Vi söker församlingsföreståndare till Ekebergskyrkan i Virserum
Församlingens önskan; Att nå ut med evangelium till alla som bor i vår bygd.
-

En församling vars högsta syfte är att visa människor vem Kristus är.

-

En församling som kan möta människors andliga behov och längtan genom hela livet och
samtidigt göra en insats på det sociala området.

-

En församling som är en varm och kärleksfull gemenskap, där alla känner sig välkomna och
som är en motvikt till ett allt råare samhällsklimat.

-

En församling som är en naturlig del av samhället och en mötesplats med aktiva medlemmar i
alla åldrar.

Ekebergskyrkan ligger i Virserum, i hjärtat av Småland, församlingen är 10 år gammal, och idag är vi
ca 90 medlemmar. Församlingen bildades genom ett flerårigt samarbete mellan Missionskyrkan och
Pingstkyrkan. Vi hade under många år gemensamt barn och ungdomsverksamhet, samt mot slutet
innan samgåendet gemensam pastor.
I Virserum bor drygt 2000 personer om man räknar med byar runt omkring, det finns det du behöver i
bygden, några butiker, förskola, skola (årskurs F till 9), fritidsgård och många idrottsaktiviteter.
Idag så är den gamla Missionskyrkan den ”nya” kyrkan, Ekebergskyrkan, och Pingstkyrkan fungerar
som Second Hand butik, som är mycket populär och drivs av församlingens medlemmar.
Vi söker församlingsföreståndare på heltid eller deltid antingen pastor eller diakon. För oss är
förkunnelsen av Guds ord en självklar uppgift för dig som pastor/diakon. Vi har en stark längtan att få
igång vårt ungdomsarbete. Vi önskar att Du som söker tjänsten tillsammans med församlingen kan få
fler barn och ungdomar tillsammans med sina föräldrar till kyrkan och upptäcka den kristna tron. Vi
förutsätter att du har relevant utbildning och önskvärt är om du är musikalisk och gärna spelar något
instrument.
I församlingen finns, förutom kyrkan, second hand, även en sommargård som heter Klippan, samt
Slagdala Missionshus, några kilometer utanför samhället, där det varje höst anordnas en auktion som
oftast är mycket välbesökt.
Sänd ansökan med CV och personligt brev till e-post eka@ekebergskyrkan.se eller till
Ekebergskyrkans postadress. Ansökningar kan sändas omgående.
För mer information, ordförande Torbjörn Wirsenius 070–682 30 31 eller
Hogne Gylseth 070–376 93 29

Postadress Expedition
Storgatan 53
577 72 Virserum

Adress Ekebergskyrkan
Storgatan 53
Virserum

Telefon
0495 - 302 04

Bankgiro
Ekebergskyrkan 492-1243
Swish
123 049 8642

Webadress
www.ekebergskyrkan.se
Org.nr.
802450-2000

