
ÄR DU VÅR NYA 
UNGDOMSLEDARE?

Vill du leva nära ungdomar både i församlingen och i samhället? 
Brinner du för att skapa relationer och ge ungdomar en tro som bär 

genom livet? Vill du tillsammans med vårt härliga pastorsteam utvecklas 
som ledare, forma lärjungar och dela din tro? 

Då tycker vi du ska söka tjänsten hos oss i Bottnaryds och Ryds Alliansförsamlingar.

VILKA ÄR VI?
Två församlingar som båda är anslutna till Svenska Alliansmissionen. 

Bottnaryd och Ryd ligger 20 minuter med bil från Jönköping. I närheten finns 
massor av bra badsjöar, fina löparspår och en schysst pizzeria. Vi har en lägenhet 

i Bottnaryd som du gärna får bo i. Vi har ett stort gemensamt barn och 
ungdomsarbete med fokus på UV-scout, konfirmation och tonår. 

Vi tycker att det är superviktigt med relationer, därför: 
• Har vi ett team som du blir en del av som består av ungdomsledare 

och tre pastorer med olika inriktning.
• Är vi som församlingar med och engagerar oss tillsammans med andra 

föreningar i samhället för barn och ungdomar.
• Hoppas vi att du framförallt vill leva nära våra barn och ungdomar och 

dela din tro genom att skapa förtroende och trygghet.

VEM ÄR DU?
Vi önskar att du har ett hjärta för barn och ungdomar. Att du har en personlig tro på Jesus 

som du gärna delar med andra. Vi önskar att du tycker om att jobba i team men också kan ta 
egna initiativ och driva saker. Vi vill gärna att du jobbar heltid. Det är bra om du har 

körkort för att kunna vara mer flexibel i tjänsten. Vi ser det som en fördel om du 
gått bibelskola och/eller har erfarenhet av ledaruppdrag i en församling. 

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: 
info@bottnarydallians.se senast den 24/5.

Vill du prata med någon för att få reda på lite mer? Ring eller maila:
Nuvarande ungdomsledare Hanna Stråle: hanna.strale@bottnarydallians.se , 0707330541.

Pastor Lina Skoghäll: lina.skoghall@bottnarydallians.se , 0762175074.
Kretsordförande Bernt-Arne Winberg: ba.winberg@hagagruppen.se, 0703765010.


