
Mitt i vackra världsarvet Höga
Kusten, Örnsköldsvik, ligger
Elimförsamlingen!

Staden har en stark frikyrklig tradition och
det finns ett gott ekumeniskt samarbete
mellan stadens olika kyrkor. 
Bl.a. kommer vi på påskdagen 2023 att
arrangera gemensam gudstjänst för alla på
Örnsköldsviks torg.

Vi är en EFK-församling på cirka 380
medlemmar med en varm och
välkomnande gemenskap.

Vi vision är: 
"Vi vill SE alla följa Jesus, 
GE allt i Guds kärlek och alltid 
BE i Andens kraft."

Vi satsar på barn- och ungdoms-
verksamheten och har bl.a. ett blomstrande
scoutarbete. Vi driver också ett
sommarkollo för utsatta barn som vi hållit
igång i princip varje sommar sedan 1989.
Under 2022 köpte vi en mindre, före detta
affärslokal nära kyrkan där vi vill skapa en
mötesplats för framförallt unga som ska
fungera som en "farstu" eller förrum till
kyrkan. 

VILKA ÄR VI?VILKA ÄR VI?

VI SÖKER NY PASTOR!VI SÖKER NY PASTOR!

VEM ÄR DU?VEM ÄR DU?
Har erfarenhet av tidigare tjänst i
församling
Har teologisk utbildning
Vill vara med och leda församlingen i
att bli än mer utåtriktad
Trivs att arbeta i team, såväl som
självständigt

VI SER GÄRNA ATT DUARBETSUPPGIFTER
Tjänsten är en föreståndartjänst vilket 
 innebär att du kommer att leda
församlingens arbete i stort. Det kommer
också innebära vanliga pastorala
uppgifter såsom förkunnelse, samtal,
bönesamlingar, Alpha, omsorg och
församlingsutveckling. Tjänsten kommer
även utformas med utgångspunkt i dina
gåvor och profil. Du kommer arbeta i ett
team med en administratör och en barn-
och familjepedagog. Vi har även en
häktespastor anställd på en liten deltid
vars arbetstimmar görs vid häktet i
Umeå.

ANSÖKAN
Vi vill ha din ansökan så snart som
möjligt och hanterar ansökningarna
löpande.

Välkommen att skicka din ansökan med
CV och personligt brev till: 
Stefan Wikman, ordförande 
stefan.wikman@familjejuridik.se

Har du frågor eller vill veta mer?
Välkommen att kontakta: 
Stefan Wikman, ordförande
076-791 31 07
stefan.wikman@familjejuridik.se

EXTERNA LÄNKAR

Örnsköldsviks kommun:
https://www.ornskoldsvik.se/

Världsarvet Höga Kusten:
https://varldsarvethogakusten.se/sv/

Ekumenik:
https://kyrkoriovik.se/

TJÄNSTEBETECKNING 
OCH TJÄNSTEGRAD
Församlingsföreståndare. Kan bli upp till
100 % men vi är öppna för om du vill
kombinera tjänsten med annan tjänst
eller studier.

TILLTRÄDE
Tillträde sker efter semestrarna 2023.

tel:076-7913107

