Vi söker dig som vill bli vår kyrkoherde
Sorunda församling ligger i Nynäshamns kommun på Södertörn, med fem mil till Stockholm
och tre till Södertälje. Här bor ca 5 600 människor varav ca 4 300 tillhör Svenska kyrkan.
Trakten präglas av gamla byar i ett böljande jordbrukslandskap som möter skärgården och
havet.
Sorunda kyrka ligger som ett riktmärke mitt i byn, omgiven av en stor kyrkogård, nära till
skola och service.
Kyrkan är unik och vacker. Där de äldsta delarna är från 1100-talet och med målningar från
1400-talet. Den används flitigt för dop, vigslar och begravningar liksom för konserter. Kyrkan
är ett populärt utflyktsmål för turister och bussresor.
I kyrkbyn finns församlingens övriga fastigheter: församlingshemmet, klockargården,
församlingsexpeditionen och den gamla prästgården.
Trakten är rik på historia och traditioner och erbjuder ett starkt föreningsliv.
Arbetslaget består av ett tiotal personer, som komminister, kantor, kamrer, vaktmästare och
personal på expedition och i barn- och konfirmandverksamhet.
Församlingen har också en grupp av ideella medarbetare.
Vi söker en kyrkoherde som är klok och erfaren och som vill leda församlingen med hopp och
glädje in i framtiden.
Du som söker tjänsten är
- en god teolog, öppen för förändring och med förmåga att ta till vara kyrkans
och församlingens traditioner.
- uppskattar att möta människor och har lätt att skapa relationer
- en trygg och stabil ledare som är lyhörd och tydlig och kan se andra
människors gåvor
- inte främmande för administration, ekonomi och budgetarbete
- beredd att arbeta med frågor som rör kyrkogård och fastigheter
- beredd att delta i verksamheter för alla åldrar
För ytterligare information om tjänsten kontakta:
Kyrkorådets ordförande Christina Bergendahl, 070-9640540
Tidigare kyrkoherde Maria Jacobs, 070-2910329.
Fackligrepresentant för KyrkA är Martin Öhman, 0727-300870.
Sista dag för ansökan är 2018-10-12.
Domkapitlet i Strängnäs genomför intervjuer 2018-10-29!
Varmt välkommen med din ansökan!
Sorunda församling
Torp 3
148 70 Sorunda
eller maila till pastorsexp@sorundakyrka.se

