
Immanuelskyrkan i Halmstad söker pastor/diakon och 

församlingsföreståndare samt uthyrningsansvarig.  

Tjänst: 80 % 

Immanuelskyrkan ligger i centrala Halmstad vid Nissans östra strand. Vi är en stadsförsamling, men 
upptagningsområdet är ett stort geografiskt område. Församlingen har ca 80 medlemmar. Vi har 
varit utan pastor en tid p g a sjukdom. 
 
Immanuelskyrkan är en välbekant byggnad i stadsbilden med kyrksal på ovanvåningen och ett 
levande café på gatuplan. Huset sjuder av liv och aktiviteter, men allt är inte i församlingens regi. Vi 
har lokaler som är efterfrågade att hyra för föreningar, föreläsningar och konserter. 
 
Vi söker nu en pastor/diakon som axlar den dubbla rollen som församlingsföreståndare samt ansvarig 
för att samordna uthyrningen av lokalerna. I uthyrningsverksamheten finns ideella 
församlingsmedlemmar engagerade. Fördelningen mellan de pastorala uppgifterna och 
uthyrningsverksamheten kan diskuteras. Vi ser inte uthyrningsverksamheten som en separat del av 
tjänsten, utan här finns tillfälle att i varje möte med hyresgästerna bära fram det goda budskapet om 
Jesus Kristus och inbjuda till församlingsdeltagande. 
 
För att bli medlem i Immanuelskyrkan i Halmstad behöver du inte vara färdig i din tro. Vi välkomnar 
den som vill växa i tro och tillit tillsammans med församlingen.  
 
I församlingen finns för närvarande en diakonal verksamhet som också behöver samordning och stöd 
från pastorn/diakonen. Församlingen har inget aktivt barn- och ungdomsarbete. 
 
Immanuelskyrkan i Halmstad vill påverka hela stan med ett tydligt fokus på Jesu liv och kärlek till alla 
invånare. Vi vill vara en varm gemenskap som väcker nyfikenhet och glädje i Halmstad och med ett 
enkelt språk och i praktisk handling presenterar tron på Jesus Kristus. Vi vill bidra till att motverka 
ofrivillig ensamhet i vår stad. Vi ser att du i din roll som pastor/diakon ska ingå i detta sätt att vara 
kyrka som leder till att fler får del av tron på Jesus Kristus genom inspiration, glädje och öppen 
gemenskap. Vi sätter värde på ett brett samhällsengagemang och vilja till ekumenisk samverkan. Vi 
ser också att en viktig del av rollen är att vara en herde och inspirationskälla för församlingen och 
leda utvecklingen i församlingslivet.  
Vi vill att du har en lokal förankring i Halmstad och är närvarande i kyrkan och i samhället. 
 
Det är till detta som vi välkomnar dig med dina förutsättningar och vi hoppas vi kan växa tillsammans. 
Vi önskar få höra vad du i din roll som pastor/diakon och uthyrningsansvarig drömmer om att 
förverkliga. 
 
Tillträde önskas hösten 2023. 

Frågor om tjänsten kan ställas till Samuel Grahn, 0723-228170 och Kenneth Mellåker, 0705-868185. 

E-posta din ansökan till styrelsen@immanuelskyrkan.org senast 230312. 
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