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Hyllie Park Kyrkan i Malmö söker ny pastor 
 
Vem söker vi? 
Vi söker dig som känner Guds kallelse att vara pastor i Hyllie Park Kyrkan på Hyllie 
Parkområdet och därigenom verka i och för Malmö genom våra strategiska mål som är: 
 
- Vi vill vara en församling med ett tydligt centrum-Jesus Kristus 
- Vi vill satsa på barn och ungdomar 
- Vi vill vara en mångkulturell församling 
- Vi vill fortsätta att utveckla Hyllie Parkområdet 
- Vi vill vara en växande församling.                                 
ur Församlingsordningen.  
 
Pastorstjänsten 
Tjänstens omfattning: 100 % 
Kompetens och förutsättningar: Pastorsutbildning, ledarskapsutbildning alternativt 
erfarenhet av ledarskap, B-körkort (egen bil) 
Tjänsten omfattar ett operativt ansvar för församlingens verksamheter och planering 
samt ett övergripande ansvar för samordning/planering inom medarbetarteamet. 
Tjänsten erbjuder ett förvaltarskap med plats för nytänk. 
Föreståndarskapet ligger i Församlingsrådet (styrelsen) i gemenskap med församlingens 
pastor/-er.  
Med tjänsten följer många möten med människor i allt från själavård och bönemöten till 
samarbeten med verksamheterna på Hyllie Park-området. 
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. 
 
Församlingen 
Hyllie Park Kyrkan är ansluten till EFK och har ca 280 medlemmar.  
 
Vår vision är att 
VÄGLEDA människor till Jesus och göra dem delaktiga i en synlig kristen gemenskap. 
VÅRDA och utrusta till lärjungaskap. 
SÄNDA människor med evangeliet om Jesus Kristus över sociala, kulturella och 
geografiska gränser. 
 

Hyllie Park Kyrkan i Malmö 
Det finns ett gott samarbete med andra kyrkor i staden som tar sig uttryck i olika event 
under samlingsnamnet ”Älska Malmö”. 
Vi är också delaktiga i en ekumenisk frikyrklig pastorsgemenskap i Malmö och 
föreningen Hela Människan. 
 
Hyllie Park-området 

Hyllie Park Kyrkan bedriver genom Hyllie Park Diakoni AB äldreboende, förskola, 
grundskola och restaurang och i samarbete med bland annat frikyrkosamfundet 
Evangeliska frikyrkan är man huvudman för Hyllie Park Folkhögskola. 
Kyrkan och Folkhögskolan står bakom Hyllie Park Resurs som bland annat bedriver två 
secondhandbutiker i Malmö och Åkarp i samverkan med Erikshjälpen. 
 

Hyllie Park Samverkan är ett samägt bolag av Kyrkan, Folkhögskolan och Diakoni för att 
äga och förvalta de samutnyttjade fastigheterna på området.  
För mer information se hylliepark.se  
 
På vår hemsida hyllipark.se kan du läsa mer om församlingen och hela Hyllie Park. 
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Kontakt och ansökan 
Sänd din ansökan med CV och personligt brev till rekrytering@hylliepark.se 
Sista ansökningsdatum är 2023-01-15. 
 
Har du frågor om tjänsten 
Välkommen att kontakta församlingens ordförande Per Eriksson, 
0708-24 71 06 eller perfiliperiksson@hotmail.com 
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