Centrumförsamlingen, Forserum
Vi söker:
Familjepastor
Ungdomsledare
Totalt 150 % fördelat på två tjänster

Till dig som vill bli en viktig del i vår församlings längtan att nå barn, ungdomar och familjer med
evangelium
För Jesus var barnen/ungdomarna så betydelsefulla. Även nutidens församling bör präglas av det.
Därför söker vi dig som vill vara en del av ett engagerat team i församlingsarbetet. Vi har kontakt med
många barn och ungdomar i olika åldrar via våra verksamheter. Vi behöver därför förstärkning i
teamet. Med din hjälp vill vi stärka ledarna och skapa förutsättningar för att dela vår tro och berätta
om kärleksbudskapet för både barn, ungdomar och deras föräldrar. När du söker tjänsten som
familjepastor eller ungdomsledare blir du en betydelsefull del av församlingens längtan att vara Jesu
efterföljare
Du har ett hjärta för evangelisation & mission och kan nå u t till männis kor. Du har förmåga att nå alla generationer. Du har lätt för att samarbeta och är en teambildare, är ty dlig och kommunikativ. Vi tror att du är en in kännande och entu siasmerande person som känner passion för din pas torsroll.

Familjepastor: Du har ett hjärta för evangelisation & mission och vill nå ut till människor. Du har lätt
för att samarbeta och är en teambildare. I tjänsten ingår att vara en aktiv del i konfirmandundervisningen. Församlingsgemenskapen blir en naturlig del i samband med att du predikar någon
gång per månad
Ungdomsledare: Du kommer att ingå i ett härligt gäng av ideella ledare och anställda. En central del i
tjänsten är att leva nära ungdomarna, delta vid konfa-samlingarna och vara med i gemenskapen på
tonår under fredagskvällarna. Förutom tonår har vi olika samlingar som UV-scout, barnkörer och
Skattkistan/ Röda tråden
Välkommen med din ansökan!

Vill du ha mer information? Maila eller ring oss gärna.
Församlingens pastor: jakob.svensson@centrumforsamlingen.se, 0709504594
Församlingsrådet: annelie.johansson@telia.com, 0705346889 (efter klockan 17)

