
helamanniskan.se/hbs

Tjänsten som gatupastor/-präst är en ny tjänst som du kommer få vara med och forma. Du gillar utmaningar 
och är nyfiken och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss. Du brinner för att stötta 
människor i utsatta livssituationer och tillsammans med dem bli medvandrare, kunna motivera till förändring 
och bidra till att de utvecklas och växer. 

DINA ARBETSUPPGIFTER
Vi tänker att dina ansvarsområden och huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bli:
 Ansvara för vardagsmässan och volontärgruppen
 Enskild själavård/stödsamtal
 Organisera sinnesrostunder
 Medverkan i mötesplatser som Riagården
 ”Fältarbete” och relationsskapare i nära samverkan med lokala kyrkor
 Ansvara/delta vid förrättningar kopplat till målgruppen
 Ansvara för de Diakonala nätverken och samverkan med huvudmännen
 Organisera ”hängpastorer/diakoner” i våra butiker och mötesplatser
 Medvandrare och gränsöverskridare till myndigheter och huvudmän
 Delansvar för organisering, planering och genomförande av Jul i gemenskap

Tjänsten är ny och innehållet i tjänsten kommer kontinuerligt utvecklas i nära dialog med dig. Du kommer 
arbeta nära kollegor i våra öppna mötesplatser och fältarbete. I din tjänst kommer du även vara den som 
inspirerar, samordnar och organiserar vårt gemensamma arbete med våra 11 församlingar/pastorat som är 
våra huvudmän

ARBETSLIVSERFARENHET
Du har flera års erfarenhet som pastor/präst och en vardagskunskap i att arbeta i likande miljöer och med 
målgruppen. Du är trygg och väl förankrad i din egen kyrkliga tillhörighet. Samtidigt som du är ekumenisk och 
bekväm i olika kyrkliga traditioner och ”religiösa språk”. Du trivs med att röra dig på gator/torg.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågan att samarbeta med både kollegor, kyrkor, 
organisationer, partners och myndigheter. Tjänsten förutsätter att du har både förmågan att ta egna initiativ 
samtidigt som du har förmågan att känna in omgivningens önskemål och behov.

Vi söker dig som vill vara med och forma och utveckla ett nytt arbete  
hos oss i projektet Gatukyrkan.

GATUPASTOR/
PRÄST



OM OSS
Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete i Huddinge, Botkyrka och Salem och har funnits 
här sedan 1980. Vi har elva lokala kyrkor som huvudmän. Vi arbetar för att skapa resurser för vårt gemen-
samma uppdrag.  Vi vill göra skillnad för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer. På ett 
omsorgsfullt sätt bidrar vi till att människor kan växa och utvecklas.  

Vi utgår ifrån en kristen människosyn och tron på alla människor lika värde och rätten till ett värdigt liv. Vi 
är en organisation i ständig utveckling med nyfikenhet och lyhördhet på omvärldens behov och ställer om 
snabbt när det behövs. Genom stöd och gemenskap fokuserar vi på det positiva och framhåller det friska 
och fungerande. Vi ser till HELA människan.
 
Vi ser ett samhälle där fattigdom, hemlöshet, missbruk och annan social utsatthet ökar och där mänskliga 
rättigheter och barnkonventionen sätts på undantag. Därför arbetar vi för varaktiga och långsiktiga föränd-
ringar i samhället. Vi deltar aktivt i nätverk, partnerskap och i samhällsdebatten där vi bidrar med vår var-
dagskunskap och lokala närvaro.
 
Vi har lång erfarenhet av att möta människor i hemlöshet, aktivt missbruk, psykisk ohälsa och ensamhet. 
Därför erbjuder vi mötesplatser, stöd och gemenskap där vi ser människan som människa. Vårt sociala 
företagande bidrar till ett inkluderande och hållbart samhälle. Därför bedriver vi bland annat secondhandbu-
tiker, social livsmedelsbutik och matbank. Här skapar vi anställningar och erbjuder arbetsträning och praktisk 
handledning. 
 
Genom att samarbeta med olika partners vill vi öka förutsättningarna och skapa varaktig förändring för barn, 
ungdom och familj i utsatthet kopplat till droger, fattigdom och kriminella miljöer. Vi vill kämpa för att våra 
barn och ungdomar ska få växa upp i ett generöst samhälle med framtidstro och hopp om ett bättre liv.

LÖN, ERSÄTTNING OCH FÖRMÅNER
Vi erbjuder en tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse.  
Tjänsten är på 100 % och din utgångspunkt kommer vara våra lokaler på Gröndalsvägen 20 B, Tumba.  
Tillträde efter överenskommelse.  Vi har kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen, branschavtal Vård och Omsorg.
 
Vi erbjuder dig även egen utveckling och delaktighet med möjlighet att påverka ditt arbete. Vi fortbildar konti-
nuerligt och vid behov utbildar vi dig också i våra metoder och arbetssätt. Vi hoppas du vill anta utmaningen att 
tillsammans med oss göra skillnad lokalt.

ANSÖKAN
Ansökan med personligt brev och CV skickas via e-post till hbs-ansokan@helamanniskan.se.  
Märk ansökan med GATUPASTOR/-PRÄST
 
För information om tjänsten kan du kontakta  
 Mats Wåhleman (verksamhetschef), 08 534 709 41  
 Lauretta Gfrörer (HR-chef), 08 534 709 42

 
Vi vill ha din ansökan senast 10 december.  Vi prövar ansökningarna kontinuerligt.

HELA MÄNNISKAN HUDDINGE–BOTKYRKA–SALEM
TELEFON 08-534 709 40 E-POST hbs-info@helamanniskan.se BESÖK/POSTADRESS Gröndalsvägen 20 B, 147 30 Tumba
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IDÉSKISS KRING GATUKYRKAN MED SOPPMÄSSA

Riagården och kommande nya öppna mötesplatser kommer vara centrala för att skapa kontakt och rela-
tioner. På mötesplatsen inbjuds till deltagande i en eller flera vardagsmässor i en av våra kyrkor. Mässan blir 
navet i verksamheten tillsammans med den dagliga mötesplatsen.

Till mötesplatsen kan man komma som man är i det tillstånd man befinner sig. Där får man frukost/lunch, 
erbjuds dusch och stöd i sin situation. En plats att värma sig och sitta ner och prata med vänner och per-
sonal. Där erbjuds du också möjlighet till deltagande i sinnesrostund/andakt. På mötesplatsen finns personal 
och volontärer som ansvarar för driften. Gatupastor/prästen är där vissa tider för att skapa relationer och 
ge extra stöd.

Vid vardagsmässan skapas nya möten både mellan deltagare och Gud och där får man tillsammans kraft och 
energi att orka en vecka till. En fast liturgi som ger trygghet är viktigt, musiken ska ha en central roll. Lika 
viktigt som själva mässan är samlingen efteråt. Den ska erbjuda bra mat inte bara mackor. Där och då möts 
man och har dialog och skapar relationer med varandra. Gatupastorn/-prästen ansvarar för dessa mässor, 
men behöver inte vara den som alltid håller i den.

En volontärgrupp som består av både personer från målgruppen och andra är viktig. Där får man förtroende 
och man får vara med och bidra till att mässan blir av. Den gruppen blir en viktig gemenskap och något att 
sträva efter att få var del av. Där turas man om att ha ansvar för att förbereda mässan praktiskt aktuell kväll 
och ordna maten efteråt. Man ansvarar för olika veckor och man får växa i ansvar. Gatupastorn/prästen hål-
ler ihop dessa volontärgrupper.

Det är viktigt att det är en och samma kyrka man kommer till en viss dag i veckan. Sen tror vi att på längre 
sikt kan vi behöva minst två sådana mässor i två olika kyrkor utifrån vårt geografiskt stora område. Men vi 
börjar med en. Vi kommer behöva vara i en kyrka där församlingen är beredd att ge service och ställa loka-
len till förfogande och i viss mån iordningsställa den för denna mässa.  Det är Hela Människan/Gatukyrkan 
som bjuder in och är arrangör men personal/volontärer från huvudmän är viktiga med närvaro för att skapa 
relationer och bjuda in till de olika församlingarnas gemenskaper.

Gatupastorn/prästen är den som på olika sätt följer upp de kontakter som skapas, men det behöver samti-
digt ske i samverkan med både vår personal i den öppna verksamheten och huvudmännens personal/volon-
tärer.  Målet ska vara att man övertid hittar en gemenskap också i en församling, även om det för vissa kan 
ta många år.  För många blir Gatukyrkan viktig och central som gemenskap, där man känner sig hemma och 
delar likande erfarenheter med de som kommer.

Gatupastorn/prästen kommer att tillsammans med kollegor och diakoner röra sig ute i våra olika områden 
där målgruppen rör sig. För att där skapa möten och bjuda in till både våra öppna mötesplatser, våra huvud-
mäns aktiviteter och vardagsmässan mm.

Vi har blivit inspirerade i detta arbete av Räddningsmissionen, Göteborg och deras arbete med Gatukyrkan 
och soppmässa som ni hittar länk till här: https://raddningsmissionen.se/gatukyrkan
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