
Abrahamsbergskyrkan söker pastor och församlingsföreståndare, 100% 
 
Abrahamsbergskyrkan har ett rikt församlingsliv och en bred verksamhet med många samlingspunkter 
för alla åldrar vilket gör att det är liv i kyrkan veckans alla dagar. Varje söndag samlas mellan 60 och 
80 personer för att fira gudstjänst. Vi betjänar över 600 personer och bland församlingens ungefär 350 
medlemmar finns många ideella aktiva i alla åldrar. 
 
Vår vision lyder: 

Abrahamsbergskyrkan vill vara en kyrka för hela livet där mångfald och olikheter bejakas. 
 
- Vi vill utmanas av evangeliet att i ord och handling ta ansvar för våra medmänniskor och vår omvärld. 
  
- Vi vill vara en öppen och inkluderande kyrka där nya så väl som vana besökare kan känna tillhörighet och uppleva 
omsorg. 
  
- Vi vill att söndagen och gudstjänsten ska få vara ett tillfälle där vi möter Gud och varandra, hämtar kraft och får 
undervisning. 

 
Vi har ett rikt gudstjänst- och musikliv. I kyrkan arrangeras intressanta temakvällar och vi har ett 
växande diakonalt engagemang med bland annat övernattningar för utsatta EU-migranter. Vi har också 
ett livaktigt barn- och ungdomsarbete med bland annat en stor scoutkår, tonår, bibelgrupp, barnkörer 
och konfirmationsläger under tre sommarveckor. Barn- och ungdomsarbetet bedrivs till största delen 
inom ramen för Equmeniaföreningen AbraUng av ett 30-tal unga ledare. Vår Seniorförening är aktiv 
och träffas bland annat en gång varje vecka ”mitt på dagen”. Kopplad till församlingen finns 
handikappseglarklubben Vindens Vänner som bland annat driver sommar- och vinterläger och vänder 
sig till personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga och vänner.  
 
Abrahamsbergskyrkan är en del av Equmeniakyrkan och ligger i Bromma strax väster om Stockholm.  
I kollegiet ingår förutom församlingsföreståndaren även pastor med barn- och ungdomsinriktning och 
musikledare. Församlingen har en fantastisk läger- och fritidsgård på Lovön som vi både använder i 
vår egen verksamhet och hyr ut under sommarhalvåret.  
 
Vi söker dig som 

• är en god teolog och predikant som kan omsätta din teologiska kunskap till vår tid 

• ser och kan möta människor i olika åldrar och livssituationer 
• tillsammans med styrelsen vill driva och utveckla församlingens verksamhet  

• har flera års arbetslivserfarenhet och är trygg i rollen som pastor och ledare 

I tjänsten ingår bland annat att  

• leda och skapa ett gott samarbete i kollegiet 

• samarbeta med, ta tillvara och stärka församlingens ideella krafter 
• skapa kontakter och bygga relationer med det omgivande samhället 

Mer om församlingen finns att läsa på vår hemsida www.abrahamsbergskyrkan.se 

Upplysningar om tjänsten lämnas av styrelsens ordförande Helena Höij, 0704940194. 

Skicka ansökan senast 5 december till: styrelsen@abrahamsbergskyrkan.se 
eller:  Styrelsen Abrahamsbergskyrkan, 

Bävervägen 45, 

168 30 Bromma. 


