SPÄNNANDE NYSTART PÅ SÖDRA TJÖRN
SÖKER PASTORSTEAM

Rönnäng

Rönnäng är ett expanderande samhälle som ligger på Tjörns sydspets. Där finns affär, förskola, skola,
servicehus och inte minst ishall. Konståkningsklubben tillhör de främsta i landet och engagemanget i
den lokala ishockeyklubben RIK är stort bland samhällets barn och ungdomar. Under många år har
Pingstförsamlingen i Rönnäng arrangerat hockeyläger sommartid i samarbete med Sport for Life och
RIK. Pingstförsamlingen i Rönnäng har en blandad åldersstruktur med tyngdpunkt på barnfamiljer.

Åstol

Från Rönnäng går färjan ut till den mycket speciella ön Åstol, där befolkningen mångdubblas under
sommarmånaderna med semesterfirare från när och fjärran. Åstols pingstförsamling äger och driver ett
café som ligger mitt i den naturliga hamnen som är fylld av fritidsbåtar sommartid.
Hamnmöten, där sång och musik är ett viktigt inslag, är en fantastisk möjlighet att nå ut med budskapet
om Jesus, liksom goda samtal med caféets många gäster.

Församlingar

Nu går pingstförsamlingen i Rönnäng och pingstförsamlingen på Åstol en spännande och utmanande
framtid till mötes. Efter en lång process har ett samarbete mellan församlingarna inletts med syfte att
bygga från grunden mot en gemensam framtid.

Pastorsteam

Nu söker vi ett pastorsteam, förslagsvis 100% föreståndartjänst och 50% pastor barn och ungdom.
Som föreståndare är du utåtriktad, social och strukturerad. Din förkunnelse är väl bibelförankrad
och tillämpbar i vardagslivet. Vi ser gärna att du har pastorsutbildning och erfarenhet av
församlingstjänst.
Som pastor mot barn och ungdom är du utåtriktad och flexibel. Du har en längtan efter att se en yngre
generation komma till tro och växa in i den kristna gemenskapen. Vi ser gärna att du har
pastorsutbildning och församlingserfarenhet.
Gemensamt ansvarar teamet för gudstjänst, förkunnelse och planering av verksamheten. Ni behöver
god samarbetsförmåga och ett engagemang för teambygge, ledar- och lärjungaträning. I fördelningen
av tjänsterna är vi öppna för personliga önskemål och vi kommer att beakta era personliga gåvor och
andliga utrustning.
Vid er sida finns ett stabilt ledarskap som vill bygga församling för människor i alla åldrar och med olika
bakgrund. Vi förutsätter att det finns en vilja att satsa långsiktigt för båda tjänsterna.

Ansökan

Maila din ansökan till pingstronnang@gmail.com före den 15 april. Ange vilken av tjänsterna du söker.

Kontakt

Marie Nordvall, föreståndare Pingstkyrkan Åstol
tfn 0706 - 64 73 75, mail: marie.nordvall@hotmail.com
Thomas Henning, vakans pastor Pingstkyrkan Rönnäng
tfn 0703 - 76 33 97, mail: thomas.henning@pingst.se
www.pingstkyrkanronnang.se
www.elimastol.com

