
 
 

Vi söker 2 personer till Korskyrkan i Västerås som vill arbeta 50–100% var och 

som har matchande profiler.  

 

Om oss 
Korskyrkan är en församling för alla åldrar. Församlingen är ansluten till EFK och har ca 350 

medlemmar. Vår vision är att hjälpa varandra och andra till livet med Jesus.  

 

Om tjänsten/tjänsterna 

Vi har ett antal prioriterade områden som vi tänker oss att tjänsterna bör/kan innehålla. Här 

har du själv möjlighet att ”pussla ihop” de områden som du brinner för mest och känner 

ligger inom de områden där du har gåvor. 

 
Våra prioriterade områden är: 

- Arbeta bland barn, unga och familjer. 

Detta är huvudfokus för tjänsterna, och vi tänker oss att en av tjänsterna har mer fokus på 

ungdomar/unga vuxna, medan den andra har mer fokus mot barn och familj. Men det finns 

en stor flexibilitet beroende på enskilda önskemål. Det viktiga är att vi kan matcha de två 

profilerna. 

- Hitta vägar att nå ut med evangeliet i vårt närområde. 

Detta kan innebära att arbeta mot den grundskola som ligger granne med församlingen, att 

ordna med olika events, att bygga relationer till barn och föräldrar på vår förskola mm. Här 

finns det stora möjligheter att tänka och utveckla nytt.   

Vill du arbeta som pastor eller 

barn/ungdomsledare? 

 



 

- Utveckla sång och musiklivet framför allt i våra gudstjänster. 

Här ser vi en möjlighet att vara koordinator och inspiratör för våra frivilliga sångare och 

musiker. Man kan också aktivt vara med och leda församlingen i sång och musik.  

- Stötta och utveckla ledare i församlingen. 

Här handlar det om att stötta de frivilliga ledare som vi har i barn- och 

ungdomsverksamheten, samt att hitta former för att träna en yngre generation in i ett 

engagemang och ledarskap. 

- Bygga broar mellan generationer. 

Framför allt innebär detta att bygga broar mellan åldersgrupperna i församlingens olika 

barn- och ungdomsgrupper. Idag har vi omkring 50 barn och 40 ungdomar uppdelade på 

verksamheter såsom söndagsskola, Café kids, Fredagsklubben, Konfa och Online 

(ungdomssamlingar).  

 

Om dig 
Vi förutsätter att du delar Korskyrkans tro och värderingar, samt att du brinner för den lokala 

församlingen. Söker du barn- eller ungdomsledartjänst förväntar vi oss att du har något slags 

bibelskoleår bakom dig, och söker du tjänst inriktad som pastor förväntar vi oss att du har 

någon slags teologisk utbildning, såsom ALT. 

 

Ansök om du brinner för något eller några av våra prioriterade områden och berätta mer 

om dig själv och dina erfarenheter.  

 

Intervjuer kommer att ske fortlöpande så skicka din ansökan så fort som möjligt. Bifoga 

personligt brev och CV. Din ansökan skickar du till vår föreståndare Magnus Lindeman, 

magnus@korskyrkanvasteras.se senast 31 mars. 

 

Vill du veta mer om oss kan du kolla in oss på våra Instagramkonton: 

@korskyrkanvasteras, @korskyrkanonline, @korskyrkanungavuxna, 

eller på vår hemsida www.korskyrkanvasteras.se  
 

 


