Kyrkhults församling söker ny

komminister
”Med hjärta för Jesus”
Kyrkhults församling finner du i norra delen av Olofströms kommun i nordvästra Blekinge.
Församlingen, som består av cirka 1900 medlemmar, är en aktiv gudstjänstfirande och
ansvarstagande gemenskap.
Här finns positiva erfarenheter av olika kyrkliga traditioner såsom högkyrkligt, lågkyrkligt
och karismatiskt. Det som har varit den röda tråden är kärleken och tilliten till Bibeln. Denna
röda tråd ser vi som självklar att du vill fortsätta förmedla.
Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med kyrkoherde, musiker, barn- och
ungdomsledare, ekonom, husmor och två heltids-vaktmästare. Vi har många frivilliga som
bidrar med sitt engagemang och som kommer att be för dig och stötta dig.
Vi vill ge utrymme till egna visioner. Därför får du stor möjlighet i att utforma din tjänst. Du
väljer t.ex. själv om du vill ha barn- och ungdomsinriktning eller vuxenundervisning och
diakonal inriktning. Vi uppskattar om du har en missionsiver och vill förmedla en personlig
relation med Jesus.
Till vuxenarbetet hör idag Alpha- och Betagrupp, fyra hemgrupper, fördjupningskvällar mm.
Vi är också i en expanderande fas vad gäller barn- och familjeverksamheten.
Vi söker en komminister…
… som med Jesus som förebild och kraftkälla vill vara en andlig ledare och själavårdare för
församlingen.
… som har en missionsiver och vill förmedla en personlig relation med Jesus.
… som i sin förkunnelse har intentionen att förmedla Guds ord till liv för människor.
… som antingen vill jobba med inriktning mot barn och ungdomar, eller mot vuxen- och
diakoniverksamheten (det går också att hitta lämpliga kombinationer).
… som gärna arbetar med ekumeniska relationer (Pingstkyrkan och Katolska kyrkan)

Kontakta oss gärna:
Kyrkoherde Martin Skåring
0708-32 21 41
Kyrkorådets ordförande Jan Ottosson
070-326 33 77
Tillträde efter överenskommelse
Sänd kompletta ansökningshandlingar inkl. löneanspråk till:
Kyrkhults församling, Fridaforsvägen 9, 293 74 Kyrkhult.

Sista ansökningsdag: 7 december

