
Två församlingar söker ett pastorsteam.

Inledning.
I Laxå kommun finns två EFK församlingar, Bergskyrkan i Laxå och Tallstigskyrkan i 
Finnerödja. Vi har ett gott samarbete och vill nu stärka det genom ett gemensamt 
pastorsteam. Vi tänker oss två pastorer med en sammanlagd tjänstgöringsgrad på 
120 % och att Bergskyrkan har det formella arbetsgivaransvaret. 

Vår tro.
Vi talar ofta om pastorn som en herde för församlingen. En god herde ger sitt liv. 
(Joh. 10:11) Att ge sitt liv kan vara att gå i döden, men det kan också vara att ge all sin
tid och kraft i en livsuppgift, en kallelse. Vi önskar att de som söker till tjänsterna 
känner Guds kallelse till vår kommun, människorna här och inte bara till 
församlingstjänst. Att du vill komma till oss för att du älskar denna plats eller vill lära 
dig att älska den.

Vår längtan
Vi behöver inspireras och vägledas i att ta större plats och del i samhället. Att bygga 
relationer utanför kyrkan. Att vinna människor. Vi är alla som Jesu efterföljare kallade 
att ge våra liv. Att leva som kristen kan inte begränsas till gudstjänstfirande eller 
uppgifter i kyrkan. Vi är kristna alla dygnets timmar i allt vi gör och i allt vi möter. 
Kanske har det vi gör utanför kyrkan större betydelse för Guds rike än det vi gör i 
församlingen. Vi längtar efter att se fler barn och unga i församlingarna. Hur når vi 
dem? Här behöver vi särskilt stöd och vägledning.

Laget och tränaren
Med en bild hämtad från idrotten tänker vi oss att församlingen är laget som ska 
spela på planen och pastorn är tränaren som instruerar, uppmuntrar och lyfter varje 
spelares särkilda gåva. Med självkritikens eftertanke kan vi se att vi många gånger 
har suttit på bänken och låtit pastorn sköta spelet på planen. Så vill vi inte ha det. Så 
kan  inte ha det om församlingarna ska växa. Jesus uppmanar oss i 
missionsbefallningen att gå ut för att göra människor till lärjungar. Vi inser att det är 
utanför kyrkan som vi möter människorna som kan / ska vinnas för Guds rike. Det är 
utanför kyrkan som vi knyter kontakter och bygger relationer som kan föra människor
till omvändelse. 

Vi har i båda församlingarna en hög medelålder. En rik resurs av bibelkunniga och 



erfarna bönemänniskor. Men det innebär också att glappet till den unga 
generationen är stort. Vi inser att de unga kan känna att de inte passar in i vårt 
gudstjänstfirande och i vår verksamhet. Vi vill verkligen ge de unga större plats, men 
hur gör vi det?

Anställningsvillkor
En pastor är anställd och ska ha lön och anställningsförmåner enligt avtal. Vi följer 
EFK:s rekommendationer. Anställningsavtalet reglerar vilka arbetsuppgifter som 
pastorn ska utföra i församlingen. Tid för utbildning och handledning ingår och. vi 
erbjuder regelbundna uppföljningssamtal om arbetsbelastningen och tjänstens 
innehåll. Avtalet säger inget om hur fritiden ska användas. En deltidstjänst som 
pastor kan behöva kompletteras med annat arbete som anställd eller 
egenföretagare. Arbete och fritidsaktiviteter, som ger möjlighet att komma i kontakt 
med människor utanför kyrkan, kan betyda mer för församlingsutvecklingen än det 
avtalsenliga arbetet som ingår i tjänsten.

Beskrivning av församlingarna.

Bergskyrkan.
Bergskyrkan Laxå bildades 2014 genom samgående mellan Laxå 
Missionsförsamling och Pingstförsamlingen i Laxå. Församlingen består i dagsläget 
av 118 medlemmar och det är 35-40 deltagare i gudstjänsterna.
Gudstjänst hålls regelbundet under månaden varav en är gemensam med 
Tallstigskyrkan och Metodistförsamlingen. Varje vecka är det en bönestund i kyrkan.
Andra regelbundna samlingar är cafémöten med olika teman och Hjärtats Café, en 
samling för daglediga.
Vi bedriver en loppis där överskottet går till missionsengagemangen och en butik där
second hand kläder säljs.
Inom utlandsmission stödjer församlingen 2 aktiviteter. Dels ett barnhem på Sri 
Lanka via Hannas Hjälpverksamhet och ”Utbildning ger kvinnor kunskap och 
inflytande”, Centralafrikanska republiken, via EFK.

Mer information på hemsidan: https://www.bergskyrkan.se/bergskyrkan 
Församlingsordningen. 
https://www.bergskyrkan.se/bergskyrkan/dokument/Forsamlingsordning.pdf

https://www.bergskyrkan.se/bergskyrkan/
https://www.bergskyrkan.se/bergskyrkan/dokument/Forsamlingsordning.pdf


Tallstigskyrkan
Tallstigskyrkan, Finnerödja frikyrkoförsamling, bildades 2003-02-01 genom  
samgående mellan baptistförsamlingen och missionsförsamlingen i Finnerödja. Vi är
idag 43 medlemmar och det är 20-25 deltagare i gudstjänsterna. Vi har 
församlingshögtid första söndagen i månaden och ytterligare en gudstjänst. En 
söndag i månaden har vi gemensam gudstjänst med Bergskyrkan och 
Metodistkyrkan. Måndagar kl 10.00 är det bön. (Cafékvällar och soppluncher är tills 
vidare inställda.) Tillsammans med svenska kyrkan, Finnerödja – Tiveds församling, 
har vi soppluncher och våffelcaféer. Missionsintresset är stort och vi stöder nu ett 
arbete i Bangkok genom EFK. Sedan sista oktober 2019 är vi utan pastor.

Mer information på hemsidan. http://tallstigskyrkan.se/
Församlingsordning. http://tallstigskyrkan.se/?page_id=1214

Evangeliska Frikyrkan EFK https://efk.se/
Våra församlingar samarbetar med EFK och använder de riktlinjer och 
rekommenationer som samfundet tar fram. För pastorstjänsterna hänvisar vi särskilt 
till dessa:

1. Pastor inom Evangeliska Frikyrkan. 
https://www.efk.se/download/18.3b3faf5a16c9177bbddd70ca/1566380619004/Pastor
%20inom%20EFK.pdf

2. EFKs Tro och självförståelse 
https://www.google.com/search?
sxsrf=ALeKk02yXZXv222aCn1pDJYOcErLi3ELPA:1602148228594&q=https://www.efk.s
e/download/18.415078fc15c77810fa8c3630/1497387842099/EFKs%2520+Tro%2520och
%2520sj%25C3%25A4lvf%25C3%25B6rst
%25C3%25A5se.pdf&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiyoqug06TsAhUCHHcKHa9eAMQ
QBSgAegQIAhAu

3. Branchavtal Trossamfund och Ekumeniska organisationer 2017-2020
https://www.efk.se/download/18.7dc5efda16a7fa47af6ca104/1557403120515/Branschavtal
%20Trossamfund%20och%20Ekumeniska%20organisationer%202017-2020.pdf

https://www.efk.se/download/18.7dc5efda16a7fa47af6ca104/1557403120515/Branschavtal%20Trossamfund%20och%20Ekumeniska%20organisationer%202017-2020.pdf
https://www.efk.se/download/18.7dc5efda16a7fa47af6ca104/1557403120515/Branschavtal%20Trossamfund%20och%20Ekumeniska%20organisationer%202017-2020.pdf
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02yXZXv222aCn1pDJYOcErLi3ELPA:1602148228594&q=https://www.efk.se/download/18.415078fc15c77810fa8c3630/1497387842099/EFKs%2520+Tro%2520och%2520sj%25C3%25A4lvf%25C3%25B6rst%25C3%25A5se.pdf&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiyoqug06TsAhUCHHcKHa9eAMQQBSgAegQIAhAu
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02yXZXv222aCn1pDJYOcErLi3ELPA:1602148228594&q=https://www.efk.se/download/18.415078fc15c77810fa8c3630/1497387842099/EFKs%2520+Tro%2520och%2520sj%25C3%25A4lvf%25C3%25B6rst%25C3%25A5se.pdf&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiyoqug06TsAhUCHHcKHa9eAMQQBSgAegQIAhAu
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02yXZXv222aCn1pDJYOcErLi3ELPA:1602148228594&q=https://www.efk.se/download/18.415078fc15c77810fa8c3630/1497387842099/EFKs%2520+Tro%2520och%2520sj%25C3%25A4lvf%25C3%25B6rst%25C3%25A5se.pdf&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiyoqug06TsAhUCHHcKHa9eAMQQBSgAegQIAhAu
https://www.efk.se/download/18.3b3faf5a16c9177bbddd70ca/1566380619004/Pastor%20inom%20EFK.pdf
https://www.efk.se/download/18.3b3faf5a16c9177bbddd70ca/1566380619004/Pastor%20inom%20EFK.pdf
https://efk.se/
http://tallstigskyrkan.se/?page_id=1214
http://tallstigskyrkan.se/


Ansökan.
Välkommen att söka beskrivna tjänster senast den 30 november. Skriv till:

Tomas Jansson
Bergskyrkan
Ramundervägen 67
695 30 Laxå
E-post: info@bergskyrkan.se

Beskriv i ansökan vem du är och hur du känner kallelse till våra församlingar och 
människorna i Laxå kommun. Ange önskad tjänstgöringsgrad och uppge namn och 
kontaktuppgifter för ett par referenter.

I vår bedömning av sökande tar vi hänsyn till personlig lämplighet, utbildning och 
erfarenhet. Men framför allt till din upplevelse av att vara kallad till just Laxå kommun 
och människorna här. Tjänsternas innehåll och arbetsuppgifter utformas i dialog 
med församlingsledningarna. 

Sammanfattningsvis.

Vi söker dig som vill:
Tjäna i församling utan att tjäna på den. 
Leva med församling utan att leva av den. 
Leda församling utan att känna leda. 
Komma med hopp utan att förlora det. 
Komma med mod utan att tappa det. 
Komma med tröst utan att vara störst. 
Hos oss får du vara utan att vara vara.

Vi förstår att ingen kan svara upp mot alla önskemål och förhoppningar men:
    Har du bara den goda viljan, så är du välkommen med vad du har och bedöms 
inte efter vad du inte har. (2 Kor 8:12 )

Tomas Jansson ordf. Bergskyrkan. Telefon: 070-293 05 98
E-post: info@bergskyrkan.se
Sven-Olof Johansson ordf. Tallstigskyrkan. Telefon: 073-220 37 94
E-post: kontakt@tallstigskyrkan.se

Mer information om Laxå kommun finns på: http://kommun.laxa.se/

http://kommun.laxa.se/
mailto:kontakt@tallstigskyrkan.se

