Lugnås Pingstförsamling söker pastor och föreståndare 75-100%.
Vi söker Dig som har förmåga att kommunicera med ungdomar, men som även har modet att
samtala med våra äldre i församlingen. Du är social och vill ta kontakt med människor i och utanför
församlingen och vara vårt ansikte utåt.
Vi förutsätter att Du har god bibelkunskap och har förmåga att dela Guds ord och tilltal till församling
och enskilda, både i predikan och enskilda samtal.
Vi räknar oss som en landsbygdsförsamling och pastorn blir därför lite av spindeln i nätet.
Tillsammans med ledarskapet planerar Du verksamheten och är länken mellan olika
verksamhetsgrenar.
Lugnås Pingstförsamling är en snart 90-årig gemenskap av ca 120 medlemmar, med målet att sprida
Guds ord, i bygden som Gud anförtrott oss. Vi har under flera år byggt upp ett förtroende hos
invånarna i Lugnås med omnejd och anser oss vara en aktiv röst i samhället. Vår längtan är att vårt
arbete leder människor fram till ett beslut att välja Jesus som sin personlige frälsare. Vi har ett stort
missionsfält på orten men är även med i olika missionsprojekt utöver världen.
Vi har ett mångårigt och gott samarbete med Svenska Kyrkan på orten. Samarbetet bygger på en
gemensam syn på Jesus som frälsare och respekt för varandras olika traditioner.
Lugnås är ett samhälle i sydvästra kanten av Mariestads Kommun med runt 2 000 invånare. Här finns
förskola och skola (Förskoleklass - åk 6). I samhället finns en pizzeria, en servicebutik samt ett
småskaligt charkuteri. De flesta pendlar till arbete i närorådet men Nimbus har en båtfabrik på orten.
Som kuriosa kan nämnas att vi har landets enda gitarrfabrik i samhället.
Låter det som den plats Gud kallar Dig till är Du välkommen med din ansökan via:
pastor@lugnaspingst.se
Har Du frågor om tjänsten är Du välkommen att höra av Dig till vår ordförande:
070 391 91 92

