100 % prästtjänst
Fördelat på 50 % Arken Lysekil
och 50 % Brastad församling

Arken är Lysekils församlings sociala/diakonala arbete. Det är en verksamhet som vuxit fram under
snart 20 år. Den är lokaliserad till det gamla församlingshemmet och har öppet måndag-lördag.
Aktiviteterna är många, viktiga mötesplatser är soppa och café tisdagar och torsdagar samt
Second hand-butiken som är öppen tisdagar och lördagar. Arken har under åren utvecklat ett nära
samarbete med Arbetsförmedling och Lysekils kommun. Vi har flera personer i praktik genom AF, och
vi har ett 20-tal personer som har någon form av anställning som är finansierad genom AF. Till detta
kommer frivilliga medarbetare. Arken leds av arbetslaget som består av ansvariga handledare för de
olika verksamheterna, i det kommer du att ingå.
Församlingsdiakonin för äldre utgår också från Arken som är en naturlig träffpunkt för många
grupper människor som annars inte skulle träffas.
Behovet av andlig vägledning, själavård och sorgesamtal ökar, dels bland våra äldre men även bland
de andra kontakterna vi har. Vi vill förstärka möjligheten till detta genom denna prästtjänst. Du som
präst kommer att arbeta nära vår diakoniassistent som är ansvarig för äldrearbetet. Mycket av det
arbetet är uppbyggt kring gudstjänst. Varje vecka på servicehuset med prästmedverkan varannan,
likaså på våra sjuk och äldreboenden. Varje månad samlas en grupp äldre till nattvard på Arken, en
fin och omtyckt samling. Detta arbete behöver hela tiden utvecklas och din utmaning tillsammans
med ansvarig kommer att vara: Hur når vi fler med det glada budskapet. Hur hjälper vi människor till
en personlig levande tro på Jesus, samt lotsar människor in i församlingens övriga gudstjänster.
De 50 % som är förlagda i Brastad församling innehåller gudstjänster och förrättningar. Även där är
behovet av ett diakonalt hjärta stort. En del av församlingsverksamheten är sedan ett år tillbaka
förlagd till ett hus mitt i centrum. Mötesplatsen. I dag finns där caféverksamhet tre dagar i veckan
med lite olika fokus. Ett äldre/daglediga på onsdagar, på torsdag språkcafé och fredag en social
frukost. Här finns stora utmaningar och möjligheter.
Vi söker dig som har ett diakonalt hjärta och vill vara med att utveckla den pastorala sidan av vår
verksamhet.
I tjänsten ingår även förrättningar och gudstjänster i hela pastoratet.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Hans Wolfbrandt, Kyrkoherde 0523-29 32 11
Hans.wolfbrandt@svenskakyrkan.se
Ulla Johansson diakon/verksamhetsledare Arken 0523-29 32 61
Ulla.johansson@svenskakyrkan.se

