
 
Nu söker vi ny medarbetare 

 

Sionförsamlingen är en pingstförsamling på lite drygt 200 medlemmar belägen på Fotö i 

Göteborgs norra skärgård, Öckerös kommun. Ön har broförbindelse med Hönö där affärer och 

färjeförbindelser till fastlandet finns. Det bor drygt 600 invånare på Fotö, vilket betyder att 

ungefär en tredjedel är medlemmar i församlingen. Många av öns ungdomar och barn finns med 

i våra verksamheter där de får höra om Jesus och får bli bemötta med kärlek och värme av våra 

ledare. Många relationer till föräldrar har också vuxit fram genom arbetet med barn och unga. 

Som enda församling på en liten ö har alla invånare på ett eller annat vis en relation till 

församlingen. Detta är både utmanande och förstås i mycket en stor tillgång och glädje. 

Församlingen vill vara ett ljus på ön och vill stå stadigt på Guds Ord. 

 

Vill du vara med och leda unga människor till ett liv som ärar Jesus? Vill du vara med och lyfta 

fram nya ledare? Brinner du även för att arbeta utåtriktat och nå nya ungdomar i samhället? Nu 

söker vi en ungdomsledare/ungdomspastor på 75%–100%. Vi söker dig som bär på en tydlig 

kallelse att tjäna Jesus, har goda ledaregenskaper och brinner för de yngre generationerna och 

för församling. Vi ser gärna att du har någon form av utbildning, Bibelskola eller högre. Vi gör 

församlingen tillsammans och du arbetar nära vår pastor, styrelse och ideella ledare. Vi önskar 

att dina gåvor får komma fram så mycket som möjligt och vill därför utforma detaljerna i din 

tjänst tillsammans. 

 

Är detta du? Skicka oss ditt CV och berätta lite om dig själv i ett personligt brev. Vi läser 

ansökningarna löpande. Välkommen med din ansökan till: ansokanfoto@gmail.com. Har du 

frågor, kontakta församlingens ordförande George Gustavsson, tel. 070-659 17 54 eller 

församlingens pastor Tim Nådevik 073-526 19 70. Vi hörs! 


