Ny kyrkoherde i Västra Bjäre pastorat.
Västra Bjäre pastorat i Båstads kommun är en attraktiv och naturskön plats att bo och
verka i.
Pastoratet består av två församlingar - Torekov med Hallands Väderö och Västra KarupHov – tre kyrkor och ca 2500 kyrkotillhöriga. Torekovs församling äger sedan flera
hundra år Hallands Väderö med ett nyligen invigt kapell.
Arbetslaget består av 11 personer och vår expedition finns i V.Karups församlingshem.
Kyrkorådets arbete underlättas av två aktiva församlingsråd.
Vi är ett landsbygdspastorat med många fritidsboende, besökare och turister. Sommartid
har vi rikligt med aktiviteter, inte minst musikarrangemang.Vårt diakonala arbete bygger
mycket på frivilliga insatser. Vårt BabyCafé är välbesökt och vi har ett stort och
varierande program för pensionärer.
Vi söker dig som har gedigen teologisk bakgrund och som är genuint intresserad av
människor - församlingsbor såväl som medarbetare. Vi hoppas att du ska trivas med våra
församlingar och våra engagerade anställda, förtroendevalda och lekmän samt att du har
en naturlig förmåga att vägleda och entusiasmera oss.
Arbetet förutsätter att du är en lyhörd och inspirerande ledare, med tydligt ledarskap och
tycker om att ha många bollar i luften.
Vi erbjuder dig möjlighet till en känsla av djup tillfredställelse, samhörighet och glädje
att tillsammans med oss få arbeta i ett av Sveriges vackraste pastorat.
Välkommen med din ansökan.
Kyrkorådet i Västra Bjäre pastorat.
Formalia
Vi vill ha din ansökan med CV och meritförteckning senast den 15/10 2018.
Märk handlingen”Kyrkoherde” och sänd den under adress Västra Bjäre pastorat,
Församlingsvägen 9, 269 74 Västra Karup. Intresseanmälan kan också sändas med e-post
under adressen vkarup.pastorat@svenskakyrkan.se och sedan komplettera den skriftligt.
Domkapitlets intervjuer äger rum den 24/10 2018.
Upplysningar om tjänsten lämnas av kyrkorådets ordförande Ann-Marie Johnsson
076-831 03 95, kyrkorådets vice ordförande Sten Hjalmarsson 073-069 86 68 och
kyrkokamrer Lars Silwer 070-970 07 38.
Facklig företrädare Bodil Wiktorsson-Bengtsson, KyrkA.

