
Vil du være med i St. JakHUB?  
 

Er du interessert i musikk, kultur, ledelse, ungdom og 

kirke? Leter du etter et engasjement ved siden av 

studiene, eller leter du kanskje etter et spennende studie kombinert 

med jobb? Da er St. JakHUB stedet for deg! 
 
St. JakHUB er et nyoppstartet prosjekt for unge voksne i Bergen sentrum. Basen er 

ungdomskatedralen St. Jakob som ble pusset opp for 2 år siden og som i dag fremstår som et 

spennende bygg med masse muligheter hva gjelder kultur og ungdomsarbeid.  

 
I St. Jakob jobbes det i dag med å etablere et sted hvor ungdom får komme inn i et trygt miljø 

og drive kreativ virksomhet. Les mer om St. Jakobprosjektet som helhet her. St. JakHUB 

startes nå opp for å bringe flere medarbeidere inn i prosjektet og for å legge til rette for et 

sted/ miljø for unge folk som brenner for ungdom og kultur. HUB  ́en er et 
samarbeidsprosjekt mellom Bjørgvin bispedømme, NLA og St. Jakobprosjektet., og man kan 

engasjere seg på tre ulike måter:  

 

1. Medarbeider i St. Jakobprosjektet.  
2. Utsendt ungdomsarbeider i en menighet / Bjørgvin bispedømme 

3. Studere ”Praktisk teologi og ledelse” ved NLA (info om studiet finner du her), og ha 

praksis et år i St. Jakobprosjeket eller for Bjørgvin bispedømme. 

 
Alle i HUB´ en får tilbud om: 

 Å være med i et spennende nybråttsarbeid for ungdom i kirken 

 Gratis lesesalplass med egen PC/Mac, eller låne fra kirken. Dette inkluderer tilgang på 
kjøkken og gratis kaffe hver dag. 

 Å være med i et trivelig ungevoksne-felleskap  

 Miljø og fasiliteter som stimulerer til musikalsk og annen kreativ utvikling 

 Lederkurs og lederutvikling  

 Egen mentor 

 Fri booking av attraktive lokaler, som for eksempel lydstudio og 2 rom med scener og 

full PA og lyd/lys- rigg 
 

Alternativ 1: Medarbeider i St. Jakobprosjektet 

I dag er det en stab på huset som består av 2 prester og 5 medarbeidere. Disse jobber med å 

drifte bygget og utvikle prosjektet. Her trenger vi flere medarbeidere og leter særlig etter 
personer med følgende kompetanse: 

1. Kjennskap til musikkmiljøet i Bergen og kompetanse på booking 

2. Brann og sikkerhetsrutiner/ vaktmesterskills 

3. Ungdomsarbeid / Ten Sing 
4. Teknikk 

5. Internett og kommunikasjon på sosiale medier 

6. Musikk på gudstjeneste- kompetanse 

 
 

http://www.stjakob.no/
https://www.nla.no/nor/studietilbud/kristendom/ptl/praktisk-teologi-og-ledelse


I tillegg til godene du får av å bli en del av HUB  ́en mottar du også en godtgjørelse på kr. 
10.000 i semesteret som medarbeider i St. Jakobstaben.  

 

Alternativ 2: Ungdomsarbeider i en menighet og/eller for Bjørgvin bispedømme 

Som ungdomsarbeider i en menighet, eller for Bjørgvin bispedømme har du base i St. Jakob, 
men blir sendt til en menighet som har behov for hjelp i trosopplæring eller ungdomsarbeidet. 

I tillegg til det er du med å lage felles ungdomskvelder, konfirmantleirer og lederkurs sammen 

med andre fra HUB  ́en.  

Dette prosjektet er ikke 100 % sikkert, men det vil blir helt klarert i god tid før 1.juni 
Her finnes ulike former for godtgjørelse, men det kan mulig å tjene opp mot 4000kr i mnd. 

Det er også mulighet å ta dette sammen med alt 3.  

 

Alternativ 3:  
Som student på PTL har du litt forelesninger (tre uker i semesteret), en tur til Oxford og 

praksis i St. Jakob eller som utsending til en menighet i bispedømmet. Vi har fått tilsagn om  

ledige plasser, og disse  blir lagt ut på «restetorget» etter 20 juli, så det er bare å søke om 

studieplass og praksisplass i St. JakHUB. Les mer om studiet her 
https://www.nla.no/nor/studietilbud/kristendom/ptl/praktisk-teologi-og-ledelse/arsstudium 

 

 

 
For spørsmål om stillingene, kontakt leder for prosjektet Ingrid Nyhus, 97500526, 

i_nyhus@hotmail.com 

 

Søknadsfrist 1. juni 

mailto:i_nyhus@hotmail.com

