
 

Uppvidinge pastorat söker  
Församlingspräst - Komminister 100 % 
  
Vi söker en församlingspräst med huvudsaklig placering i 
Lenhovda-Herråkra församling.  
 
Församlingen längtar efter 

• En präst som kan tänka sig att växa under längre tid 
tillsammans med församlingen och vara en del av 
samhället, gärna bo här.  

• En präst som vill vara med i arbetet med pilgrimsvandring 
och gärna aktiv friluftsmänniska.  

• En präst som älskar att fira gudstjänster av alla slag. 
 
Vem är du?  

Du vet vad du kan och brinner för och tar dig gärna 
an nya utmaningar. 
Din kallelse är till tjänst i kyrkan, för Gud och 
människor. 
Du vill ha utrymme att växa.  
Du ger andra utrymme att växa. 
Du trivs med människor omkring dig men står på egna 
ben. 
Du är nyfiken på vad en tjänst i Uppvidinge skulle 
innebära.  

Arbetsuppgifter: 
Församlingspräst med allt vad det innebär.  
 
Kvalifikationer:  
Präst i Svenska Kyrkan. Stor vikt läggs vid personlig 
lämplighet och god självkännedom. 
Bil 
Du behöver ha B-körkort och tillgång till egen bil.  
Tillträde:  
Enligt överenskommelse. 
 
Om Uppvidinge pastorat 
Uppvidinge pastorat består av Åseda, Nottebäck, Lenhovda-
Herråkra samt Älghult; fyra församlingar i en småländsk miljö 
i Växjö stift. Vi har fem församlingskyrkor och två kapell, 
goda medarbetare och ett väl fungerande kansli som stöd och en 
stabil ekonomi. Här finns spännande historia att ösa ur och 
intressanta framtidsmöjligheter att verka som en lokal del av 
Kristi världsvida kyrka.  
 
  



 

Lokalt präglat – gemensamt ansvar.  
Vi arbetar för att varje församling ska kunna utveckla sin 
egen profil, samtidigt som vi vill utveckla pastoratets 
gemensamma arbete och ansvar. Vi arbetar dels i ett enda 
arbetslag, dels i olika team, lokalt och inom hela pastoratet. 
Vårt arbete ska kännetecknas av öppenhet, gemenskap och goda 
samtal i församlingar och arbetslag. Utgångspunkten för ditt 
arbete kommer att vara Lenhovda-Herråkra församling.  
 
Vill du veta mer? Hör av dig till:  
Kyrkoherde Lói Stefánsson, 0474-124 51 eller 
loi.stefansson@svenskakyrkan.se 
Facklig förtroendeman: 
KyrkA: Johan Engvall, johan.engvall@svenskakyrkan.se  
Vision: Helena-Fyhr Abrahamsson, 
helena.fyhrabrahamsson@fv.vision.se  
 
Välkommen med din ansökan. Ansökningstiden är öppen till den 
25 maj 2021 
CV skall bifogas. 
Via mejl: uppvidinge.pastorat@svenskakyrkan.se – ärende: Ansökan 
komminister. 
 
Alternativt: 
Uppvidinge pastorat 
Box 80 
364 21 ÅSEDA Märkt: komminister. 
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