
 
 

Vill du vara med att leda vår församling på nya spår?  

Då är du välkommen att höra av dig till oss. Ett spännande arbete pågår att få en 100-årig församling 

bli en församling för dagens tid… 

Är detta du?  

Vi söker dig som har pastorsutbildning och tidigare erfarenhet som föreståndare. Du är trygg i din roll 

som ledare och trivs med att jobba i team med andra.  

Du ser vikten av att bygga församling inom alla delar och åldrar. Du har förmågan att inspirera olika 

åldrar och utmana i syfte till att växa.  

Du har erfarenhet eller förståelse för vikten av barn och ungdomsarbete i en församling.  

 

Om tjänsten 

Som pastor/föreståndare har du det övergripande ansvaret för verksamheten. Du arbetar med 

församlingens liv och utveckling, predikningar, gudstjänster, själavård och andra för en pastor vanligt 

förekommande arbetsuppgifter.  

Du samarbetar med styrelse och äldste, ledare och med övriga församlingsmedlemmar. Tjänsten är 

på 100 % eller enligt överenskommelse. Tjänsten innebär förtroendearbetstid. 

 

Ansökan och frågor 

Välkommen med din ansökan till pastor@pingstnassjo.se. Vi kommer att hantera ansökningarna 

löpande. Tillträde sker enligt överenskommelse. 

Vill du veta mer om oss som församling och om tjänsten är du välkommen att höra av dig till 

Magnus Rönnerfors 070-351 25 65 (kvällstid) eller Emmalina Bäckryd på telefon 076- 893 55 65 

(kvällstid må-on, dagtid övrig tid)  

 

Pingstförsamlingen i Nässjö  

 

Vi är en församling på ca 200 medlemmar i Nässjö stad. I Nässjö kommun bor ca 30 000 invånare och 

du hittar oss på småländska höglandet. Förutom en god ekumenik med andra frikyrkor i staden finns 

ett rikt utbud på fritids-, kultur- och idrottsaktiviteter. Som del av Pingst FFS delar vi Pingst 

värdegrund och teologi.  

 

Församlingens vision 

Vi vill vara en öppen, kärleksfull och relationsskapande gemenskap där vi: 

– lever nära Jesus i beroende av den helige Ande 

– gör Jesus känd och efterföljd 

– visar omsorg om varje människa 
– utvecklar våra personliga och andliga gåvor 


