
 
Bankeryds Missionsförsamling tillhör Svenska Alliansmissionen och har idag drygt 600 medlemmar i alla åldrar, 
med en stor barn- och ungdomsverksamhet. Bankeryd har drygt 9000 invånare och är beläget strax utanför 
Jönköping vid Vätterns västra strand.  

 

Pastor Bankeryds Missionsförsamling 100%  
med ansvar för ungdom och ledare. 
 
Bankeryds Missionsförsamling är en växande församling och vår längtan är att skapa mötesplatser 
mellan Gud och människa liksom människor emellan – vi vill leva nära Gud och varandra.  Nu söker vi 
dig som vill vara med oss på resan framåt som pastor med ansvar för ungdom och ledare.  
Du kommer att arbeta i ett team bestående av pastor, diakon/omsorgspastor, barn- och 
familjeansvarig samt ungdomsledare. Vi värdesätter och eftersträvar ekumeniskt samarbete och stora 
delar av vårt arbete för ungdom är gemensamt med Filadelfiakyrkan.  
 
Vi vill vara ett sammanhang där du får arbeta och växa i din pastorsroll utifrån din personlighet och 
dina gåvor. Kyrkan är redan idag en naturlig del av samhället i Bankeryd. Här finns en stor och levande 
barn- och ungdomsverksamhet.  
Som Pastor kommer du att:  

- Vara delaktig i formandet och utvecklingen av församlingens liv och verksamhet, med utrymme 
för både förvaltarskap och förändringsarbete 

- Arbeta med ledarstöd och ledarutveckling 
- Tillsammans med Ungdomsledare och Barn- och Familjeansvarig vara en av spindlarna i nätet i 

vår barn- och ungdomsverksamhet 
- Arbeta med predikan och undervisning, både i Gudstjänster och i andra forum 
- Vara med och leda utvecklings- och förändringsarbete i en växande församling med möjlighet 

till många spännande möten. 
 
Vi är nyfikna på att lära känna dig och tror att du har en fullgjord pastorsutbildning. Vi tror att du 
brinner för:  

- Att förmedla evangeliet om Jesus Kristus  
- Att bygga långsiktiga och genuina relationer  
- Att tänka både långsiktigt och nytänkande  
- Att arbeta med undervisning och ledarutveckling 
- Att leva och leda församlingsliv, både i Gudstjänst och barn- och ungdomsverksamhet 
- Att arbeta i team och i ekumenisk samverkan.  

 
Omfattning: 100%  
Anställningsform: Tillsvidare  
Tillträde: 1 augusti 2020 eller tidigare enligt överenskommelse.  
Skicka din ansökan med ett brev om dig själv samt CV till mikael.celinder@mission.se eller:  

Bankeryds Missionsförsamling  
Ekeforsvägen 22  
564 33 Bankeryd  

Sista ansökningsdag: 10 november 2019 
Har du frågor? Hör gärna av dig!  
Mikael Celinder, pastor. 0766-45 99 31 alt. mikael.celinder@mission.se 
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