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ARBETSBESKRIVNING UNGDOMSPASTOR 
 
VISION OCH SITUATIONSBESKRIVNING  www.pingsteskilstuna.se  
 
Vår vision och längtan är: "Att bygga en kyrka så som Bibeln beskriver den – en kyrka med relevant 
undervisning, hjärtlig och innerlig lovsång, ärlig och djup vänskap, mycket bön och en medlidande 
omsorg för de som är i nöd. Vi strävar efter den sortens kristenhet som kan influera och uppmuntra 
hela samhället – från hjärta till hjärta!" http://pingsteskilstunaweb.se/om/vision-varderingar/  
 
Vi ser oss själva som en gemenskap av c:a 400 aktiva medlemmar med en söndagsgudstjänst, 
dagliga böneträffar och ett 30-tal övriga arbetsområden, i vilka ungefär 250 volontärer arbetar för 
Guds rike här i Eskilstuna. Av totalt 1150 medlemmar ”på listan” tillhör c:a 300 en finskspråkig del 
med egen pastor och egna gudstjänster. 
 
Nu behöver och vill vi stärka arbetet med barn och ungdomar och deras familjer och önskar ett 
ungdomsarbete som sätter nya trender – allt till Guds ära och för att bygga 2000-talets församling. 
För närvarande har vi cirka 100 ungdomar i åldrarna 12-19 år som vi har kontakt med. Så här har 
ungdomsverksamheten sett ut fram till nu: http://pingsteskilstunaweb.se/ungdom/  
 

- Tonårsbibelskolan för årskurs 8 med 8-15 tonåringar från flera olika frikyrkor i Eskilstuna 
- Refuel för åk 8-3an på gymnasiet – ca 20-40 ungdomar som träffas varje vecka för 
ungdomsmöte och gemenskap 
- Highlight för åk 5-7 – Ett samarbete med barnverksamheten där ca 10-15 barn/ungdomar träffas 
varje vecka för aktiviteter, lekar, gemenskap och undervisning. 
- Alive teens söndag för åk 6-7 under gudstjänsten 3 gånger/månad  med 6-7 ungdomar 
- Ungdomsråd (6-7 medlemmar) 
- Lägerverksamhet för de olika åldrarna. 

 
Vi drömmer om starka och sunda tonårsfamiljer och en dynamisk "ungdomskyrka", mitt i 
församlingen, med hundratals ungdomar, som är entusiastiska över ett liv med Gud och vill tjäna 
honom. Vi önskar att ”kyrkans egna barn” stannar kvar och fördjupas i övergången från ”barnatro” 
till ”ungdomstro” och sedan till ”vuxentro”. Vi tror att det finns en väg att stärka deras tro och utmana 
dem att leva äkta, djupt och radikalt i vardagen. Vi vill uppmuntra och utrusta dessa ungdomar till att 
bjuda med sina vänner och arbetskamrater och att leda dem till Jesus.  
Av denna anledning söker vi en dynamisk, entusiastisk och passionerad ungdomspastor, som ser 
som sitt uppdrag att söka Guds vilja, att forma ungdomsverksamheten, att samarbeta med 
familjerna och församlingen och att skapa kontakt med Eskilstunas ungdomar utanför kyrkan. 
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TJÄNSTEN 
• tillsvidareanställning på 80-100% med anställningskontrakt och lön enligt överenskommelse 
• kontorsplats, mobiltelefon och dator 
• tjänsten innebär ansvar gentemot och samarbete med följande team: 

o församlingsledningen (träffas varje månad) 
o pastorsteamet (träffas varje vecka) 
o ledningsgrupp för barn- och tonårsverksamhet 

• tillträdesdatum 8 augusti, vecka 32 eller efter överenskommelse 
 

UPPGIFTER 
• att utveckla en vision för en "ungdomskyrka" mitt i församlingen. 
• planera, organisera och genomföra en långsiktig lärjungaträning samt undervisning och olika 

evenemang  
• utvärdera bestående verksamhet med mod att förändra  
• främja relationer och vänskap 

- genom gemenskap, evenemang och aktiviteter 
- genom stegvis införande av åldersanpassade smågrupper 

• utveckla talanger och stötta vid yrkesval 
• hitta, utrusta och leda frivilliga medarbetare och nya ledare genom teamarbete och 

multiplicerande ledarskap 
• anordna kreativa, dynamiska och åldersanpassade evenemang 
• använda samtliga moderna medier för kommunikation 
• medverka i gudstjänster (framförallt där ungdomar önskas delta) 

 
 
PASTORALT ANSVAR  

• ytterst för 12-19 åringar i kyrkan, men även aktivt och visionärt stöd för unga vid övergång 
från barnverksamhet till ungdomsverksamhet(vid 11-12 års ålder) och från ungdom till unga 
vuxna (runt 20 årsåldern) 

• främja individens andliga tillväxt och skapa grogrund för andliga erfarenheter 
• vara en förebild genom den "personliga tiden med Gud", som skapar längtan hos ungdomar 

att vilja uppleva och lära känna Gud ”för sig själva” 
• finnas med i en levande, livlig och praktisk tillbedjan och bön vid gemensamma träffar och 

evenemang, och genom medveten och kreativ gestaltning visa att lovsång är mer än enbart 
sång och musik 

• pastoral omsorg om enskilda individer, bl.a. genom samtal och träffar i ungdomars 
vardagsmiljö 
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UTVECKLING AV MEDARBETARE OCH LEDARE 
• rekrytering av volontärer bland ungdomar och vuxna med beredskap att tjäna och stötta 

ungdomar 
• utbildning och mentorskap av volontärer samt ge uppmuntran och hjälp till gåvoupptäckande 

 
 
EVANGELISATION 

• kreativa idéer för att främja ungdomarna till att genomföra ”vän-till-vän evangelisation”  
• särskilda evenemang och aktiviteter som stimulerar ungdomar att se att evangelisation berör 

dem och deras vänner 
 
 
RELATION MED FÖRÄLDRARNA  

• Vi ser också vår ungdomsverksamhet som ett stöd till föräldrar i deras andliga och 
pedagogiska ansvar för de egna barnen. Därför är det viktigt att söka kunskap och förståelse 
om familjernas situation i vardagen 

•  Detta sker genom samtal, föräldraträffar, informationsutbyte, gemensamma evenemang för 
föräldrar och ungdomar, m.m.  

• Eftersom ungdomar för det mesta är del av en familj, ser ungdomsverksamheten som sitt mål 
att stärka sunda relationer mellan föräldrar och barn genom förebilder, uppmuntran och 
undervisning. 
  

NATIONELLT 
• motivera församlingens ungdomar att delta på ungdomsläger och konferenser 
• delta i planering och genomförande av läger och konferenser, där församlingens 

ungdomar deltar, eller skapa nya i samarbete med församlingen 
• delta vid sammankomster för ungdomspastorer organiserade av Pingst Ung 
• söka och främja samarbete med ungdomspastorer i Eskilstuna och Södermanland (inom 

och utom Pingst FFS) 
 
BUDGET 

• Lägga upp och ansvara för en budget för ungdomsverksamheten i samarbete med 
församlingsledning och med stöd av ekonomiansvarig 

 
PERSONLIGEN 

• Ha en välgrundad och välformulerad tro på Bibeln som Guds Ord 
• Ha visioner, värderingar och en tro som överensstämmer med vår församlings  

(se  www.pingsteskistuna.se) 
• Ha en personlig livsstil och karaktär som orienterar sig kring 1 Tim. 3 och Titus 1 
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• Ha en övertygelse om varje kristens behov av uppfyllelse av den Helige Ande för att vittna 
om Jesus Kristus 

• Ha en längtan och kunna ta ett eget ansvar att växa andligen, vidareutveckla gåvor och 
fördjupa kunskap inom de olika ansvarsområdena (t.ex. genom mentorskap, coaching, 
fortbildning, läsning, etc.) 

• Älska att arbeta med människor, att uppmuntra deras kallelse och utveckla deras gåvor 
• Vara en främjare av teamarbete på alla nivåer och vara en ”multiplicerare” av nya ledare  
• Ha en öppenhet och en ärlighet gentemot mentorer och andra pastorer och ledare i teamet 
• Ha ett hjärta för hela församlingens väl 

 
UTBILDNING & ERFARENHET 

• teologisk grundutbildning med kurser, bl.a. i homiletik, pedagogik och pastorala uppgifter 
• personlig erfarenhet av ungdomsarbete, antingen som primärt ansvarig eller som en del av 

en ledningsgrupp 
• tydlig erfarenhet av arbete i team och med ledaransvar (sekulärt och/eller andligt) 

  
ANSÖKAN: Vi önskar att din ansökan är oss tillhanda 30 april 2017 
 Förlängd ansökningstid till 22 maj 2017 

• CV 
• två referenser (från pastor, handledare, mentor eller liknande) 
• svar på frågorna nedan 

 
 
Vi vill gärna höra lite mer från ”ditt hjärta” och ber dig därför att svara på följande frågor. TACK! 
 

1. Hur fick du kallelsen att jobba i en församlingstjänst? 
 

2. Varför känner du för en tjänst med ungdomar? 
 

3. Vad ser du som din främsta inriktning i tjänsten? 
 

4. Vilka är dina starka sidor och gåvor? 
 

5. Vilka gåvor hos andra behöver din tjänst kompletteras med? 
 

6. Hur önskar du att ungdomsverksamheten du jobbar med ser ut om 3 år? 
 

Carl-Vilhelm Hasselgren – 
Föreståndare  
Kontor: 016 15 59 75  
Mob: 0769 475 777 

Pingstkyrkan Eskilstuna 
Smedjegatan 23,632 20 ESKILSTUNA 
Tel: 016 15 59 70 
E-post: info@pingsteskilstuna.se 


