
   
 

Är du rätt person ?    

Vi i Pingstförsamlingen Råneå som ligger i Norrbottens expansiva kustland söker just Dig – en 
pastor på deltid, 50 procent med ett evangelisthjärta som verkligen brinner för, ja vi tom 
förutsätter att Du gillar att möta och lära känna människor boende i Rånebygden, ett litet 
kustsamhälle 35 km, öster om Luleå. 

Lite om oss 

Vi är en trogen skara på lite drygt 50 medlemmar med motto att ge Jesus till Rånebygdens 
människor. Utanför landets gränser satsar vi på mission och  ekonomiskt stöd till 
Arabvärden,- respektive  till Comorerna.  

Som enda frikyrka i bygden har vi ett gott samarbete med Svenska kyrkan och samarbetar i 
form av  ekumeniska möten och sångstunder på våra två äldreboenden. 

Vi har en bra, ändamålsenlig kyrka i tätorten, invigdes December 1984 och som också är 
betald sen många år tillbaka, övriga byakapell är avyttrade. 

För närvarande så har vi Gudstjänst jämn vecka söndag kl: 11:00 och ojämn vecka lördag kl: 
18:00. Varje torsdag kl: 19:00  har vi bön med undervisning via telefonen. 
Mycket uppskattat !   
Under Pandemin har gudstjänster även sänds via Youtube.  
 
…. Och om Dig ! 
 
Närheten till vårt kommuncentra – Luleå- gör att Du med ”rätt” kompetens, om du så 
önskar, kan kombinera detta vårt viktiga uppdrag med en anställning inom vårt 
mångfacetterade näringsliv. 

Om du förutom att med Ditt evangelisthjärta prioriterar att arbeta utåtriktat kan ”traktera” 
piano och eller gitarr och inte nog med det, kan sjunga- ja då är detta helt klart ett stort 
”plus” 

Vi förutsätter en klassisk bibeltrogen förankring. 

Tjänsten innehåller ett minimum av administrativt arbete eftersom prio 1 är: Utåtriktat 
arbete, samt delvis undervisning i form av predikningar. 

Till sist 

Du som tycker att denna vår beskrivning av Norrbotten, Råneå och inte minst, uppdraget 
pastor med evangelisthjärta, låter intressant- tveka då inte att kontakta någon av oss. 

Frans Aspegren nuvarande ordförande:        070 / 527 59 36 
Daniel Moberg ny ordförande:        070 / 555 74 36 
Elisabeth Aspegren: kassör / administratör   072 / 204 79 60 
 


