FÖRESTÅNDARE 100 %
TILL PINGSTFÖRSAMLINGEN I STÖPEN

Stöpen är ett samhälle ca en mil från Skövde, med ett invånarantal på ca 1400 personer.
Många barnfamiljer väljer att bosätta sig i detta samhälle som de senaste 10 åren ständigt
expanderat och fortsätter så. 130 nya bostäder planeras att byggas inom kort.
I samhället lägger många familjer tid inom de idrottsföreningar som finns, och här är även vi
som församlingsmedlemmar med och engagerar oss.
Vi har förmånen att ha en fin skola där våra barn kan gå tills de nått gymnasieåldern. Här
finns också en lokal Ica-affär, Pizzeria, Tandläkare och Bibliotek. Avståndet till Skövde är kort
där utbudet på affärer, restauranger och aktiviteter är mycket stort. Närheten till fin natur
med bland annat berget Billingen är en härlig bonus.
_____________________________________________________________________
Vår kyrka ligger mitt i byn. Procentuellt är vi en stor församling med tanke på invånarantalet,
idag är vi 150 medlemmar. Många av oss lägger mycket tid och engagemang i församlingens
arbete. Vi är välsignade med människor från olika generationer och gåvor, 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 tror starkt på att Gud vill ta
oss in på nya vägar och vi ser framför oss att vi som äldstekår tillsammans med vår nya
föreståndare kommer få leda församlingen in i något nytt.
Vi söker nu en ny föreståndare till vår församling. Som föreståndare hos oss kommer du
arbeta nära församlingsledningen som idag består av 7 kvinnor och män i olika åldrar.
Vår längtan är att vi tillsammans med våra medlemmar skall nå ut till Stöpenborna och hitta
vägar för att berätta om vår tro samt sänka trösklarna.
Vi vill hjälpa församlingen att; Leva i tron, Växa i tron och Dela sin tro.
Samt att tillsammans göra söndagarna till veckans höjdpunkt.
Att arbeta som föreståndare i en liten församling innebär en bredd i tjänsten och dina
arbetsuppgifter kan bli att:
•

Undervisa församlingen, lärljungaträning, utveckla människor till tjänst

•

Vägleda församlingen mot gemensamt uppsatta mål, genom förkunnelse och
gudstjänstliv samt vara stöd åt våra ledare

•

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

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 och lever därmed inte sambo

•

Har varit föreståndare tidigare

•

Gärna ha lett en församling i förändringsarbete

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

Tror du att detta kan vara tjänsten som Gud har i beredskap för dig?
Tveka inte utan mejla in din ansökan till info@stopenpingst.se
Har du frågor eller funderingar om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta
Ordförande Isabell Larsson 073-815 56 44 eller
Församlingsledare Nicklas Klasson 070-147 82 18.

