
Föreståndare och Pastor till Tibro Pingstförsamling 100% 

Vi söker en föreståndare till vårt team. Teamet består av en barn- och familjepastor samt en 
ungdomspastor. I tjänsten ingår det att du har ett övergripande ansvar för verksamheten och  
leder teamet - ett team som vill växa vidare i gåvobaserade tjänster. Det finns alltså stor möjlighet 
att utforma tjänsten utifrån vad som är just dina gåvor. Du kommer att vara med och 
vidareutveckla församlingen tillsammans med församlingsledningen där målet är att vi har en 
organisation i församlingen där vår struktur och kultur leder till andlig tillväxt. Vi vill vara en 
församling som är medvetna efterföljare till Jesus och där de gåvobaserade tjänsterna får ge frukt. 

 

Vår vision: Nära Jesus, Nära Varandra och Nära Världen 

Vi är en församling på 103 år, med cirka 275 medlemmar som delar tron på Jesus Kristus.  
Vi är människor i olika åldrar och livssituationer.  
Vi är en församling som jobbar på att vara en församling som är kärleksfull, trygg och inger hopp 
och tro i livets alla säsonger, helt enkelt en plats för många att kalla hem.  
Vi driver en egen Secondhand butik som vi ser som ett kyrktorg där vi kan möta alla människor. 
Vi är en församling som vill vara en kyrka för hela Tibro. Där våra gudstjänster är veckans 
höjdpunkt och hjärtslag för varje generation. 

 

Det vi önskar av dig som söker:  

Vi ser att du har en kallelsemedvetenhet och drivs av kärleken till Jesus och människor. 
Du är trygg i din roll som ledare och du trivs med att vara en offentlig person. Du ser dig som 
Pastor inte endast i församlingen utan även ut mot samhället. 

Du är förkunnare och trivs med att förbereda bibelundervisning och att lärjungaträna människor. 
Pingströrelsens teologi och värdegrund är en självklarhet för dig. 

Vi ser gärna att du leder genom delaktighet, går före och visar vägen och får med dig folk.  
Att samarbeta, skapa relationer i och utanför församlingen, lyssna och vara lyhörd är en del i 
tjänsten.  

 

Arbetserfarenhet:  

Grundläggande teologisk utbildning med erfarenhet från församlingstjänst.  
Tidigare erfarenhet av föreståndartjänst är meriterande. 

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

För mer information  och frågor om tjänsten kontakta:                                                                                                                      

Ordförande Pelle Bäckrud                         Barn- och Familjepastor Maria Svensson                                                                                                                                        
0760-209098                                                0761-746885                                                                                 
pellemipo@icloud.com                              maria@tibropingst.se 

Ansökan (CV, personligt brev och referenser) skickas till:                                                                                
info@tibropingst.se                                                                                                                                      
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