Östadkullebygdens Frikyrkoförsamling
Vi söker Barn- och familje-ledare/pastor/diakon på 50%

Vi är en flergenerationsförsamling med ca 130 medlemmar.
Vi är en aktiv församling med ett stort barn- och ungdomsarbete.
Församlingen är öppen och välkomnande och präglas av en varm gemenskap.
Vi är måna om att komma vidare i vår tro och vill växa som församling.
Vi är glada och tacksamma för alla de barn, ungdomar och föräldrar vi möter varje vecka i
vårt arbete. Vi ser detta som ett viktigt område i vår församling och därför väljer vi att gå
ut med denna tjänst.
Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan och ligger i Vårgårda kommun med ca 10
minuter till Vårgårda och 10 minuter Alingsås.

Tjänsten innebär att…
… vara och med och stötta församlingens barn- och ungdomsarbete i de olika områdena så
som Festis (söndagsskola), Scout & Tonår.
… tillsammans med församlingens Barn-och Ungdomsgrupp vara med och utveckla vårt
arbete och stärka övergången mellan de olika åldersgrupperna.
… arbeta med ledarvård i vår församling och uppmuntra ledarna i de olika grupperna.
… hjälpa till med administrativa uppgifter som finns inom församlingens verksamheter.
Det kommer även finnas utrymme att vara med och arbeta med nya områden som det finns
längtan efter, t.ex. träff för småbarnsföräldrar m.m.

Vi söker dig som…
… har ett hjärta för barn och ungdomar.
… är en ledare för våra ledare, som kan inspirera och engagera oss som församling.
… är en ”people person”- social och har lätt att få kontakt med människor.
… vill arbeta med våra familjer och deras plats i församlingen.

Östadkullebygdens Frikyrkoförsamling

Vi ser gärna…
… att du har erfarenhet av att arbeta i en församling.
… att du har teologisk utbildning.

Du kommer arbeta tillsammans i ett team med vår pastor Sara(50 %) och vår
ungdomsledare Jonas(62,5 %). Du blir även en del av ett nätverk av pastorer och
ungdomsledare i vår kommun med omnejd där vi bl.a. bedriver läger och
konfirmationsverksamhet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdatum är 2018-12-31.
Tillträde till tjänsten sker efter överenskommelse.

Är du intresserad av tjänsten, skicka din ansökan till ansokan@frikyrkan.com
För mer information är du välkommen att kontakta:
Johannes Eriksson, ordförande. ordforande@frikyrkan.com 0733-379 594.
Sara Spencer, pastor. pastorn@frikyrkan.com
www.frikyrkan.com

