  

• Har tværkulturelle og internationale erfaringer fra privat- eller arbejdslivet 

• Vil arbejde for kirkelig, kulturel, etnisk, religiøs, menneskelig mangfoldighed  

• Er indstillet på aften- og weekendarbejde, skiftende arbejdstider og spidsbelastninger i 

perioder med større arrangementer 

• Har erfaring fra enten lønnet eller frivilligt arbejde i folkekirken og økumenisk kirkeligt 

arbejde 

• Kan engelsk og dansk i skrift og tale på højt niveau (ikke nødvendigvis modersmål) 

• Kan arbejde selvstændigt og har flair for at indgå i netværk og skabe nye kontakter 

• Gennemfører og evaluerer etablerede aktiviteter, tænke kreativt og tage initiativ til nye 

tiltag 

• Har eller erhverver kørekort 

• Kan arbejde pædagogisk og tværprofessionelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolding Provstis internationale menighed og Tværkulturelle arbejde 

… har base i Simon Peters Kirke i Kolding og er et mere end 25-årigt samarbejde imellem Kolding 
Provstis kirker. Vi tilbyder et international økumenisk kirkeliv med gudstjenester, internationalt 
kor, brunch, udflugter, foredrag og meget mere. Vi har ugentlig sprogcafé, månedlig brunch, 
middage på tværs, kvindegrupper, religionsdialog, undervisning etc.  

Vi har et stort flow af mennesker med 30-40 nationaliteter repræsenteret. 

Dit ansættelsesområde er kirkerne i Kolding Provsti. Du får kontor og hverdag i Simon Peters 
Kirke i Kolding, hvor de fleste aktiviteter også finder sted.  

Din nærmeste samarbejdspartner er migrantpræst Michael Markussen samt øvrige ansatte i 
Simon Peters Kirke, Church Committee, Tværkulturelt Udvalg i provstiet samt de stående udvalg. 
Ansættelsesmyndighed er Kolding Provstis Tværkulturelle udvalg.  

Det kan oplyses, at:  

Ansøgningsfrist 23. september kl.12.00  

Ansøgningen sendes pr. mail til: simonpeters.sognkolding@km.dk 

− 1. samtale er 4. oktober. 2. samtale 7.oktober 

− der vil blive indhentet referencer og gennemført test inden eventuel 2. samtale 

− der er prøvetid på 3 måneder 

Kontakt migrantpræst Michael Markussen for yderligere info på 2252 9418, mima@km.dk eller 
formand for det tværkulturelle udvalg Lilly Biswas 2984 8177. Du kan læse mere om vores 
arbejde på Provsti samarbejder - Kolding Provsti eller INTERNATIONAL | Simon Peters Kirke. 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – 
Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – 
Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis 
kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende 
protokollat for sognemedhjælpere.  Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 
 
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i 

intervallet 312.150 kr. – 445.927. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, som 

udgør 32.092,88 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 907,28 kr. (nutidskroner) 

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Kolding Provstis tværkulturelle udvalg og 

Kirkekultur.nu  

 

Tværkulturel kirke- og 

kulturmedarbejder  

http://www.folkekirkenspersonale.dk/

