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Vil du  
jobbe  
i kirken?
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Prest
Å være prest er en god blanding av faglig og menneskelig arbeid.  
Du vil være den som knytter båndet mellom kirkelige handlinger  
og menneskers hverdag.

Ingen menighet er lik, og ingen mennesker er like. Derfor må du som 
prest finne ut hvordan du kan formidle, forkynne og undervise der du 
jobber. Prestens arbeid bygger på kirkelige ritualer og handlinger, som 
gudstjenester, dåp, vielser og begravelser. Hver uke vil du som prest i 
din forkynnelse og undervisning møte på nye utfordringer og nye store 
spørsmål.

Kirkelige handlinger er like mye møter med mennesker; stolte, glade, 
spente, nysgjerrige, sørgende eller tvilende. Du må kunne lytte, vise 
omsorg, skape tillitt og lese situasjoner, som mennesker selv kanskje  
ikke alltid klarer å tolke selv.

Kateket
Visste du at kirken også driver med undervisning og pedagogisk arbeid? 
Dette arbeidet er det kateketen som er ansvarlig for.

En kateket skal sammen med andre ansatte i kirken, utvikle og ha 
på plass det pedagogiske arbeidet i menigheten. En kateket jobber 
ofte tett opp mot barn og unge og er ansvarlig for trosopplæringen, 
konfirmasjonsundervisningen og annet ungdomsarbeid. Kateketen  
er med å skape gode møtesteder, relasjoner og et godt fellesskap for  
unge i kirken. 

I gudstjenesten deltar kateketen aktivt og legger til rette for at barn 
og unge også blir engasjert. Skal barnehager eller skoler for eksempel 
delta på gudstjenester i forbindelse med påske eller jul, er det kateketen 
som står for kontakten. Kateketen kan også samarbeide med andre i 
lokalmiljøet som jobber med barn og unge.
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Diakon
En diakon jobber tett på mennesker i alle aldre og fra ulike miljøer.  
I dette yrket vil arbeidshverdagen være full av kontraster.

Som leder av omsorgsarbeidet i menigheten arbeider du hver dag med at 
folk i alle aldre blir sett og inkludert: I gudstjenesten, trosopplæringen, det 
løpende barne- og ungdomsarbeidet og i lokalsamfunnet.  
Du sørger for sorggrupper for etterlatte eller for mennesker som opplever 
samlivsbrudd, organiserer hverdagsmiddager i menigheten eller kafétilbud 
for ungdom. 

Du kan også være med på å utvikle nye tilbud lokalt, for eksempel når 
nye flyktninger bosettes i bygda. Dette gjør du gjerne i samarbeid med 
frivillige organisasjoner og kommunale instanser. På den måten fungerer 
du som brobygger mellom lokalkirken og lokalsamfunnet.

Kantor
Orgelmusikk, piano, solosang, barnekor, kirkekor, julekonserter eller 
søndagsgudstjenester. I kirken kommer musikkglede i mange forskjellige 
former. Som kantor er du med på å skape dem.

Er du kantor i en menighet, kan du også kalles kirkemusiker. Et passende 
begrep, for som kantor er du kirkens utøvende musiker og leder det 
musikalske arbeidet. Kantoren spiller i gudstjenester og i kirkelige 
handlinger som dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser. 

En kantor kan lede store og små kor eller instrumentale grupper, 
man kan planlegge, arrangere og gjennomføre konserter eller delta i 
arrangementer i lokalmiljøet. En kantor kan også ha barn og unge  
som elever i orgelspill eller andre instrumenter.

Har du lyst til å bli kantor må du ha en solid musikalsk bakgrunn og ville 
dele musikkglede og -kunnskap med andre.


