
Högsby kommun har totalt 5700 invånare och består av flera små samhällen, Högsby 
centralort är störst med cirka 2000 invånare. Högsby kommun ligger mitt i Kalmar län, med 
god kommunikation till närliggande städer. 
Högsby ligger mitt i Emådalen, naturskönt med Emån slingrande genom samhället. 
Kommunen berikad med många olika kulturer där vi som församling får vara en del av 
integrationen. 
I Högsby finns en väl utbyggd barnomsorg och grundskola åk 0 - 9. Kommunen har satsat på 
äldreomsorgen och byggt flera särskilda boenden med en fin inom- och utomhusmiljö som är 
bland de främsta i Kalmar län. På orten finns både Hälsocentral, familjecentral, tandläkare 
och apotek. 
Näringslivet består till största delen av mindre företag och största arbetsgivare är Högsby 
kommun. I centralorten finns livsmedelsbutiker, bank, bibliotek, restauranger, frisörer och 
andra butiker. 
Filadelfiakyrkan ligger på Storgatan mitt i samhället, vi har även kyrkor på orterna Fågelfors 
(12 km) och Korsvägen (19 km) som fungerar som utposter till Högsby. 

Vi är en församling med cirka 125 medlemmar.  Många av oss lägger mycket tid och 
engagemang i församlingens arbete. Vi är välsignade med människor från olika kulturer och 
nationaliteter, vilket skapar en fin dynamik i församlingen. Även om vi är måna om att ta steg 
framåt tillsammans med Gud så finns det mycket gott att hämta i det kulturarv som finns. 

Vi söker nu en ny föreståndare till vår församling. Som föreståndare hos oss kommer du 
arbeta nära församlingsledningen som idag består av  kvinnor och män i olika åldrar. Vår 
längtan är att vi tillsammans med våra medlemmar skall nå ut till Högsby kommun och hitta 
vägar för att berätta om vår tro samt sänka trösklarna. Att arbeta som föreståndare i en liten 
församling innebär en bredd i tjänsten och dina arbetsuppgifter kan bli att:  
• Undervisa församlingen, lärjungaträning, utveckla människor till tjänst
• Vägleda församlingen mot gemensamt uppsatta mål, genom förkunnelse och gudstjänstliv
samt vara stöd åt våra ledare i de olika verksamheterna, bland annat barn och ungdomsarbetet.
• Representera församlingen i olika sammanhang.
• Vara delaktig i planering och till viss del administration.
• Vara en del i vår synlighet i bland annat sociala medier, digitala gudstjänster och i
samhället.

 Det vi önskar av dig som söker är att du: 
• Älskar Gud och har Jesus som förebild och älskar Hans församling och människor
• Delar, bär och förstärker församlingens bibelsyn och vision
• Är troendedöpt, medlem och aktiv i vår församling
• Lever ett nyktert liv, fritt från beroenden och missbruk
• Tror på äktenskapet mellan man och kvinna.

Har varit föreståndare tidigare  
Gärna ha lett en församling i förändringsarbete 

Övrigt om tjänsten:  
Förtroendearbetstid  
Månadslön enligt avtal 
Tillsvidareanställning 100% , eller enligt önskemål 
Tillträde enligt överenskommelse 
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet 

För vidare information kontakta:

Per-Eric Ohlsson ordförande
tel. 070-2324505
pereric@hogsby.net
www.filadelfiahogsby.se


