
ÅVM – Lønnet stab

Udvikling
Staben har udviklet sig en del over de seneste 4 år. Både ift. personerne på staben og 
ansættelseskvote
I dag er der 8 ansatte. 3 fuldtidsansatte og 5 på deltid. Samlet set svarer det til en 
ansættelsekvote på 5,65 personer. 

I 2015 var dette tal på 9,04. 

I ÅVM har vi en lønnet stab, der sammen med alle frivillige og medlemmer arbejder på at skabe den kirke vi 
drømmer om. 
Det enkelte medarbejder på den lønnede stab udfylder forskellige funktioner. Nogle er ansatte til at lede 
konkrete områder, andre i supportfunktion på væsentlige områder, der understøtter menighedens arbejde. 
Alle i en funktion der tjener og samarbejder med menighedens medlemmer om at udleve vores formål og 
vision. 
Nedenfor er en nærmere oversigt over medarbejderne og deres primære ansvarsområder.



Anders Michael Hansen

Stilling: Valgmenighedspræst

Ansættelsesgrad: Fuldtid/37 timer 

Ansvar og arbejdsopgaver: 

Anders Michael har ansvaret for den teologiske og pastorale ledelse af 
valgmenigheden. Dette giver et bredt ansvar med mange funktioner. Heriblandt:  

Daglig ledelse
• Daglig leder af staben i samarbejde med sekretariatslederen
• Fastlægge og udvikle strategier i samspil med MR

Gudstjenester
• Ansvarlig for indhold og strategi omkring gudstjenester i ÅVM
• Prædikant og liturg

Ansvarlig for udrustning og fællesskaber
• Lede team for udrustning, forkyndelse og fællesskab
• Lægge den teologisk linje i forkyndelse og sjælesorg
• Vejleder for klynger
• Undervise på kurser og i klynger

Foretage kirkelige handlinger

Netværk
• Deltage i Dansk Oases netværk og bidrage aktivt ind i det



David Viftrup

Stilling: Sekretariatsleder

Ansættelsesgrad: Fuldtid/37 timer 

Ansvar og arbejdsopgaver: 

David er en del af det daglige ledelsesteam med Anders Michael, og har et 
tværgående ansvar i ÅVM. Han har ansvaret for Sekretariatets funktioner og bidrager 
derudover ind i udrustning og fællesskabsstrategien. Dette giver bla. opgaver som: 

Økonomistyring og organisation
Budgetlægning, økonomisk strategiudvikling, fundraising m.m.
HR og bygningsansvarlig

Kommunikation
Fastholde og udvikle brugen for af digitale medier
Udvikle og fastholde kommunikationsstrategi

Frivillighed
Udvikling og drift af frivillig fredag

Samarbejde med MR
Forberedelse og understøttelse af MR arbejdet. 

Udrustning og fællesskab
Deltagelse i team for udrustning, forkyndelse og fællesskab
Prædike og undervise til gudstjenester, hos klynger og til kurser
Vejlederansvar for klynger



Hans-Christian Vindum Pettersson

Stilling: Præst

Ansættelsesgrad: Fuldtid/37 timer 

Ansvar og arbejdsopgaver: 
Hans-Christian er præst med særligt fokus på unge, gymnasieelever og studerende. 
Hans primære ansvar er at fastlægge strategi og indsatsområder for invitation, 
dannelse og mission blandt unge og studerende. Dertil bidrager han til udrustnings-
og fællesskabsstrategien, sjælesorgsområdet og har særligt ansvar for mentorskab 
og tværgenerationelle tiltag. Mere specifikt indeholder det opgaver som:

• Lede 16-gudstjenesten som fast prædikant og liturg, samt fællesskabet omkring 
denne

- lede frivillige teams
- lede gudstjenestefornyende processer
- udvikle mentorskabs-arbejdet

• Deltagelse i Team for udrustning, forkyndelse og fællesskab
• Vejlederansvar for klynger
• Prædike ved gudstjenester og undervise i klynger

• Etablere platforme for og inspirere til mission blandt unge og studerende

• Foretage kirkelige handlinger så som bryllup og dåb

• Ansvar for konfirmationsforberedelse og konfirmationsgudstjeneste

• Sjælesorgsamtaler



Jane Baumgartner-Nielsen

Stilling: Leder af børnekirken

Ansættelsesgrad: 30 timer 

Ansvar og arbejdsopgaver: 

Jane har ansvaret for at hele vores børne- unge område der indeholder ca. 300 børn 
under 18 år, og brænder for, at børn og unge lærer Jesus og kende, og se sig selv 
som elsket og skabt af ham

Under Janes ansvar ligger opgaver som: 
Børnekirke ved gudstjenester

Ansvar for indhold og teams vedr. børnekirke ved formiddagsgudstjenester. Pt 
med 5 spor
Ledelse af frivillige teams

Tilbud til børn i løbet af ugen
Så som frisbee , Klubben for teenagere og UngVM

Administration
Kommunikation, budgetter, ansøgninger til kommuner, ÅBU administration

Dansk Oase
Formand for Børne- og Ungdomsoase

Derudover har Jane et engagement i visionsdelen ”Med Gud i Hjertet”, der arbejder 
med vores indre liv og den karismatiske dimension. Her er hun engageret i Åben 
Himmel aftener og kurserne DigDeeper og GoHigher. 



Keld Dahlmann

Stilling: International præst

Ansættelsesgrad: Halv tid/18,5 
timer 

Ansvar og arbejdsopgaver: 

Kelds arbejde er en to delt størrelse der består af opbygningen af et int. miljø i ÅVM, 
samt bidrage som præst ind i ÅVM’s andre fællesskaber og stab. Dette giver følgende 
opgaver: 

ÅVM international: (25%)
Opbygning og ledelse af international community
Ansvar for drift og afholdelse af månedlig int. Gudstjeneste samt 3 klyngesamlinger 
pr. måned
Netværke med int. community i Aarhus
Pastoral ansvar i miljøet 

Engagement i ÅVM (25%)
Indgår i Team for udrustning, forkyndelse og fællesskab
• Vejleder for klynger.

Bidrager som prædikant til mindst én 10 eller 16 gudstjeneste pr. måned, samt 
foretager andre kirkelige handlinger 

Indgår og bidrager i stabens funktioner 

Sjælesorg, pastoral sparring, m.m.



Klaus Engell Grøngaard

Stilling: Administrator

Ansættelsesgrad: 25 timer 

Ansvar og arbejdsopgaver: 

Klaus er ryggraden i sekretariatet, hvor han administrerer de livsnødvendige 
administrative funktioner i kirken. 

Her ligger opgaver som: 

Økonomiadministration
Bogføring, regnskab, løn, tilsagn, gavebreve, kollekter m.m.

Kirkebogsføring
Dåbs- og vielsesattester, Kirkebogsføring, Myndighedsrapportering

Indkøb

Medlemshåndtering
Ind- og udmeldelser m.m.



Andreas Bevan: 

Stilling: Lovsangsleder og 
musikalsk og kunstnerisk leder

Ansættelsesgrad: 40%/15 timer

Ansvar og arbejdsopgaver: 

Andreas har ansvaret for hele lovsangsområdet inklusiv leder af AV og teknikteam. 
Dermed bruger han en stor del af sin tid på: 

Lovsangsledelse ved gudstjenester og højtider, udrustningsarrangementer, 
årsmøde, visionssøndage m.m. 

Udrustning, inspiration og træning af lokale lovsangsledere

Ansvarlig for rekruttering af lovsangsledere og koordinering med resten af 
gudstjenesteteamsene

Rekruttering, udvikling, drift og ledelse at teknikere (billede og lyd) ifm. 
gudstjenester og større arrangementer

Oplæring af nye 

Ansvar for indkøb og reparation af teknisk udstyr 



Ane Elisabeth Lagoni Franksen

Stilling: Kommunikations-
medarbejder

Ansættelsesgrad: 10 timer 

Ansvar og arbejdsopgaver: 

Ane har fuld fokus på at binde ÅVM sammen gennem vores kommunikationskanaler. 
Her arbejder hun med:

Nyhedsbreve
Samle og producere indhold, redigering, opsætte og udsende

Facebook/Instagram
Post fra hverdag og arrangementer, Boostning af arrangementer og events, 
m.m.

Grafik
Design og opsætning af reklamer, flyers m.m.

Hjemmeside opdatering


