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Hagakyrkan Gamleby söker Pastor/Föreståndare 100% eller efter överenskommelse.
Vi söker dej som brinner för Jesus och människor!
Kontaktperson är ordförande Eva Karlsson,
tel. 070-5651295, ordforande@hagakyrkangamleby.se

VILKA ÄR VI ? :
Vi är en församling som tillhör Equmeniakyrkan
• Vi är en församling med 75 medlemmar och med en hög medelålder.
• Vi sjunger både psalmer och lovsånger, har flera lovsångsteam.
• Vi har just nu inget barn/ungdomsarbete, men en ekumenisk tonårsgrupp träffas och
leder ibland lovsång i Gudstjänsten.
• Vi möts till söndagsgudstjänst och bön på onsdagarna.
• Vi inbjuder även till dagledigträff, symöten och språkcafe´,
• Vi är just nu inne i ett arbete med NFU, naturlig församlingsutveckling där enkätsvar
har visat att våra svaga punkter är smågrupper och struktur, starka är andlighet och
evangelisation. En utvecklingsgrupp fortsätter detta arbete ihop med handledare och
församling.
• Vi har ett nära samarbete med Svenska Kyrkan.
• Vi har en vacker väl fungerande kyrka.
• Hagakyrkan finns i ett landsbygdssamhälle med grundskola och ett
naturbruksgymnasium samt folkhögsskola.
• Det finns även en kristen förskola och grundskola.
• I samhället finns några mindre industrier, flera butiker och restauranger en
hälsocentral och en familjecentral. Ett gymnasium med brett utbud finns i Västervik
2,5 mil från Gamleby.
• Gamleby är med 2800 invånare den näst största tätorten i Västerviks kommun.
Ungefär lika många bor på landsbygden och i mindre tätorter i norra kommundelen.
Tillsammans med vår nya föreståndare vill vi :
• På ett utåtriktat sätt få kontakt med och vara en resurs för människor i samhället.
• Vi vill nå barn och ungdomar, vuxna, äldre samt nysvenskar, dvs alla med budskapet
om Jesus Kristus.
• Växa både i antal och andlig mognad. Hjälpa till att upptäcka alla medlemmars gåvor
och utrustning. Finna strukturer som inte hindrar utan befrämjar denna tillväxt.
• Fortsätta utveckla gudstjänsterna så de lockar fler barnfamiljer och unga vuxna.
• Vara en stad på berget som lyser och inbjuder.
• Starta fler smågrupper
Vem är Du ?
• En föreståndare, ledare, som längtar att tillsammans med oss få tjäna, växa och se
Guds Rike växa också i vår bygd.
Hagakyrkans församling
Hagagatan 39
594 30 Gamleby

www.hagakyrkangamleby.se
0493-518 00

