
   

 

 

Asarums pastorat söker präst 

 

Välkommen till Asarums pastorat som arbetar utifrån öppna dörrar, öppna händer och 

öppet hjärta.  

Asarums pastorat är beläget i västra delen av Sveriges trädgård - Blekinge - lika nära till hav, 

skärgård, skog och slätter som huvudorten Karlshamn. Pastoratet består av två församlingar, 

Asarum och Ringamåla med tre olika kyrkor. Vi är ca 30 medarbetare fördelat på 

församlings-, kyrkogårds-, administration och serviceverksamhet. 

Vi vill vara församlingar där människor kan både bidra med sina gåvor och få ta emot andras 

oavsett om vi är församlingsbor, volontärer eller medarbetare. Öppenhetsorden präglar vår 

syn på arbetslaget. Vi arbetar tillsammans för att komma närmare vår vision. 

Asarums pastorat har under en tvåårsperiod drivit forskningsprojekt ”Delaktighet i 

praktiken” som avslutades sommaren 2019. Kunskaper och erfarenheter från projektet är 

grunden till hur församlingarna firar gudstjänst idag. 

Du längtar efter att vara delaktig i församlingarnas fortsatta arbete med att fördjupa 

gudstjänstlivet och du brinner för församlingsbygge. 

 

Vi söker dig som 

 vill vara teolog i praktiken och delaktig i pastoratets olika verksamheter 

 vill bygga församling och dela evangelium med människor i församlingarna 

 vill göra kyrkan tillgänglig och närvarande i människors vardag 

 är van att växla mellan teamarbete och självständigt arbete 

 är medlem i Svenska kyrkan och har B-körkort 

 är prästvigd i Svenska kyrkan 

 

Vi erbjuder dig 

 att vara med i ett spännande gudstjänstarbete med att fördjupa gudstjänstlivet och 

bygga församling 

 ett tillsammansarbete med medarbetare, volontärer, ledning och förtroendevalda 

 ett sammansvetsat arbetslag med hög arbetsglädje  

 möjlighet att få göra skillnad i församlingsbors liv 

 ett pastorat med trivsel och bra anställningsvillkor 



 
Upplysningar 
David Myhrborg Sundström, telefon 0454-32 86 11 

Anders Blixt, telefon 0454-32 86 54 

Läs mer om Asarums pastorat, www.svenskakyrkan.se/asarum  
 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % 
Innan anställning erbjuds visar du upp utdrag ur belastningsregistret 
 

Fackliga företrädare 
Kyrkans akademikerförbund: Charlotta Nissen, charlotta.nissen@svenskakyrkan.se 
Vision: Susanne Persson, susanne.persson@fv.vision.se 
 
Ansökan  
Skriftlig ansökan innehållande personligt brev, CV, Intyg teologiekandidat examen, intyg från 
utbildningsinstitutet eller motsvarande samt prästbrev skickas till  
HR-specialist Helene Appelros, helene.appelros@svenskakyrkan.se 

Asarums pastorat 

Prästgårdsallén 8 

374 50 Asarum. 

Sista ansökningsdag: 2019-10-20 

 

Välkommen med din ansökan 
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