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FAKTA
På Gotland har vi nästan 100 kyrkor uppdelade på 
39 församlingar. Det arbetar cirka 200 personer inom 
Svenska kyrkan på Gotland och det finns särskilt behov 
av musiker, diakoner och präster. 

KONTAKT 
Kontakta församlingen där du bor eller stiftskansliet i 
Visby om du har funderingar kring utbildningar och yrken  
i kyrkan. Ring Linda May Dahlström på stiftkansliet på 
telefon 0498- 40 49 13 så svarar hon på frågor eller 
berättar var du kan få veta mer.

ADRESS
Visby stift
Box 1334, 621 24 VISBY

Telefon: 0498 – 40 49 00
E-post: visby.stift@svenskakyrkan.se

Webbplats: www.svenskakyrkan.se/visbystift

SVENSKA KYRKAN

Vi gör mer än du tror

 Vi bevarar det gamla... ...och stöttar det nya  Vi jobbar med unga... ...och med de äldre

 Vi jobbar med glädje... ...och med sorg  För de ensamma... ...och för gemenskap

Arbete med barn och unga kyrkans förskola, barn- och  
ungdomsgrupper. Utbildning: fritidsledarutbildning, förskollä-
rarutbildning, barnskötare. 

Diakon kyrkans sociala arbete. Utbildning:  180 hp inom psy-
kologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa, samt ett 
pastoralteologiskt år i Uppsala eller Lund. 

Församlingspedagog med ansvar för pedagogiskt arbete i 
barn-, ungdoms- och vuxengrupper. Utbildning: Lärarexamen 
minst 180 hp samt ett pastoralteologiskt år i Uppsala eller 
Lund. 

Kanslipersonal administration, ekonomi, kyrkoregister, juridik, 
förvaltning med mera. Utbildning: ekonomiska och administrativa 
program på olika nivåer. 

Kommunikatör Intern- och extern kommunikation.  
Utbildning: Kommunikations- eller journalistutbildning. 

Kyrkogårdspersonal, vaktmästare, klockare skötsel av 
kyrkogårdar, service vid gudstjänster, expeditionsarbete, fast-
ighetsskötsel. Utbildning: trädgårdsutbildning, vvs- och fastig-
hetsutbildning med mera. 

Kyrkomusiker gudstjänstmusik, körverksamhet, konserter.  
Utbildning: kantor – folkhögskola, organist – musikhögskola. 

Präst gudstjänster, undervisning, själavård. Utbildning: 240 hp 
teologiska universitetsstudier samt ett pastoralteologiskt år i 
Uppsala eller Lund. 

Det finns många olika yrken och inriktningar att välja mellan när man arbetar i kyrkan. Här kommer några exempel. 

Foto:Ikon Mediebank
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