Skara pastorat söker

Komminister 100 % till Axvall och Skara
Utåtriktad församlingsbyggare med hjärtat hos de modlösa och fötterna vid altaret
Vi söker dig som vill vara med och leda och utveckla kyrkans liv i Valle församling med särskild vikt vid
Axvall. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och ideella, med fokus på själavård,
samtal och gudstjänster för läkedom. Den här delen av din tjänst är ett pionjärarbete som behöver
en modig, lyhörd och öppen präst som kan dela vardagen med landsbygdens människor i alla åldrar.
Valle församling har två mindre tätorter, Varnhem och Axvall där vi koncentrerat vårt fördjupade
församlingsliv och har visionen att bygga livskraftiga kristna gemenskaper med högmässan i centrum.
I den andra delen av din tjänst delar du arbetet som verksamhetsledare för Diakonihuset Planeten i
Skara med en av pastoratets diakoner. Diakonihuset Planeten är en öppen mötesplats för människor
i livets alla situationer. En möjlighet för människor som är lediga dagtid att bygga relationer, få stöd
och hjälp. Här finns också plats för den som vill göra en insats för sina medmänniskor genom att vara
volontär. Vi tar emot för arbetsträning och praktik i mån av plats. Diakonihuset Planeten drivs av en
ekumenisk förening.
Vi vill att du






längtar efter att möta människor med evangelium i vardagen
står tryggt i kyrkans tro och tradition
får energi av att samarbeta med andra, såväl kollegor, församlingsbor som ideella
har erfarenhet och längtan till samhällets bräckliga
gärna möter människor i samtal och själavård

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver körkort och tillgång till bil.
Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan:
Sista ansökningsdag är 5 juni 2020. Ansökan skickas till Skara pastorat, Malmgatan 3A, 532 31 Skara
eller skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Information om tjänsten:
domprost Robert Lorentzon, 0511-265 01, robert.lorentzon@svenskakyrkan.se
församlingsherde Emanuel Carlsson, 0511-265 51, emanuel.carlsson@svenskakyrkan.se
Fackliga företrädare:
KyrkA, Lena Ehrngren, 0500-47 65 62, lena.ehrngren@kyrka.se
Vision, Håkan Gerenmark, 070-650 46 24, hakan.gerenmark@svenskakyrkan.se

Välkommen med din ansökan!

