
Kallad att bli frälsningsofficer 
Gud kallar till tjänst.  

 

Frälsningsarmén behöver officerare som tillsammans med soldater och medlemmar 

förkunnar det glada budskapet om Jesus Kristus. 

 

Frälsningsarmén behöver passionerad ledare i våra kårer och sociala verksamheter. 

Frälsningsarmén behöver ledare som har en vision och en gudagiven förmåga att leda och 

inspirera andra att svara på Guds kallelse. 

 

Det ligger i frälsningsofficerens uppdrag att 

• VINNA människor för Guds rike 

• LEDA och utveckla människors lärjungaskap 

• UTRUSTA soldater och medlemmar för tjänst med fokus på samfundets vision 

 

 

 

Den som önskar söka till Frälsningsarméns officersutbildning ska: 
• vara kallad av Gud. 

• känna till vad det innebär att vara officer i Frälsningsarmén. 

• vara en lärjunge till Jesus och aktiv medlem i en kår sedan minst 2 år tillbaka i 
tiden, varav minst 1 år som invigd soldat. 

• ha praktisk ledarerfarenhet från kårens verksamhet sedan minst 1 år tillbaka i 
tiden (annan ledarerfarenhet är en merit, men kan inte ersätta kårerfarenheten). 

• ha svensk gymnasial utbildning eller motsvarande. 

• behärska svenska och engelska i tal, skrift och läsning motsvarande gymnasienivå. 

• vara folkbokförd eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

• inte vara äldre än 53 år. 
  



Att ansöka 
För att söka till utbildningen kontaktar den sökande sin kårledare som bokar ett första 
samtal med den sökande. I steg 2, om processen går vidare, kontaktar kårledaren 
kandidatsekreteraren i ärendet. Nu följer flera steg i ansökningsprocessen, som bland 
annat innebär att ansökan fylls i och lämnas in samt att flera intervjuer hålls med den 

sökande. Intervjuerna syftar till att klargöra den sökandes medvetenhet om kallelse, 
motivation, praktiska, ekonomiska och personliga förhållanden och förståelse för vad det 
innebär att vara frälsningsofficer. 
 

Ansökningsdatum 
Ansökningar sker löpande, men sista ansökningsdag inför hösten 2023 är 15 april. 
 

Kontaktuppgifter 
Kontaktuppgifter till din kår och kårledare hittar du här: 

www.fralsningsarmen.se/Har-Finns-Vi 

 

Läs mer på: 

www.fralsningsarmen.se 

www.fralsningsarmen.se/officersskolan 
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