
Östadkullebygdens Frikyrkoförsamling 

 

Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan och ligger i Vårgårda kommun med ca 10 minuter till 
Vårgårda och 10 minuter Alingsås. 

 

Vi söker ungdomsledare på deltid 

 

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 där bön och lovsång är 
en naturlig del i våra Gudstjänster. 

Vi är måna om att komma vidare i vår tro och vill växa som församling. 

 

Vi söker dig som… 

… vill vara ledare för våra ungdomar och vara en viktig del i församlingens ungdomsarbete. 

… har ett hjärta för våra barn och ungdomar och går hem hos den unga generationen. 

… tycker om att umgås med ungdomar och knyta kontakter med dem. 

… följer Jesus och är en förebild för andra. 

 

Fokus för tjänsten kommer att vara församlingens Tonårsarbete som främst sker på fredagskvällarna. 
Andra viktiga arbetsuppgifter är konfirmation, bönegrupper och lägerverksamhet. En annan viktig del 
av tjänsten är att finnas med i övergången mellan scout och tonårsarbetet. Uppgiften innebär också 
till viss del engagemang bland de yngre ungdomarna/barnen, det är dock ingen tonvikt vid detta utan 
fokus för tjänsten är på tonåringar. 

Du kommer arbeta tillsammans med vår pastor Sara som är anställd på 50 %. Du blir även en del av 
ett nätverk av pastorer och ungdomsledare i vår kommun med omnejd där vi bl.a. bedriver läger, 
konfirmationsverksamhet och andra gemensamma satsningar.  

 

Tjänsten är på deltid (50-60%). Utökning av tjänsten kan vara aktuellt om arbete med inriktning på 
våra yngre barn är av intresse. Exakt utformning av tjänsten är inte bestämd utan detta är något som 
församlingen och den ansökande får diskutera. Det finns även möjlighet att söka en deltidstjänst via 
VKU(Vårgårda Kristna Ungdomsråd) som kamratstödjare på högstadiet inne i Vårgårda. Detta får den 
ansökande söka själv men det är ett bra komplement till församlingstjänsten. 

 



Östadkullebygdens Frikyrkoförsamling 

 

Vår nuvarande ungdomsledare har valt att avsluta sin tjänst. Vår önskan är att tillsätta en ny 
ungdomsledare inför terminsstarten hösten 2020. Finns möjligheten så hade vi gärna sett att den 
sökande har möjlighet att vara med under Explore-lägret vecka 26 som församlingen är med och 
anordnar. 

 

Är du intresserad av tjänsten, skicka din ansökan till ansokan@frikyrkan.com 

För mer information är du välkommen att kontakta Johannes Eriksson, ordförande. 0733-379 594.  

Sara Spencer, pastor. 0727-27 87 02 

www.frikyrkan.com 

mailto:ansokan@frikyrkan.com

