
Pastor och föreståndare 100% 

Vi söker dig som vill vara en god ledare och som trivs med att leda tillsammans i team. 

Du längtar efter att utrusta och få andra att växa, vill vara med och skapa vägar till tro 
och lärjungaskap samt brinner för det personliga mötet. 

Vi behöver dig som vill vara med och utveckla vår församling tillsammans med oss, 
med fokus på barn, ungdomar och familj. 

I god anda och gemenskap vill vi vara är beredda att ”experimentera” och ta pröva nya 
vägar för att skapa mötesplatser och omvändelseplatser för evangeliets skull. 

Hos oss har du möjligheten att tillsammans med andra få vara med och forma vårt 
arbete i församlingen genom att använda dina gåvor.  

Dina arbetsuppgifter kommer initialt att vara att undervisa, förbereda gudstjänster, 
predika, stödja församlingens smågruppsarbete, barn- och ungdomsarbete och hålla i 
Alphakurser. 

Förutom dig som anställd pastor kan det tidvis finnas deltidsanställda med fokus på 
ungdomarna. 

Vi är beredda att låta dig växa och låta dina gåvor utvecklas. Du behöver inte kunna 
allt! 

 

Faktaruta: 
● Vår församling är en gemenskap med 75 medlemmar i olika åldrar. Vi har två 
kyrkor, en i Nävlinge och en i Rickarum. 
 
● Det finns två Equmeniaföreningar med barn-, scout- och tonårsverksamhet och 
många engagerade ledare. 

● Församlingen har ett missionssamarbete på Haiti och är delaktig i en 
Secondhand/träffpunkt i Nävlinge. 

● Nävlinge och Rickarum är två byar i nordöstra Skåne med närhet till flera städer och 
goda pendlingsmöjligheter. 

● I Rickarum finns en pastorsbostad till förfogande om så önskas. 

● Det finns ett fungerande nätverk och många samarbeten med andra medarbetare i 
närområdet både inom Equmeniakyrkan och andra församlingar. 

Frågor och ansökan: 
Ansökningar hanteras löpande. 
För frågor kontakta ordförande Bengt Åkesson på 0705-187807 
Ansökan med CV och personligt brev skickas till info@navlinge-rickarum.se 
Läs gärna mer på vår hemsida: www.navlinge-rickarum.se 
 


