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MISSIONÆR TIL NYBRUDSARBEJDE OG 
MENIGHEDSUDVIKLING I PERU 
 
 

FORMÅL: 
 
Luthersk Mission (LM) søger missionær til nybruds- og menighedsarbejde i Peru. Formålet med 
arbejdet er at være med til at opbygge den lutherske kirke i Peru (IEL-P) og at støtte kirken i at 
nå længere ud med evangeliet. 
 

OPGAVER: 
 
Arbejdsopgaverne vil blive tilpasset personlige evner, uddannelse og erfaring. Opgaverne kan 
for eksempel være: 
 

• Nybrudsarbejde i nye områder samt opfølgning i forhold til menigheder i disse områder 
• Undervisning og rådgivning af præster og andre ledere og menighedsudvikling på lokalt 

og regionalt plan 
• Forkyndelse og bibelundervisning i menigheder 

 

PROFIL:  
 
Uddannelse: 
 

• Teologiuddannelse på minimum bachelorniveau vil være ønskelig. Anden teologisk 
uddannelse kan dog være relevant (for eksempel bibelskoleophold kombineret med 
anden relevant kompetence). 

• Evt. supplerende kurser omkring ledelse 
 
Praktiske kompetencer:  
 

• Har praktisk erfaring med bibelundervisning, forkyndelse, sjælesorg og/eller 
menighedsplantning og anden opstart af kristent arbejde  

• Har ledelseserfaring, enten i menigheds-, forenings-, undervisnings- eller 
erhvervsmæssig sammenhæng 

• Har syn for vigtigheden af praktisk-teologiske kundskaber 
• Har interkulturel forståelse og empati 
• Er villig til at lære spansk 

 
 
 
 



 

Personligt:  
 

• Er bekendende luthersk kristen og kan identificere dig med LM’s profil  
• Brænder for, at andre skal høre om Jesus og derigennem komme til tro og frelse  
• Er idéskabende og proaktiv  
• Har evner til at lede og engagere andre 
• Er god til at danne relationer 
• Er opmærksom på andres mål, følelser, behov og idéer og vil støtte dem 
• Er fleksibel, da arbejdstiderne kan være varierende 

 

 
LM TILBYDER: 
 

• Spændende opgaver i et fascinerende land med en kirke, der har et stort ønske om 
sparring og udrustning til kristent liv og virke 

• At gøre en indsats for at finde relevante arbejdsopgaver for evt. ægtefælle 
• Fri bolig samt løn- og ansættelsesvilkår efter LM’s gældende retningslinjer 

 
 

PRAKTISKE FORHOLD:  
 
Stillingen ønskes besat snarest muligt – vi forestiller os i løbet af sommeren 2023. Forberedelse 
inden afrejse aftales efter konkret vurdering. Du skal være villig til at bosætte dig i en ny by i det 
sydlige Peru efter nogle måneders sprogskoleophold i Arequipa. Udsendelsen sker i samarbejde 
med Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Under udsendelsen refererer du til NLM’s og LM’s 
fælles landerepræsentant i Peru. 
 
Har du spørgsmål, eller ønsker du at ansøge, er du velkommen til at kontakte missionskonsulent 
Rebekka Zoll Landkildehus på tlf. 30275136 eller skrive til internationalejobs@dlm.dk  
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