Vi söker en ledare med inriktning
barn och ungdom, 75%
Pingstförsamlingen i Sala söker en vikarierande barn och ungdomsledare
under läsåret hösten 2019 – vårterminen 2020.
Under kommande läsår (Ht 2019-Vt 2020) söker Pingstförsamlingen i Sala en
vikarierande barn- och ungdomsledare, då vår nuvarande barn- och
ungdomspastor går på föräldraledighet. Vikariatet sträcker sig över ett drygt år
och gäller en anställning på 75 %.
Vi söker dig som gärna har studerat på bibelskola eller teamträningsskola och
som vill prova att arbeta i en församling med barn och ungdomar. Ditt
huvuduppdrag är att leda barn och ungdomar till en personlig tro på Jesus
Kristus och att stötta dem i att bli en del av församlingens gemenskap. Vi ser att
dina viktigaste arbetsuppgifter kommer vara att leda, inspirera och undervisa
våra barn och ungdomar. Vi tror att du är en person som har social kompetens,
samt gillar att knyta nya kontakter och bygga relationer med barn, ungdomar
och deras föräldrar. Du visar ledaregenskaper i att vägleda barn och ungdomar
genom hur du lever och det du förmedlar genom andakter och olika aktiviteter.
Du delar vår tro och våra värderingar och vill tillsammans med oss vara en
församling med hjärta för Gud, varandra och andra.
För ungdom
Idag samlar församlingen drygt tio ungdomar till ungdomssamlingar på
fredagskvällar. Där är ditt ansvar att tillsammans med ideella ungdomsledare
planera ungdomssamlingarnas innehåll med fika, aktiviteter och andakter. En av
dina särskilda uppgifter blir att hålla i undervisning under andakter. Kommande
läsår planerar vi att genomföra konfirmationsläsning tillsammans med Västerås
Pingst. Du kommer då att ingå som en av konfirmationsledarna och vara aktiv i
att planera konfirmationsläsningen med övriga ledare. Du bidrar med ditt
ledarskap och med ev. undervisning.
Gudstjänsterna
I gudstjänsterna finns möjlighet för dig att engagera dig utifrån dina gåvor och
erfarenheter. Ungdomarna kommer regelbundet på gudstjänsterna och har i
dessa börjat engagera sig på olika sätt. Vi hoppas att du med engagemang kan
och vill involvera barn och ungdomar och deras gåvor i gudstjänsterna, och
stötta dem i att bli en naturlig del i församlingens gudstjänstgemenskap.

För barn
Varje söndag samlas 10-15 barn (4-12 år) till Barnens Söndag, som är barnens
egen samling under gudstjänsttid. Här finns behov av att du är med och talar
med barnen om Jesus på deras nivå. Du kan vara behjälplig med olika
barnaktiviteter. Flera av våra ungdomar finns bl.a. med som ideella ledare och vi
värdesätter att du kan stötta och vägleda dem i det uppdraget.
Stöd och vägledning
Du kommer att arbeta nära vår pastor och föreståndare som finns tillgänglig som
mentor och bollplank i ditt arbete. Ni samlas regelbundet till bönesamlingar och
planeringsträffar för att stödja dig i ditt arbete. Församlingen har en
personalansvarig som du träffar regelbundet för samtal och stöd. Till hjälp och
stöd har du även vår församlingsledning.
Kort om församlingen
Pingstförsamlingen i Sala startade år 1918 och har idag drygt 175 medlemmar.
Av dessa uppskattar vi ett 80-tal som aktiva medlemmar, men fler besöker våra
gudstjänster och finns i vårt kontaktnät. Du kommer att få möta en varm och
kärleksfull gemenskap med människor i olika åldrar och vi har glädjande sett en
växande utveckling de senaste åren. Församlingen är mångkulturell och en
vanlig söndag kan mer än en fjärdedel av gudstjänstbesökarna ha en bakgrund
från andra länder. Församlingen har som motto att vara en församling ”med
hjärta för Gud, varandra och andra”. Vi vill leva med en stark kärlek till Gud som
förvandlar oss så att vi lever i kärlek till varandra i församlingen, men också
visar det utåt mot Sala som stad och genom mission i världen. Vi ser därför att du
har hjärta för Gud som sedan visar sig i kärlek till barn och unga i vår församling
och i Sala.
Praktiskt
Sala är beläget 40 km från Västerås och 60 km från Uppsala, med bra tåg- och
buss förbindelser. Detta innebär att du har möjlighet att kombinera studier och
arbete. Vid behov så vill vi hjälpa dig med boende under den tid som du är
anställd hos oss.
Ansökan
I din ansökan vill vi att du skickar med CV och ett personligt brev samt
referenser (minst två personer där någon av dem är församlingsledare). Märk
din ansökan med ”Tjänst i Sala Pingstförsamling”. Din ansökan skickar du till
nedan angiven mejladress. Du är varmt välkommen att höra av dig om du är
intresserad och vill veta mer! Kontakta i sådana fall Samuel Folke, pastor och
föreståndare, via nedanstående kontaktuppgifter.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vänliga hälsningar,
Samuel Folke
Pastor och föreståndare
Pingstförsamlingen i Sala
samuel.folke@sala.pingst.se
070-988 68 72

