
Equmeniakyrkan Alstermo söker sommarpastor 

Bygden 

Equmeniakyrkan Alstermo söker en sommarpastor för sommaren 2023. Anställningen gäller 

5-7 veckor under perioden v. 25 – v. 32. Alstermo är ett samhälle med ca 800 invånare, beläget 

65 km från Kalmar och 65 km från Växjö, i Småland. Församlingen har ungefär 50 medlemmar 

och en stark koppling till ungdomsverksamheten i Equmenia Alstermo, där det finns scout och 

tonår.  

Equmenia Alstermo har ett sommarhem precis utanför Alstermo – Alstervik. Här finns det café, 

kiosk, golf, kanotuthyrning och möjlighet för övernattning. Besökare kommer både från bygden 

och långt från. Den största delen av församlingens verksamhet flyttas ut till Alstervik på 

sommaren. Vissa somrar har vi även haft ”sommartonår” förlagt till Alstervik. 

Vi som församling tror att Alstervik är en stor möjlighet att möta och nå människor som 

vanligtvis inte går till söndagsgudstjänsten. Tillsammans med en sommarpastor kan vi utnyttja 

denna mötesplats ytterligare.  

Arbetsuppgifter 

Dina arbetsuppgifter som sommarpastor hos oss är av olika slag och kan sammanfattas i tre 

punkter, utan inbördes ordning. 

- Att jobba nära våra sommarjobbare & ideella i caféet. Caféet är öppet 15-20 varje dag. 

Det är oftast ungdomar från närområdet som jobbar i veckorna och ideella från bl.a. 

församlingen på helgerna. Vi ser gärna att du som sommarpastor har kontakt med de 

som jobbar, i synnerhet ungdomarna. Att du är en faktor till att skapa en god social 

arbetsmiljö mellan de som arbetar, en slags ”team-builder”. Emellanåt kan det behövas 

praktisk hjälp i köket, om det blir stressigt. Därför är tanken att arbetstiderna till stor del 

förläggs under Alsterviks öppettider.  

- Att möta våra gäster. Våra gäster kommer ofta utan stress och kan vara öppna för 

samtal. Det kan handla om stort och smått. 

- Att vara delaktig i programverksamheten. Vi vill använda dina speciella gåvor för att 

utforma de samlingar vi utlyser. De flesta helger försöker vi ha programkväll på 

lördagen eller gudstjänst på söndagsförmiddagen. Vi är öppna för ytterligare samlingar i 

veckor och ser fram emot att utforma dessa med dig. 

Boende 

Vi erbjuder att hyra ett sovrum, i anslutning till sovrummet finns ytterligare ett rum med kyl, 

microvågsugn, toalett och egen ingång, på tomten hos ett par i församlingen. I kyrkan har du 

också tillgång till ett större kök. Nämnda boende ligger på gångavstånd till Alstervik och lite 

längre gångavstånd (cykelavstånd) till kyrkan och resten av Alstermo. Vid behov kan vi låna ut 

cykel. 

Kontakt 

I rekryteringsprocessen finns det en grupp där församlingen, Equmenia Alstermo och Alstervik 

är representerade. Om du är intresserad av att bli sommarpastor eller ha några andra frågor 

kontaktor du vår ordförande: Martin Gillsjö: martingillsjo@hotmail.com  

mailto:martingillsjo@hotmail.com

