
 

Halmstad Pingstförsamling har som vision ”En ström av människor som följer Jesus – älska Gud, älska 

människor, dela livet”. Vi är en församling för alla generationer med stort fokus på barn, ungdom och 

unga vuxna. För att bygga en församling för alla generation ser vi gudstjänsten som en central del 

som kompletteras av smågrupper. Vi har de senaste åren byggt upp vårt sociala arbete som kommit 

att bli ett hjärteämne när vi vill följa missionsbefallningen och göra skillnad för Halmstad.  

I höst går vår föreståndare Håkan Sjöholm i pension och vi söker nu hans efterträdare. Har Gud kallat 

dig till Halmstad? 

Halmstad är staden med tre hjärtan och har som sin vision: Hemstaden, Kunskapsstaden, 

Upplevelsestaden. Vi är en medelstor stad med drygt 100 000 invånare och med ambition att växa. 

Staden har närhet till både hav och skog. Vi har ett gott ekumeniskt samarbete mellan 

församlingarna i Halmstad. 

I vår församling kommer du som pastor/föreståndare vara en viktig del i att leda församlingens 

verksamhet. I din roll leder du den dagliga församlingsverksamheten, till din hjälp har du ett team av 

en pastor med ansvar för socialt arbete, en pastor med ansvar för barn och ungdomar samt en 

halvtidspastor som arbetar med församlingsplantering. Du kommer även att ha ett tätt samarbete 

med medarbetarna på PMU Secondhand där vi finns med som partner. 

Vi tror att du har: 

• En god grundutbildning i teologi 

• Minst fem års erfarenhet som pastor, meriterande om du arbetat som föreståndare 

• Ett tydligt ledarskap och kan gå från ord till handling 

• Ett driv till att leda och coacha församlingens ledare 

Som person är du en utåtriktad ödmjuk inspiratör med ett stort engagemang för människor i ett 

socialt utanförskap. Är du dessutom bibelförankrad med starkt Jesus fokus och kan vara en förebild 

för alla generationer, då är det här tjänsten för dig. Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 

Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde till hösten 2022 eller enligt 

överenskommelse. Sista ansökningsdag 31/5, ansökningarna hanteras löpande. 

Ansök till: rune.newman@telia.com 

För mer information hör av dig till: 

Rune Newman, ordförande  

Mejl: rune.newman@telia.com eller 076-148 38 85 

Håkan Sjöholm, föreståndare 

Mejl: hakan.sjoholm@halmstad.pingst.se eller 070-571 10 44 

Vi har en tanke om vad vår församling behöver. Samtidigt vill vi lyssna in vad Jesus vill med vår 

församling och är öppna för att lyssna på dina tankar.  
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