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Sommarjobb, programvärd på Stegeborgsgården 

Vi söker engagerade medarbetare till vår sommarsäsong! 

Förutom de tjänster vi söker till varje säsong - sommarjobb i kök/städ, vaktmästare och kock - söker 
vi i år en person som vill engagera sig i våra gäster och vara ansvarig för det vi kallar vårt missionella 
uppdrag!  

Vi har ett sommarprogram med gudstjänster och konserter. Ditt ansvar blir: 

• Att se till att det praktiska kring varje programpunkt fungerar - lokal ledig och förberedd, ta 
emot medverkanden och installera dem.  

• Att vara värd för själva händelsen - eller delegerar detta till någon som hälsar välkommen, 
avslutar, tar hand om kollekt. 

• Ta initiativ till nya punkter på programmet efter eget intresse och förmåga – andakt, bön, 
promenader, tipspromenad, träningspass, quiz-kväll, lägerbål, vandring… 

 
Utöver ovan så finns möjligheter till anpassning efter dig som person och din kallelse att sprida 
evangelium. Man kan sälja glass på stranden, hjälpa till vid incheckning och visa gäster tillrätta, hänga 
på campingen och vara tillgänglig för samtal eller vad som känns naturligt för dig. Be. Hålla kyrkan 
öppen (när den är ledig). Man träffar hos oss människor i alla åldrar och från olika sociala miljöer och 
kulturer. Språkkunskaper är ett plus.  

 
Stegeborgsgården är en lägergård, vandrarhem, camping och restaurang. Vi vill vara en plats för 
rekreation och möten – möten mellan människor och människor och Gud. Sommartid har vi många 
läger, de flesta arrangeras av kyrkor eller föreningar, som bor hos oss flera nätter i rad och oftast 
med helpension. Däremellan bokar vi in vandrarhemsgäster i våra rum. Campingen är alltid öppen 
och välbesökt. Hälften av våra campingplatser är fasta gäster sk säsongscampare.  

Dessutom har vi en mycket välbesökt strand med brygga, grillplats och volleybollplan. Vår 
fotbollsplan och lekplats används både av gäster och tillfälliga besökare.  

Restaurangen är öppen dagligen under högsäsong och drar till sig förbipasserande gäster samt 
erbjuder frukost till vandrarhem och camping.  

Kaplan, evangelist, medmänniska, samordnare, projektledare, inspiratör, spindeln i nätet… känner du 
igen dig och kan se dig själv på Stegeborgsgården i sommar? Vi behöver dig mellan midsommar och 
slutet av juli – med möjlig förlängning från skolavslutning till skolstart. Kan du några veckor av dessa? 
Vi pusslar gärna men tror att man behöver några veckor för att lära känna platsen och komma till sin 
rätt. 

Lön enligt kollektivavtal. Enklare boende kan vi hjälpa till med. 

 

Ring oss! Maila oss! Be för oss! Och välkommen med din ansökan, 

Hervé och Christel Lust, Föreståndare Stegeborgsgården 


