
 
 

VI SÖKER MEDARBETARE PÅ HELTID TILL HÄSSELBY MISSIONSKYRKA 
 

Det här är vi: Hässelby missionsförsamling, Equmeniakyrkan i Hässelby, har funnits på orten i 107 år 

och har idag cirka 180 matrikelförda medlemmar. Över tid har församlingen vuxit och är nu sex 

gånger större än vid dess start. Föreningen Equmenia Hässelby ansvarar för kyrkans stora barn- och 

ungdomsarbete med den livskraftiga scoutkåren. Församlingen och Equmeniaföreningen förfogar 

över ett stort antal ideellt arbetande ledare, frivilliga och volontärer, både inskrivna 

församlingsmedlemmar och andra. Anställda är pastor och församlingsföreståndare och 

församlingsmusiker (för tjänstgöring både i församling och i Equmeniaföreningen) samt timarvoderad 

tonårsledare. Det finns en tydlig stolthet över vad den ”lilla vackra träkyrkan” (mottagare av Hässelby 

Byggnadsvårdspris 2017) med dess tillbyggda samlingslokaler, Hasselgården, kan erbjuda 

närsamhället. Sång och musik i många former präglar i hög grad såväl församlingslivet som barn- och 

ungdomsarbetet. Missionskyrkans nav är söndagsgudstjänsterna som oftast är välbesökta (med 

parallell söndagsskola) och med en gudstjänstordning i ständig förädlingsprocess, för att skapa en 

alltmer inkluderande och andligt berörande mötesplats. Kring ”söndagsnavet” kretsar det vi kallar 

Vardagskyrkan med allt från babysång till seniorträffar, Höstmarknad, Systuga med språkträning, 

Klädbytardag, scouter, tonårsträffar, Rättvise-gruppen, stadsloppet Klara-Färdiga-Spring, Sjung-och-

Må-Bra, Gospelkörövningar, Midsommarläger och studiesamlingar kring Bibelns böcker. 

”Familjekyrka” är en beteckning som fångar Missionskyrkan rätt väl. 

Så här ser vi på en ny medarbetare: Storstadsliv är att leva pressat och stressat, få ihop livspusslet. 

Många i Hässelby Missionskyrka och ledare och unga i Equmeniaföreningen känner av detta. Kyrkan 

måste därför också få vara en oas, en plats att hämta kraft och näring. Den medarbetare som vi söker 

ska självklart vara en god predikant med social kompetens. Det innebär att se och bekräfta 

människor, frivilliga, anställda och deltagare, genom att finnas med också i Vardagskyrkan. Vi söker 

en lyhörd teologisk pedagog som hjälper människor att finna vägar till en fördjupad kristen tro. Vi ser 

också en församlingsstrateg och församlingsbyggare, något av en kyrklig entreprenör, som med en 

tolerant och pragmatisk hållning, ser kyrkans möjligheter att vara relevant i den miljö som är 

storstadsförortens. Trösklarna in i Hässelby Missionskyrka är låga och välkomnandet är varmt, men 

den djupare gemenskapen måste under en god ledare få ett tydligare genomslag. I en 

sammanfattande sammanställning av en församlings- och equmeniaenkät gällande önskad 

medarbetareprofil konstateras: ”En teologisk relationist med insikt om dagens utmaningar för 

stressade nutidsmänniskor”.  

För den utannonserade tjänsten är bakgrund som pastor lämplig. Personliga egenskaper och 

kompetens går före formella meriter och utbildningar. Tjänsten är tänkt som heltid, men 

omfattningen kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse. Rekryteringsprocessen påbörjas 

omgående. Sista ansökningsdag den 15 november 2018. 

Möjlighet finns att hyra Missionskyrkans villa i Hässelby Villastad. 

Ansökan till Birgitta Jönsson, ledamot av Församlingsrådet: birgitta.jonsson@bjuristfirma.se. 

Birgitta nås på: 0738-42 42 44.  
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