
 

VÄLKOMMEN 
att söka platsen som 

FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE 

i 

Allianskyrkan i Tenhult 

Kyrkan har funnits här i Tenhult cirka 150 år. Den vill ge Tenhultsborna rum för livsviktiga frågor och möta den 

längtan vi alla delar av tro, hopp och kärlek och ge ut budskapet om Jesus Kristus. Den vill ge rum för livet mitt i 

ett samhälle av människor med olika tro och livssyn. Här i Allianskyrkan får alla åldrar plats. 

Vi i Allianskyrkan i Tenhult har en tro på Jesus och att vi på Guds uppdrag vill vara till för människorna under  

● hela livet med en relation till Gud, människor och skapelsen 

● hela livet med dess växlingar mellan glädje och sorg 

● hela livet från litet barn till åldrad kvinna eller man 

● hela livet med dess andliga och sociala behov  

Församlingen har verksamhet för människor i olika åldrar och livssituationer, vilket ger möjlighet till att forma 

en tjänst utgående från dina gåvor och visioner.  

Gudstjänst 

Församlingslivets nav är gudstjänsten varje söndag med predikan, bibelläsning, bön, lovsång och förbön. Innan 

gudstjänst samlas i medeltal fyra personer till bön. Det finns fyra organister/pianister till den gemensamma 

sången,  ibland leds den av någon som spelar gitarr. Efter gudstjänsten har vi kyrkkaffe där alla kan mötas och 

dela livets glädje, bekymmer och utmaningar.  

Bön 

Varje onsdag samlas vi till bön och bibelläsning. Då är vi 3–20 personer. Varannan vecka är vi tillsammans med 

Pingstkyrkan. Dessutom har vi bönepromenader 4–5 gånger per år. Vi går då runt i Tenhult och ber bl.a. för 

industrierna, primär– och mödravården, skolan och församlingarna. 

Bibelstudier 

Vi brukar ha bibelstudier några gånger per år. Talare brukar vara någon bibel lärare eller församlingens pastor. 

Sång och Musik 

Första söndagen i advent brukar bildas en kör som sjunger Adventssånger. Däremellan hänvisas de som sjunger 



till en ekumenisk kör, som sjunger tillsammans vid några speciella tillfälle. 

Församlingsdag/ helg 
I september brukar församlingen mötas till en församlingsdag alternativt församlingshelg. 

Möte med bygden 
Församlingen inbjuder bygdens folk till Hantverksdagar, Julmarknad och Lucia 

Äldresamlingar 
Två gånger i månaden på torsdagar samlas de lite äldre i Café 15-RPG: Det är de tre kyrkorna i Tenhult som 

bedriver denna verksamhet tillsammans. 

Ekumeniken 
Ungefär fyra gånger per år har vi gemensamma gudstjänster. Under en vecka har vi tre kyrkor en bönevecka. 

Dessutom inbjuds kyrkorna i Tenhult av Svenska Kyrkan på julafton Samling vid krubban och senare på kvällen 

till julnattsgudstjänst. På nyårsafton samlas kyrkorna till Nyårsbön i Öggestorps kyrka.  Trettondagen har 

Svenska Kyrkan en gemensam Trettondagsgudstjänst för alla kyrkor i Tenhult. Vi har också en ekumenisk 

friluftsgudstjänst på hembygdsgården i början av augusti. 

Samarbete med Pingstkyrkan 

Här kan nämnas att under ungefär sex sommarveckor har vi gemensamma gudstjänster och 

bönesamlingar. Dessutom har vi under året ett par ungdomsgudstjänster. Planering av vår 

gemensamma verksamhet görs varje tisdag under c:a 1–1.5 timma. Då möts samtliga anställda i de 

båda kyrkorna.  

 

Barn- och Ungdomsarbete 

Musiklekis bedrivs tillsammans med Pingstkyrkan fredagar mellan 10–12. Först samling med barnen. Man 

sjunger och leker tillsammans. Sedan samlas men och fikar tillsammans. Mötena hålls i Allianskyrkan. 

Söndagsskolan samlas varje vecka under Gudstjänsttid. Man är med en liten stund under första delen av 

Gudstjänsten. Sedan har man egna aktiviteter. 

Scouterna har samling var fjortonde dag i scoutlyorna i Allianskyrkan. De andra onsdagarna har Pingstkyrkan 

onsdagskul i Pingstkyrkan. 

Konfirmanderna samlas var fjortonde dag. Konfirmationsläsningen är tillsammans med Pingstkyrkan och har 

under läsåret 2016-2017 tretton konfirmander. 

Tonår är också tillsammans med Pingstkyrkan, Man samlas först i Idrottshallen för innebandy. Sedan går man till 

Pingstkyrkan för aktiviteter.  

Bytardagar. Två gånger per år har föräldrar i Allianskyrkans och Pingstkyrkan bytardagar i Allianskyrkan. 25% av 

försäljningen går till de båda församlingarnas ungdomsverksamhet. Mycket hög besöksfrekvens med stor 

potential. 

 

Anställda 
Församlingen har för närvarande två anställda, en församlingsföreståndare på 100% och en ungdomsledare  

på 75%.  

 

 

 



 

Övrigt 

Tenhult: Ligger 14 km från Jönköping, som år en bra utbildningsort och har bra sjukvård. Det finns mycket bra 

kommunikationer med Jönköping.  Samhället har cirka 3,000 invånare och har en fortsatt inflyttning av 

barnfamiljer. Närheten till naturen är en annan positiv faktor i Tenhult. Här finns också goda arbetsmöjligheter 

för make/maka. Fastighetspriserna i Tenhult är fortfarande förhållandevis rimliga. 

Församlingen: Allianskyrkan har 159 medlemmar och i medeltal omkring 60-70 gudstjänstbesökare. Kyrkan har 

ett bra läge, mitt i Tenhults samhälle och har en stor tomt med fina möjligheter. Allianskyrkan har god ekonomi. 

Församlingsföreståndare: Nuvarande församlingsföreståndare kommer att gå i pension i slutet av året 

 

Församlingsföreståndarens profil 

Vi förväntar oss fokus för vår nye församlingsföreståndare är samhället och alla dess barnfamiljer. 

Det är också önskvärt om vår församlingsföreståndare har visioner som kompletterar församlingens visioner om 

hur han/hon skall föra in församlingen i 2020-talet med alla dess utmaningar. 

 

Kontakt 

Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt  för vidare information med någon av nedanstående personer 

Jonas Lönngren 

Ordf. personalutskottet och församlingens f.d. ordförande 

070-730 53 64 

lonngren.jonas@gmail.com 

Mats Karlsson 

Församlingsföreståndare 

072-214 60 24 

mats.karlsson@allianskyrkan.org 

 

 

 


