Vi söker ungdomsledare
•
•
•
•
•

Ungdomsledare 70 %
Tillträde från augusti 2019 eller enligt överenskommelse.
Som ungdomsledare blir du en del av ett team som även innefattar en pastor och
en musikledare.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, men din kristna tro och nyfikenhet
att träffa barn och ungdomar ser vi som en självklarhet.
För att fungera fullt ut tror vi att det är en fördel för både dig och församlingen
att du flyttar till Ekenässjön och blir en del av både vår gemenskap och samhället.

”Det här är vi”
•
•
•
•
•

Vi är ca 230 medlemmar i församlingen och vi träffas givetvis till gudstjänster på
söndagar men även i många andra sammanhang.
Inom ramen för Equmenia finns scout, dans, söndagsskola, tonår och Puls.
Equmenia samlar ungefär 100 barn och ungdomar varje vecka i sina olika
verksamheter och totalt finns ca 25 ledare där för att få detta att fungera.
Vi erbjuder konfirmationsundervisning.
Det finns en ungdomskör, 1 Voice, och sång och musik är viktiga inslag i olika
samlingar. Förutom ungdomskören finns flera andra körer och sånggrupper samt
en musikkår.

Dina arbetsuppgifter
•
•
•
•
•

Främst vill vi att din tid tillbringas tillsammans med våra tonåringar och i de
verksamheter där de finns, dvs. Tonår, Puls och gärna som deltagare i 1 Voice,
ungdomskören som leds av vår musikledare.
Tillsammans med vår pastor är du med och leder konfirmationsarbetet under
onsdagseftermiddagarna.
Equmenia i Ekenässjön är känt för sin stora scoutkår och du kommer få möjlighet
att vara med under några scoutkvällar för att prata om kristen tro och vem vet,
du kanske får chansen att lära dig lite nya knopar.
Vi vill att du finns med i gudstjänstlivet och är en förebild för våra barn och
ungdomar.
Vi utlovar sena kvällar, inte så tidiga mornar och förstås helgarbete med belöning
i många nya kompisar både från Equmeniamedlemmar, men även
församlingsmedlemmar som passerat ungdomsåren.

Sista ansökningsdag
• Ansök via e-post till församlingens ordförande med CV och personligt brev.
Ansök senast 2019-06-30.
Kontaktinformation
Församlingens ordförande Britt-Marie Vidhall telefon 072-323 07 36,
ordforanden@equmeniakyrkanekenassjon.se
Equmenias ordförande Pernilla Holmquist telefon 073-204 01 26,
ordforanden@equmeniaekenassjon.se
Equmeniakyrkan Ekenässjön
Allégatan 1, 574 50 Ekenässjön
www.equmeniakyrkanekenassjon.se
ordforanden@equmeniakyrkanekenassjon.se
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