
 

Är du en av våra nya pastorer i Pingst Kungälv? 
 

Om oss 

Vi är en församling med en god blandning av åldrar, bakgrunder och erfarenheter med 

mycket fokus på barn och familj. Under veckan har vi barnverksamhet för alla åldrar, öppna 

förskolan, Fredax, Fredaxhäng. På söndagar har vi Gudstjänst med lovsång och predikan, 

parallellt har vi Barnkyrkan och 57:an för våra barn. Våra ungdomar ses varje fredag till det 

vi kallar för BARAVARA och så har vi Konfa. Många nya människor hittar till oss och vi 

fortsätter utveckla smågrupper för att fånga upp nya som blir en del av gemenskapen. 

Pingst Kungälv startade som Sionförsamlingen i Kungälv 1942. Vi är en del av Pingst FFS 

och delar Pingst värdegrund och teologi. 

Läs mer på vår hemsida: www.pingstkungalv.se 

 

Kungälv ligger i södra Bohuslän på bekvämt avstånd från Göteborg. Här samsas den 

historiska trästaden med nybyggda stadsdelar och närhet till naturen både i form av skog 

och hav. 

 

Är du vår nya föreståndare? 100% eller enligt överenskommelse 

Vi söker dig som har pastorsutbildning och tidigare erfarenhet som föreståndare. Du är trygg 

i din roll som ledare och du har lätt för att knyta kontakt med människor både i och utanför 

kyrkan. Du trivs med att jobba i team med andra. Du ser vikten av att bygga relationer inom 

församlingens alla delar och åldrar. Du har förmågan att inspirera olika åldrar och utmana i 

syfte till att våga, vinna, vårda och växa. Du har erfarenhet eller förståelse för vikten av barn 

och ungdomsarbete i en församling. Att sprida information om vad som händer i 

församlingen ser du som en viktig del för att skapa delaktighet och engagemang. 

 

Om tjänsten som pastor/föreståndare 

● Som pastor/föreståndare har du det övergripande ansvaret för verksamheten och är 

spindeln i nätet.  

● Du kommer ha ett Teamledaransvar och jobba tätt med de andra anställda i 

församlingen. 

● Du samarbetar med församlingsledningen och med övriga församlingsmedlemmar. 

● Predikan och bibelundervisning är en naturlig del av tjänsten. 

● Själavård 

● Administration och andra för en föreståndare vanligt förekommande arbetsuppgifter 

● Vi är öppna för att de gåvor och erfarenheter du har också får styra inriktningen på 

tjänsten. 

● Tjänsten är på 100% eller enligt överenskommelse. Tjänsten innebär 

förtroendearbetstid. 

http://www.pingstkungalv.se/


  

 

Är du vår nya pastor med ansvar för barn och familj? 50% eller enligt 

överenskommelse 

Vi söker dig som älskar barn och blir glad när du ser barn utvecklas i sin tro på Jesus. 

Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn. Du är trygg i din roll som ledare och du 

har lätt för att knyta kontakt med barn och föräldrar både i och utanför kyrkan. Du trivs med 

att jobba i team med andra. Du har förmågan att inspirera barn och ledare i olika åldrar med 

syfte till att våga, vinna, vårda och växa. Att sprida information om vad som händer i 

församlingen ser du som en viktig del för att skapa delaktighet och engagemang. 

 

Om tjänsten som pastor med ansvar för barn och familj 

Tillsammans utformar vi tjänsten utifrån dina erfarenheter och förmågor, områden som kan 

ingå är följande: 

● Du är spindeln i nätet för barnverksamheten.  

● Du kommer att vara en del av vårt pastorsteam och jobba tätt med andra ledare i 

barnverksamheten. 

● Du ingår i Barnrådet. 

● Planering, genomförande, utvärdering av vår barnverksamhet inkl. läger 

● Öppna Förskolan, en dag i veckan 

● Kontakt med barn och familjer, information 

● Bygga ledare, se ledare och kunna delegera uppgifter 

● Planering av gemensamma event, gudstjänst med teamet 

● Administration och andra för en pastor vanligt förekommande arbetsuppgifter. 

● Tjänsten är på 50% eller enligt överenskommelse. Tjänsten innebär 

förtroendearbetstid. 

 

 

Vår vision 

Våga Vi vill att mod ska prägla vår gemenskap, mod att älska Gud och varandra. 

Vinna Vi vill vinna människor till tro på Jesus Kristus. 

Vårda Vi vill ta hand om varandra i och utanför församlingen. 

Växa Vi vill att församlingen skall växa både till mognad och antal. 

 

Ansökan och frågor  

Välkommen med din ansökan till rekrytering@pingstkungalv.se. 

Sista ansökningsdag 15 Januari. Vi kommer att hantera ansökningarna löpande. 

  

Tillträde sker enligt överenskommelse. 

Vill du veta mer om oss som församling och om tjänsten är du välkommen att höra av dig till 

Magnus 0708-926608, Urban 0700-913519 eller Ruben 0723-717520. 

mailto:rekrytering@pingstkungalv.se

