
Kronjyllands Frimenighed søger pedel 
Tiltrædelse: 1. maj 2022 eller efter aftale 

Normering: 18 timer pr. måned (gennemsnit) 

 
I Kronjyllands Frimenighed nyder vi alle godt af de gode fysiske rammer, som i mere end 16 år har dannet 
og stadig danner en flot ramme om vores fællesskab og mange aktiviteter. I årenes løb har mange frivillige 
ydet en stor indsats med vedligehold, byggeri mm. Bygningernes alder sammenlagt med kommende 
projekter gør, at vi nu søger en pedel som kan være ansvarlig for løbende vedligehold og nye projekter 
samt være leder af husteamet, koordinator af frivillige og planlægger af arbejdsdage.  

Opgaver 

• Lede husteamet og rekruttere hertil 
• Planlægge, klargøre og lede arbejdslørdage 
• Administrere rengøring og rekruttere frivillige/ung-ansatte hertil 
• Udføre vedligehold, indkøb og skabe overblik over opgaver 

Om dig 
Du er en del af Kronjyllands Frimenigheds fællesskab, kan lede og motivere frivillige og har flair for praktisk 
arbejde og planlægning heraf.  Du fungerer godt i såvel samarbejde med andre som selvstændigt. Du finder 
det meningsfuldt at arbejde som pedel og vil gerne have et deltidsarbejde eller du kan være en fleksjobber, 
efterlønner el.lign. 
  
Vi tilbyder 
Her tilbyder vi ordnede forhold og et godt arbejdsmiljø, hvor vi værdsætter, hjælper og opmuntrer 
hinanden. Vi er en levende frimenighed med mange frivillige kræfter, som sammen med vores ledende 
præst og vores 3 øvrige deltidsansatte - og måske snart dig - ønsker at være en del af Kristi kirke for 
Randers og omegn anno 2022. (se evt. www.kfm-randers.dk) 
  
Løn 
Efter aftale, med udgangspunkt i en pedelaflønning. Arbejdstiden er fleksibel. 
  
Ansøgningsfrist og kontakt 
Har du spørgsmål til stillingen så kontakt bestyrelsesformand Lars Jødal på tlf. 4029 0878 – mail: ljo@kfm-
randers.dk eller vores præst Peter Kofoed Herbst på tlf. 2285 6869 – mail: pkh@kfm-randers.dk 
Vi afholder samtaler løbende så send din ansøgning nu eller senest d. 1/5 2022 til bestyrelsesformanden. 
  
  
  
  
Kronjyllands Frimenighed (KFM) er en kirke med en klar vision om, at vi vil være en kirke med passion 
for fællesskabet, byen, hverdagen og verden. Læs mere på hjemmesiden www.kfm-randers.dk  
Vi er en evangelisk luthersk frimenighed med 265 medlemmer – heraf ca. 100 børn/unge. Vi 
startede i 1996 som valgmenighed, og har siden 2013 været frimenighed.  
Vi er en del af Evangelisk Luthersk Netværk. 
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