
Vi söker ny pastor 
Längtar du precis som vi att se vår stad förvandlad?  
Då är Hedvigslundskyrkan i Gävle rätt plats för dig. Vi vill se visionen för vår stad gå 
uppfyllelse och letar nu efter en pastor med föreståndaransvar. 
 
Vår vision 
 
Vår vision är att ge alla gävlebor en rimlig chans att lära känna Jesus. Att vara en växande 
församling både i antal och i lärjungaskap.  
 
Om oss 
Hedvigslundskyrkan, eller Gävle Pingstförsamling som vi också heter, tillhör Pingst FFS och 
har funnits i Gävle sedan 1921. Sedan 2013 finns vi i bostadsområdet Hedvigslund. Vår 
byggnad inhyser förutom församlingen också en förskola, ett café och en idrottshall. I andra 
lokaler har vi även ett härbärge, “En säng”. 

Vi är en kyrka mitt i samhället, som vill inge tro och hopp till alla som längtar efter att närma 
sig Gud. Vi vill att vår församling ska kännas som ett “hem”, med en kultur av goda 
relationer.  

På vår hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter. 

 
Om tjänsten 
 
 

• Tjänsten är på 100 % och tillträdes efter överenskommelse. 
• Tjänsten innebär teamledaransvar för ett team av fyra anställda. Du kommer 

jobba nära flera ideella ledare i olika verksamheter.  
• Du har en aktiv församlingsledning och styrelse vid din sida.  
• Predikan, undervisning och lärjungaträning är en naturlig del av tjänsten. 
• Tillsammans med församlingsledningen ansvarar du för församlingens liv och 

utveckling. 
• Vi är öppna för att de gåvor och erfarenheter du har också får styra inriktningen 

på tjänsten. 

Vem är du? 

Vi söker dig som har ambitionen att bygga en relationsbyggande kultur, där uppmuntran och 
undervisning möjliggör engagemang utifrån människors kallelse och potential. Du har goda 
ledaregenskaper 

• Du är själv bra på att bygga relationer 
• Du ser och uppmuntrar andra människor 
• Du är väl förankrad i Ordet 
• Du är strukturerad och bra på att delegera 
• Du har erfarenhet av att träna ledare och bygga team 

https://www.pingst.se/


 

Kvalifikationer 

Du har erfarenhet av pastorstjänst eller liknande organisation som har resulterat i tillväxt. 
Du har en teologisk utbildning. 
 
Mer information 
Kontakta Lil Andre’, 070 776 96 65, Gunnel Winsjansen, 070 377 03 41. 
 
Ansökan 
Skicka din ansökan med bifogat CV till adressen nypastor@hedvigslundskyrkan.se 
Ansökningar hanteras löpande. Sista ansökningsdag 19 augusti. 
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