
 

Regen/Kristuskirken søger en volontør og to 
studerende  
 
Kunne du tænke dig at blive en del af Regen/Kristuskirken og engagere dig i vores 
fællesskab?  
Og kunne du tænke  dig at bo på det indre Nørrebro midt i København?  
Så har vi en række spændende projekter,  opgaver til dig og et værelse i en lejlighed 
beliggende lige ved siden af kirken.  
 
Hvem er vi?  
Regen/Kristuskirken er en økumenisk frikirke, der er en del af Baptistkirken. Vi er en flok 
mennesker i alle aldre med vidt forskellige baggrunde, som har det til fælles, at vi ønsker at 
opdage mere af Gud og elske København.  
 
Hvem er du?  
Du er ung, kristen og har lyst til at flytte til det indre Nørrebro midt i Købehavn. Din 
kirkemæssige baggrund er ikke afgørende, så længe du kan identificere dig med 
Regen/Kristuskirkens værdigrundlag, og vil vælge at blive en aktiv del af vores fællesskab. Du 
kommer til at bo i en lejlighed sammen med to andre. Lejligheden er beliggende på kirkens 
grund i en ejendom, der også huser kirkens kontor. Du har dit eget værelse og deler køkken 
og bad med de to andre i lejligheden. For alle tre beboere i lejligheden er der indflytning fra 
d. 1. august 2018.  
 

Er du (kommende) studerende?  

Til at bo i to af lejlighedens værelser søger vi to studerende. Du betaler 3000 kr. månedligt i 
husleje inkl. forbrug og internet. Derudover forventer vi, at du hjælper med forskellige 
opgaver i kirken ca. 5 timer ugentligt. Det vil primært være praktiske opgaver, fx renholdelse 
af pladsen foran kirken, snerydning , hjælp til kirkelige handlinger mv.  
Du kommer samtidig også med på holdet omkring at skabe et miljø omkring studerende og 
de 18-25 årige. 
 

Er du vores nye volontør? 

I lejlighedens sidste værelse skal vores nye volontør bo. Du bliver måske færdig med 
gymnasiet lige om lidt eller du har et år hvor du vil prøve noget andet, og derfor kunne 
tænke dig at prøve at arbejde i en dynamisk kirke. Vi forestiller os, at vi indgår en 1-årig 
kontrakt med dig.  



 
I løbet af året vil du:  

- Få forståelse for hvordan en kirke fungerer i det daglige.  
- Få rig mulighed for at prøve forskellige ting af og udvikle dine evner indenfor 

eksempelvis lederskab, projektledelse og samarbejde.  
- Arbejde tæt sammen med vores præst Henrik Nissen om både drifts- og 

udviklingsopgaver  
- Få indflydelse på dine opgaver, og også få mulighed for at realisere dine egne idéer.  
- Blive involveret i alt fra gudstjenesteplanlægning til fredagsbarer og menighedslejr.  

 
Det er vores håb, at du gennem de succeser og udfordringer, du vil møde i løbet af året,  vil 
vokse både personligt og åndeligt.  
 
Som person er du struktureret og disciplineret, og god til at føre dine opgaver i mål. Du er en 
holdspiller, der er god til at få andre med om bord i projekter. Og så må du gerne være fyldt 
med gode idéer, der er til at realisere – vi er nemlig ikke bange for at sætte nye ting i gang!  
 
Vi forventer, at du er en del af kirkens stab 3 dage om ugen. Stillingen som volontør er 
ulønnet. Til gengæld bor du gratis i lejligheden. Vi forestiller os, at du et par dage om ugen 
arbejder på en af de nærliggende caféer eller butikker og derved tjener til mad og diverse.  
 
Er det noget for dig?  
Kan du se dig selv som en af de 3 personer, vi søger, så hører vi 
gerne fra dig.  Skriv lidt om dig selv, og din motivation for at 
blive henholdsvis volontør eller leje værelse.  
Send det på mail til henrik@re-gen.dk. Har du spørgsmål til 
vores kirke, opgaverne eller lejligheden, så kontakt præst 
Henrik Nissen på henrik@re-gen.dk. Vi ser frem til at høre fra 
dig senest d. 8. juni. Vi vil i løbet af  juni afholde samtaler, evt. 
via. Skype. Vi vil ved evt. samtale gerne kunne indhente 
referencer fra tidligere jobs eller menigheder. Husk at mrk. i 
overskriften på mailen om det er volontør eller leje af værelse 
du søger.  
 
Læs mere om regen/Kristuskirken på www.regenkirke.dk  
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