
Det är nu dags för mig att lämna över arbetet till en ny medarbetare, efter en fantastisk 
rolig, lärorik och utmanande tid. Equmeniakyrkan Ljurhalla är en församling med 155 
medlemmar och med en stor equmeniaförening. Under det senaste året har församlingen 
vågat satsa och genomgår just nu en stor förändring. Det har valts ny ordförande, 
strukturer har gjorts om, i våras anställdes pastor och diakon, fyra nya fokusområden har 
tagits fram: undervisning, unga vuxna, ledarvård och själavård. Församlingen är därför 
väldigt formbar där du kan få vara med att vrida och vända på alla stenar för att få ett så 
bra och meningsfullt arbete som möjligt.  

Hittills har tjänsten inneburit:  

• Vara med och driva Fredagscafét för högstadiet och uppåt 

• Hålla i andakter, undervisning och aktiviteter på Scout 

• Bönegrupper bland ungdomarna 

• Konfirmationsundervisning 

• Varit kamratstödjare på den lokala högstadieskolan 

• Haft ett öppet hem för ungdomarna 

• Varit med och planerat läger och ungdomsmöten i trakten 

Detta kan förstås diskuteras och ändras beroende på vad du brinner för och är intresserad 
av. Huvudsaken är att barn och ungdomar genom ditt arbete får möta Gud och växa som 
lärjungar.  

Ljurhalla ligger en mil söder om Vårgårda. Vårgårda kommun och grannkommunerna 
Herrljunga och Alingsås är speciella på det sättet att det finns många och stora 
equmeniakyrkor på landsbygden. Det finns ett fantastiskt samarbete mellan församlingarna 
och föreningarna där man gör gemensamma satsningar, ungdomsmöten och läger. Som 
ungdomsledare träffar du minst en gång i månaden ett tiotal andra ungdomsledare där ni 
utbyter erfarenheter, tar hand om varandra och planerar olika satsningar. Du känner dig 
därför aldrig ensam i ditt arbete, trots att du jobbar i en församling ute på landet. I och 
med att du kommer jobba ute på landet behöver du ha B-körkort. Vill du leda unga 
människor närmare Gud? Sök ungdomsledare i Ljurhalla.  
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