
Lekeryds Missionsförsamling söker ny 
ungdomsledare på heltid! 
 
Vill du hjälpa ungdomar att lära känna Jesus och fördjupa sig i sin kristna tro? 
Då har vi tjänsten för dig! 
 
Lekeryds Missionsförsamling tillhör Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan, men 
barn- och ungdomsarbetet är enbart knutet till SAU (Svenska Alliansmissionens ungdom) 
Lekeryd ligger 1,5 mil från Huskvarna. 
Vi är en levande församling med människor i alla åldrar och här är barn och ungdomsarbetet 
viktigt och därför söker vi nu en ny ungdomsledare. 
 
Vi har ett rikt barn och ungdomsarbete med bland annat söndagsskola, barnkör, UV-scout, 
tonår, ungdomskör, konfirmation och bönegrupper. 
Församlingen driver också förskolan Klippan som delar lokaler med missionskyrkan. 
Församlingen har också ett rikt gudstjänstliv där dina gåvor får komma i funktion. 
 
Vad kan vi erbjuda: 

• En god verksamhet där du i första hand inte behöver skapa nytt, men det finns stort 
utrymme för egna initiativ. 

• En varm församling där du får pröva dina gåvor, leva i din kallelse och känna dig för 
var Jesus vill leda dig. 

• Arbete i ett team med två erfarna pastorer men också ideella ledarkollegor i alla 
verksamheter 

• En nybyggd lägenhet i kyrkan för uthyrning 
• En tjänst där du får utvecklas som person men också i ditt ledarskap 

 
Vi tror att du: 

• Har en personlig tro på Jesus Kristus 
• Gillar att umgås med ungdomar 
• Vill skapa relationer och vägleda unga människor till Jesus Kristus 
• Vill vara med och driva vår församlings framåt 
• Har gått bibelskola eller liknande 
• Har körkort och gärna egen bil 

 
Kika gärna in vår hemsida lekerydsmissionskyrka.se eller hör av dig till Henrik (pastor) 
0704852886 eller David (ordförande) 0727007579 om du vill söka tjänsten eller har några 
andra frågor om församlingen, tjänsten eller Lekeryd. 
Tillträde 1 augusti. 
 
Vi vill ha din ansökan senast 30 april, men vi behandlar inkomna ansökningar löpande. 

Vi ser fram emot ditt personliga brev och CV. Ansökan sänds med e-post till 
ordforande@lekerydsmissionskyrka.se 


