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MEDLEMSKURSUS  

Mediekursus for præster 
Vil du gerne blive bedre til at komme til orde i medierne?  
Så har vi et medlemstilbud til dig: Et intensivt dagskursus på fem undervisningstimer med 12-15 
deltagere.  

 
 
 
 
Indhold 

Kurset vil skærpe deltagernes blik for temaer, du som præst oplagt 
kunne bidrage til i den offentlige debat og i medierne generelt. 
Deltagerne vil blive rustet til at lade deres stemme høre, hvad 
enten det er som klummeskribenter i den lokale ugeavis eller som 
debattører i de landsdækkende medier.  

Deltagerne får redskaber, der kan hjælpe dem til at blive bedre 
skribenter. Gennem inspirerende eksempler og korte øvelser vil de 
lære om journalistisk vinkling og blive introduceret til enkle, 
retoriske modeller, der kan sætte deres skrivetempo i vejret og 
skærpe deres argumentation. 

Kurset fokuserer desuden på rollen som kilde: Hvordan griber man 
det an, når en journalist ringer? Hvornår er man ekspertkilde, 
partskilde eller erfaringskilde? Hvad kendetegner et godt citat? Og 
hvordan bliver man en af dem, som journalisten også ringer til 
næste gang? 

Som opfølgning på kurset vil der blive mulighed for at danne 
netværk af præster, der kunne have lyst til at bruge hinanden som 
sparringspartnere i deres medievirke. 
 

Forberedelse  

To uger forud for kurset forventes deltagerne at levere enten et 
debatindlæg eller en klumme (mellem 3000 og 3500 tegn inklusiv 
mellemrum) med angivelse af, hvem målgruppen er, og hvilket 
medie teksten er skrevet til. Det kan være eksisterende tekster eller 
tekster skrevet til lejligheden. Kursisterne vil få individuel feedback 
på teksterne, og nogle af dem kan blive brugt som eksempler i 
forbindelse med kurset 

PRAKTISK  
Kurset udbydes i 
samarbejde med redaktør 
Kåre Gade, Kirke.dk 

Vest for Storebælt: 
Tidspunkt: Den 28. februar 
2023 kl. 10-15 
Sted: Viborg Stifts lokaler, 
Domkirkestræde 1, 8800 
Viborg  

Øst for Storebælt: 
Tidspunkt: Den 7. marts 2023 
kl. 10-15 
Sted: Præsteforeningens 
lokaler, Linnésgade 25, 4. sal, 
1361 København K 

 
 
 

_____________________ 

 
TILMELDING 
Tilmelding sendes på mail til: 
ddp@praesteforening.dk 
snarest og senest den 21. 
februar 2023 til kurset vest 
for Storebælt, og den 1. marts 
2023 til kurset øst for 
Storebælt 

PRIS 
Deltagelse i kurset er gratis. 
Præsteforeningen dækker 
rejseudgifter efter den lave 
takst 
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Forsidefoto: 
Giovanni di Paolo (ca. 1460): 
De tre vise mænd

»Tak for at I løfter i år med store udfordringer, mangel på kollegaer,  
stress og pres. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at jeres arbejde ikke 
skal bære lønnen i sig selv, men også kan ses på bundlinjen«. 
Præsteforeningen formand, Pernille Vigsø Bagge, gør status over 
2022 og ser fremad på 2023, blandt andet med håbet om at en ny 
politisk ledelse kan være med til at sætte fokus på de lange sags-
behandlingstider hos præsternes ansættelsesmyndighed.

Det nye år i Præsten begynder – vanen tro – med så mange em-
bedsopslag, at der knapt er plads til det øvrige stof. Dog vil den 
ny, justerede grafiske opsætning hjælpe; for den betyder, at der 
er plads til mere tekst på de enkelte sider, og at en del af stoffet 
formidles tydeligere. Ikke alle de grafiske justeringer kan dog ses 
i dette nummer.

Bønnens nødvendighed og trosfrihedens nødvendighed, det er 
de to emner for nummerets to boganmeldelser. Her fortsætter 
Eberhard Harbsmeier en genoptaget tråd i bladet, nemlig det lej-
lighedsvise udblik mod internationale udgivelser af stor lødighed 
og relevans.

Godt nytår!

Jakob Brønnum 
Redaktør

»Tak for at I løfter«. (Foto fra et TR-kursus: Signe Ettrup)
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HÅB, RÅB OG  
RESULTATER

2022 er fortid, men den, der glem-
mer fortiden, er dømt til at 

gentage den. Der er ikke nogen grund til at 
gentage 2002, hverken hvad angår krig, kri-
se, triste forhandlinger om lokallønnen eller 
mørke skyer ved årets slutning over den vars-
lede uddannelsespolitik. 

Men 2022 bød også på resultater, der kan 
bygges videre på. Det gør vi. 

Først blev tavsheden brudt. Vi fik gang i 
en vigtig og nødvendig samtale på kryds og 
tværs af folkekirken, om arbejdsmiljø, om 

kollegaskab og ledelse. Det har ført både løf-
ter og initiativer med sig, som det er værd at 
håbe på. Det gælder muligheden for en kon-
fliktparagraf i Lov om menighedsråd, overve-
jelser om biskoppernes tilsyn og beføjelser og 
en række stærke dialogredskaber som Præ-
steforeningens »Den gode kollega« og »Guide 

til samtaler« fra Folkekirkens Samarbejdsud-
valg. 

Emeriti lønnes ordenligt
Den 1. juni landede aftalen om, at emeriti er 
omfattet af overenskomsten. Det betyder, at 
de nu bliver lønnet ordentligt og retfærdigt for 
deres præstearbejde. I en tid med stor præste-
mangel og mange vakancer, der skal dækkes, 
så alle har folkekirken tæt på, og så ingen præ-
ster rendes over ende af arbejdsbyrden. 

Vi fik ved medlemsmøderne i maj og på re-
præsentantskabsmødet i juni etableret en dia-
log om embedsforståelse. Vores embede er ét, 
men bredt funderet og mangfoldigt i sin prak-
sis. Det fik vi talt om på en måde, der viser, at 
medlemmerne har en stor respekt for forskel-
ligheden og en lyst til at tale videre om, hvad 
embedet kan og skal. 

Provsternes løn og arbejdsmiljø
I august landede en fælles lønpolitik for prov-
sterne. Det står derfor nu klart, hvordan der 
kan forhandles vederlag, tillæg og studieorlov 
i lokallønnen til provsterne. Selv om vi har et 
udestående med oprykning til LG37 for de re-
sterende 18 provster, så er aftalen om prov-
sternes lønpolitik en vigtig milepæl for gen-
nemsigtighed og åbenhed om løndannelsen 
for vores mellemledere. 

Derfor satte vi også fokus på provsters ar-
bejdsmiljø og -forhold på tre regionale møder i 
oktober. Møder med en frugtbar samtale, som 

Af Præsteforeningens formand 
Pernille Vigsø Bagge

 » Vores dygtige og engagerede 
tillidsrepræsentanter har igen  
ydet en stor indsats som Præste- 
foreningens repræsentanter  
lokalt og tæt på medlemmerne
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peger frem mod et tættere samarbejde mellem 
provste- og præsteforening. 

Funktionspræsterne har præsenteret en 
række ønsker for rammerne for deres arbejde. 
Derfor har vi også aftalt med biskopperne, at 
vi på mødet 4. januar løfter den drøftelse op på 
det fælles bord. 

Vores dygtige og engagerede tillidsrepræ-
sentanter har igen ydet en stor indsats som 
Præsteforeningens repræsentanter lokalt 
og tæt på medlemmerne. Tusind tak for det. 
Tak for, at I løfter i år med store udfordrin-
ger, mangel på kollegaer, stress og pres. Vi vil 
gøre, hvad vi kan, for at jeres arbejde ikke skal 
bære lønnen i sig selv, men også kan ses på 
bundlinjen af lønsedlen. I er af stor værdi. 

Grænser for det grænseløse arbejde
Storpastorater og grænser, der flyttes, blev 
sammen med det grænseløse arbejde vigti-
ge temaer i året, der gik. Vi har ikke hørt det 
sidste til hverken strukturændringerne eller 
debatten om præsters arbejdstid. Dét er godt, 
for eventuelle forskydninger og ændringer 
skal ikke ske i ly af natten. De skal ske på bag-
grund af åbenhed, dialog og forhandling. Så 
også hvad angår grænser for grænseløst arbej-
de og grænser mellem sogne og pastorater, er 
vi klar til at tage fat. 

Præsteforeningens økonomiske forpligtel-
ser på en større konfliktkasseydelse i AC har 
betydet, at vi må lave økonomiske justeringer. 
Det betyder ændringer i måden, vi gør tingene 

på i 2023. Der er mindst lige så mange forbed-
ringer, som der er malurt i bægeret i denne 
øvelse. 

Blandt andet kommer årsberetningen i en 
mere læsevenlig, digital udgave. Vi kommer 
til, på sigt, at sende nyhedsbrev med link til 
Præsten hver fredag morgen, så du kan se 
Præsten, straks bladet udkommer, men vi 
går ikke på kompromis med kvaliteten af det 
gode, trykte blad.

2022 var et år, hvor det var svært at komme 
i kontakt med Kirkeministeriet. Håbet er, at 
tolv nye kirkeordførere i Folketingets kirkeud-
valg og en ny kirkeminister betyder fokus på 
god administration og hurtig sagsbehandling, 
til glæde for den folkekirke, som ministeriet 
har som sin fornemste opgave at betjene. Mi-
nister betyder tjener. Ministerium må så også 
betyde et sted for forvaltning af tjenesteydel-
ser. Håber vi.

De nye på holdet
Præsteforeningens sekretariat har måttet tage 
afsked med Jette Frederiksen, Annette Poul-
sen og Susanne Jensen, som alle har gjort en 
stor indsats for foreningen gennem mange 
år. Og så blev vi beriget med Lars Qvistgaard 
som ny direktør, med David Vizel som jurist 
og med Pernille Sommer som sekretær. Tu-
sind tak, fordi I nu er med på holdet.  

2023 bliver et år med fuld fart frem mod 
OK24. Vi har råbt, håbet og opnået resultater i 
2022. Vi glemmer ikke fortiden, for vi vil ikke 
gentage den. Vi vil erobre nyt land, flere pen-
ge til stifterne, til løn, kæmpe for arbejdsmil-
jøet, sikre gode boliger og sætte endnu mere 
fokus på et embede, som kommer i mange for-
mer, og som på mange måder bærer selve ker-
neopgaven i vores folkekirke. 

God arbejdslyst og rigtig godt nytår! 

 » 2023 bliver et år med  
fuld fart frem mod OK24

»Håbet er, at tolv nye kirkeordførere i Folketingets 
kirkeudvalg og en ny kirkeminister betyder fokus på god 
administration og hurtig sagsbehandling i Kirkeministeriet«
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A N M E L D E L S E

Den gudgivne værdighed

FORFØLGELSER AF KRISTNE i verden er 
tiltagende, og debatten om forfølgelser af 
mennesker af anden tro er ligeledes taget 
til gennem de senere år. Men hvor stort er 
egentlig omfanget af forfølgelser? En me-
gafonundersøgelse har afsløret, at mange 
danske ikke anser forfølgelser af kristne 
rundt om i verden for et stort problem. 
Omvendt gør mange opmærksom på, at 
vi burde tage et større ansvar for de krist-
ne, som er ofre for forfølgelserne. Men 
man mangler fast grund under fødderne, 
når spørgsmålet skal diskuteres, og når 
det skal afgøres, hvordan der skal ageres.

En række nationale og internationa-
le organisationer har fremlagt rappor-
ter, som giver god indsigt i problemet. 
I Danmark oprettedes i 2020 Tænketan-
ken for forfulgte kristne med det formål at 
støtte og kæmpe for forfulgte kristne in-
den for rammerne af den fælles kamp for 
tros- og religionsfrihed og at formidle vi-
den om og dokumentation for de fakti-
ske forhold, alt sammen i den hensigt at 
fremme grundlæggende krav om tros- og 
religionsfrihed for alle overalt.

I maj udgav Tænketanken sin anden 
rapport, som sætter fokus på omfanget 
af forfølgelserne rundt om i verden. Rap-
porten konkluderer, at i 2020 oplevede 
mindst 80.000 kristne forfølgelse. Heraf 
er mindst 10.000 kristne døde på grund 
af voldelige overgreb, hvortil angiveligt 
kommer et betydeligt mørketal. Men det 
samlede antal kristne, som oplevede so-
cial diskrimination, var i 2020 310 milli-
oner. De lande i verden, hvor forfølgel-
serne især er taget til gennem de seneste 
10-15 år, er Indien, Kina og Nordkorea, 
men også Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, 
Rusland og Syrien ligger højt. I Mellem-
østen, hvorfra kristendommen udgik, er 
kristne under stort pres, og kristendom-
men er her på vej til at forsvinde. I 1919 
udgjorde kristne her 14% og i 2022 kun 4% 
af befolkningerne.

Tre spørgsmål
Debatten om disse forhold rejser mindst 
tre problemstillinger: Den første er, at 
der ofte lægges forskellige definitioner 

Anmeldt af
Lars Mandrup, 
tidligere Risskov

Forfølgelsens omfang
Perspektiver på forfølgelse 
af kristne og religionsfrihed

Rapport fra Tænketanken  
for forfulgte kristne.  
Udgivet i samarbejde med  
Det Danske Bibelselskab

Dødsdømt – Asia Bibi
Fortalt til  
Anne-Isabelle Tollet
Kristeligt Dagblads Forlag
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til grund for undersøgelserne af, hvad det 
vil sige at være forfulgt. Der ses definiti-
oner rækkende lige fra meget vide, som 
omfatter chikaner, til de mere snævre, 
hvor forfølgelser forstås som forfølgelser 
af særlig grov og voldsom karakter, der 
omfatter dødsdomme og drab på kristne. 
Tænketanken lægger følgende definition 
til grund for sin forståelse: »Forfølgelse 
af kristne er voldelige og retlige overgreb 
mod kristne, kristne grupper og menig-
heder pga. deres kristne overbevisning 
og praksis. Vold skal forstås som fysisk 
overlast, manglende statslig beskyttelse, 
tyveri af jord og ejendom. Retlig skal for-
stås som forskelsbehandling i lovgivning 
i form af love om blasfemi og apostasi«.

Det andet spørgsmål er: Hvorfor sætte 
et særligt fokus på forfølgelsen af kristne 
og ikke på forfølgelse af alle religiøse mi-
noriteter uanset tro, race, seksuel orien-
tering og politisk overbevisning? En for-
følgelse er en forfølgelse, uanset hvem 
der er ofre for den. Her understreger 
Tænketanken, at det kristne menneske-
syn bygger på, at den gudgivne værdig-
hed gælder ethvert menneske, og der-
for er man som kristen forpligtet på at 
kæmpe for andre mennesker, og det er en 
grundlæggende del af menneskets vær-
dighed at have frihed til at tro, herunder 
også at have frihed til ikke at tro. Værdig-

heden er ikke begrænset til en elite, en 
etnisk gruppe eller et religiøst fællesskab. 
De første kristne tog sig af hinanden og 
gjorde vel imod alle. Men kristne har dog 
et særligt ansvar for at kæmpe for deres 
egne kristne brødre og søstre, siges det.

Den tredje problemstilling, som bliver 
rejst, er, om et stærkt fokus på forfulgte 
grupper ikke lægger et pres på de forfulg-
te og udsætter dem for en forøget fare fra 
forfølgerne. Det er en indvending, som i 
nogle situationer kan have noget for sig, 
men det er farligt at gøre dette til en al-
mengyldig regel for ikke at støtte de for-
fulgte, som har behov for hjælp udefra, 
og som ikke må blive glemt. 

Bagom tallene
Rapporten fra Tænketanken går med sin 
analyse bagom tallene og forsøger at af-
dække, hvad der sker i de områder af ver-
den, hvor mennesker forfølges, og hvor 
det kan nærme sig folkedrab. Et interes-
sant, men samtidig uhyggeligt aspekt i 
forfølgelserne er, at udover de traditio-
nelle metoder tages nu også teknologien 
i brug til begrænsning og overvågning 
af religiøse grupper. Selv om rapporten 
i første række handler om de forfulgte 
kristne, skinner det klart igennem, at 
kampen står for trosfrihed for alle men-
nesker overalt og retten til at have og til 
at udøve sin religion.

En anden måde at se på forfølgelserne 
af kristne på er at følge et enkelt menne-
skes liv og skæbne. Det sker med den nu 
51-årige kristne pakistanske kvinde Asia 
Bibi, hvis rigtige navn er Asia Noureen, 
som i 2010 blev dømt til hængning for 
overtrædelse af den pakistanske blasfe-
milovgivning. Hendes forseelse bestod 
i, at hun var kommet til at drikke vand 
af en muslimsk kvindes glas. Efter ni år 
på dødsgangen i et pakistansk fæng-

 » Her understreger Tænketanken, at 
det kristne menneskesyn bygger på, 
at den gudgivne værdighed gælder 
ethvert menneske

Asia Bibi, dømt 2010, på dødsgangen i 8 år, frigivet 2018
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Anmeldt af
Eberhard Harbsmeier,
tidl. rektor for FUV

Das Gebet
Michael Meyer-Blanck
Tübingen,  
Mohr & Siebeck 2019,  
435 sider, 44 €

sel og efter flere forgæves appeller blev 
hun i 2018 frikendt af den øverste dom-
stol i Pakistan for derefter at opnå asyl 
i Canada.

Hun blev af Tænketanken inviteret til 
Danmark i maj og medvirkede bl.a. ved 
Himmelske Dage i Roskilde, hvor hun 
fortalte sin historie. Den har hun også 
fortalt til den franske journalist An-
ne-Isabella Tollet, hvis bog Dødsdømt er 
udgivet på Kristeligt Dagblads Forlag. 
Den er en rystende beskrivelse af Asias 
forfærdelige ophold i fængslet, hvor hun 
først tilbragte to år fra 2008, inden hun i 
2010 fik sin dødsdom og hver dag ventede 
på, at dødsdommen ville blive eksekve-
ret. Hun fortæller selv, at det alene var, 
fordi hun var stærk og ikke ville give ef-
ter for kravet om at konvertere til islam 
og på grund af hendes stærke gudstro, at 
hun overlevede.

Asia fortalte selv, at hun ikke var til-
freds med Anne-Isabella Tollets bog. Den 
har udeladt noget af det, som for Asia var 
det vigtigste i hendes fængselsophold, 
bl.a. de syner, som hun havde i sin cel-
le, og som dagligt styrkede hende. Bogen 
har med sine, angiveligt mange, kon-
struerede dialoger mellem de to fået et 
for kulørt præg, som ikke fremmer tro-
værdigheden. Asias historie er alvorlig 
og forfærdende nok i sig selv. Dette blev 
klart, når man hørte Asia selv lavmælt og 
bevægende fortælle om sine oplevelser i 
fængslet. Hun kan nu aldrig mere vende 
tilbage til Pakistan, da risikoen for at bli-
ve lynchet og dræbt af folkedomstolen er 
alt for stor. 

Når hun er gået med til selv at fortælle 
sin historie, er det ikke for at skabe op-
mærksomhed om sig selv, men for at ap-
pellere til omverdenen om at støtte de 
mange forfulgte kristne og andre i ver-
den i deres kamp for at leve og overleve. 

A N M E L D E L S E

Bøn er for vigtig  
til at blive overladt 
de særligt fromme

KRIG ER FOR VIGTIG til, at man kan 
overlade den til generalerne; det er et 
berømt citat af den franske politiker 
og statsleder under første verdenskrig, 
 Georges Clemenceau. For vigtig til at 
overlade til specialister.

Jeg tænker, noget lignende gælder for 
bøn og teologi. Alle siger jo, det er vig-
tigt, men på en måde er det et tema, der 
er marginaliseret – enten er det de særligt 
fromme miljøer, der beskæftiger sig med 
det, eller også er det den mere museale 
tilgang af konservative kredse, der for-
sker i gamle bønnebøger. Min egen Prak-
tisk teologi blev – med rette – kritiseret for 
at mangle et afsnit om spiritualitet og 
bøn. Jeg har kun den undskyldning, at 
temaet heller ikke forekommer i de fle-
ste andre lærebøger, jeg kender.

 » Selv om rapporten i første række 
handler om de forfulgte kristne, 
skinner det klart igennem, at 
kampen står for trosfrihed
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Den tid har ændret sig – med god 
grund. Bøn er rykket ind i centrum af te-
ologi og liturgisk praksis – måske også af 
den grund, at der nu er mere liturgisk fri-
hed, end der var, da jeg blev præst og kun 
måtte læse op af ritualbogen.

Religionens livsnerve og åndedræt 
Bøn er jo, det kan man læse om i klassi-
keren Friedrich Heilers bog om bøn (Das 
Gebet), livsnerve og åndedræt i enhver 
form for religion. Nu er der med Michael 
Meyer-Blancks bog kommet en ny klassi-
ker, der så at sige af-marginaliserer emnet 
og rykker det ind i centrum af luthersk te-
ologi. Heiler var religionshistoriker, op-
rindelig katolik, senere svensk højkirke-
lig lutheraner. Hans fascinerende bog er 
præget af religionshistorisk tilgang. 

Meyer-Blanck har villet skrive en »lu-
thersk« bog – men det skal ikke forstås snæ-
vert, for bogen udmærker sig ved en bred, 
også filosofisk og litterært, tilgang til fæno-
menet. Han knytter fx til ved Hartmut  Rosas 
teori om »resonans« og definerer i denne 
sammenhæng bøn som »Ermöglichung von 
Resonanz«, da bøn rummer en mulighed for 
dialog med Gud – men også med os selv, og 
det skal vel at mærke ikke forstås som alter-
nativer; det er to sider af samme sag.

Mangfoldigheden af tilgange til bønnen
Det fascinerende ved Meyer-Blancks bog 
er mangfoldigheden af tilgange; man bli-
ver ikke indoktrineret med en bestemt 
teori eller praksis om bøn, men præsen-
teres for mange tilgange.

Der er for det første den teologiske tilgang 
– ikke kun Luther, men bønnens rolle i te-
ologiens historie lige fra oldkirken til mo-
derne teologi. For det andet er der den fi-
losofiske tilgang. Centralt står her Kants 
kritik af forestillingen om at kunne påvir-
ke Gud. Bønnens teologi siden Kant er dybt 
præget af denne kritik – ikke bønnens op-
fyldelse er bønnens mening; vægten flyt-
tes til bønnens oprigtighed. Det tredje 
aspekt er det historiske, en gennemgang 
af bønnens historie. Det fjerde aspekt er 
det fænomenologiske, man kunne også sige 
det æstetiske aspekt. Kunst spiller en rol-

le, rummet, naturen, legemligheden. Det 
femte aspekt er bønspraksissen – med en 
bred vifte af de kontekster, bøn finder sted 
i både i gudstjeneste, sjælesorg og under-
visning, individuel bøn og bøn i fællesskab. 
Musik og bøn, tidebøn, multireligiøs bøn.

Bønnens teori og praksis mellem to ydre 
poler
Både praksis og teori om bøn bevæger sig 
mellem to yderpoler. Den ene er den per-
sonlige, individuelle bøn, som Jesus taler 
om i bjergprædikenen: »Luk din dør«; det er 
den »primitive« bøn i god forstand, en ele-
mentær livsytring, religionens åndedræt. 

I denne verden er der ikke foreskrevet ord,  
ja, denne bøn kan også være uden ord. I 1. 
Thess. 5,17 hedder det, at den kristne skal 
bede »uafladeligt«. Det skal jo ikke forstås 
bogstaveligt, men sådan, at hele den krist-
nes liv skal være en bøn. Sådan har munke-
ne forstået det; at det ikke kun var tidebøn-
ner, der var sagen, men hele deres liv var 
en bøn til Gud. Og selv religionskritikeren 
Kant taler om bønnen uden ord, nemlig det 
at ens liv er båret af en grundstemning af 
taknemmelighed, en styrke og magt, der 
ligger i at vedkende sig sin afmagt. Men Je-
sus lærte os også Fadervor, grundformen for 
alle bønner. En bøn, der udfolder sig også i 
fællesskab, vel at mærke sådan, at dér er vi 
egentlig blevet tavse og lader Jesus tale for 
os. Men selvfølgelig er også gudstjenesten 
og liturgien »Sitz im Leben« for bøn. Meyer-
Blanck har sans for den liturgiske dimensi-
on. Gudstjenestens væsen er jo en samtale 
med Gud, hvor Gud ifølge Luthers berømte 
»Torgauer«-formel taler til os i ordet og sa-
kramentet, og vi til ham i bøn og lovsang. 

En filosofisk velbevandret liturgiker
Meyer-Blancks styrke er, at han er en filo-
sofisk meget velbevandret liturgiker, der 
også har sans for den filosofiske dimensi-
on af bøn. Han er bedst, når han inddra-

 » Min egen Praktisk teologi blev –  
med rette – kritiseret for at mangle 
et afsnit om spiritualitet og bøn
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ger filosofi i den liturgiske og teologiske 
diskurs. Bøn skal være både bibelsk, litur-
gisk og »tænkende«. Al form for tænkning 
er dybest set bøn, har en filosof engang 
sagt. Man kan kun tænke om Gud i anden 
person. Derfor indebærer bøn i moderne 
tid (men ikke kun dér) altid også selvre-
fleksion. Vi kan ikke vende tilbage til en 
førmoderne naivitet. Derfor er bøn både 
»Selbstbezug« og »Selbsttranszendenz«; vi 
taler med os selv ved at tale til Gud.

Praktisk betyder det, at det i vores tid er 
vanskeligt at foreskrive folk, hvad de kan 
og skal bede om. Ikke hvad vi beder om, 
men at vi beder, er vigtigt, siger Emanuel 
Hirsch i sin tidlige bog om bøn og tilføjer, 
at et lille barns naive bøn om nyt legetøj 
er mere ægte end en eller anden liturgisk 
korrekt bøn om evangeliets gang i verden.

Bøn og ritualtvang 
Meyer-Blancks bog er et pragtværk. Man 
burde foranstalte en dansk oversættelse. 
Den er velredigeret, rummer en stor fylde 
af materiale til gavn for den danske debat. 
Måske kunne man supplere med Frie-
drich Heilers helt fremragende gennem-
gang på 15 sider af, hvad filosofferne siger 
om bøn, lige fra førsokratikerne til nuti-
den. Man skal igennem denne kritik for 
at genopdage værdien af en ny og oprin-
delig naivitet på modernitetens vilkår. Vi 
skal væk fra at drive teologi som en slags 
nostalgi om angiveligt gode gamle dage. 

Især én ting har jeg lært om bøn her: 
Bøn og ritualtvang passer egentlig ikke 
sammen, når nu i moderne tid hele væg-
ten ikke ligger på bønnens opfyldelse, men 
på dens oprigtighed. Men vejledning er al-
tid velkommen. Meyer-Blancks bog er en 
glimrende inspiration til både eftertænk-
ning og nytænkning, og til praktisk brug. 

Bøn har en filosofisk dimension, en æste-
tisk dimension, et teologisk aspekt, litur-
gisk betydning – og sidst men ikke mindst 
er bøn et bærende element i gudstjenesten, 
i sjælesorg og i undervisning. Bogen kan 
faktisk også læses som en grundbog i prak-
tisk teologi under bønnens perspektiv. Den 
burde være en grundbog præsteuddannel-
sen, gerne i en dansk oversættelse. 

Sidste søndag efter helligtrekonger

Matt. 17,1-9 / Forklarelsen på bjerget

Af sognepræst, ph.d.  
Kristin Falck Saghaug,  
Margrethekirken,  
Aalborg

P R Æ D I K E N V E J L E D N I N G

 »Den eksistentielle 
krise lurer bag  
dagens tekst

L ad os flytte ud i skoven, bygge en 
hytte, blive »preppere« og leve 
langt væk fra den såkaldte civilisa-

tion. Eller lad os hygge os med ligesinde-
de i kirken. Eller lad os isolere os på an-
dre steder – som i små bobler på sociale 
medier. Bygger vi selv afsondrede hytter 
med begrænset adgang? kan vi selvkri-
tisk spørge. Den eksistentielle krise lurer 
bag dagens tekst som et ønske om at slip-
pe for de andres, samfundets og verdens 
besværligheder. 

Hvad er problemet? 
Alt det, som er storslået i denne tekst, er 
især metamorfosen, som er åbenbarin-
gen af Kristus som den opstandne. Men 
hvad er et muligt relevant fokus på tek-
sten for hverdagsmennesket, som sidder 
med stigende boliglån, stigende varme-
regning, inflation og generel usikkerhed, 
når det gælder livets forgængeligheder? 
Den lysende superhelt bliver vel sci-fi-
agtig for mig. Jeg kigger her på andre 
»forklaringer« – for nu at sige det sådan. 

Fragmenter 
Personligt synes jeg, at det, som kan 
adressere det senmoderne menneskes 
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SALMER

 7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære 
 161 Med strålekrans om tinde 
Opstandelsen er lige her (salmer.dk)
 69 Du fødtes på jord 
 14 Tænk, at livet koster livet

knibe, er Peters ord om at bygge hytter/ 
lave telte (σκηνάς) og Jesu brug af »rejs jer 
op« (ἐγέρθητε). Bjerget tager jeg også med.

– At bygge er at dvæle
En britisk kunstner, Ryan Gander, lave-
de sit 4-årige barns legetelte af en plaid, 
stole m.m. om til marmorskulpturer. Fra 
det skrøbelige til det uigennemtrængeli-
ge bliver billedet af barnets hulebolig et 
fastfrosset billede på væren. En væren, 
som ikke kan fastholdes, fordi vi er i be-
vægelse igennem livet.

Heidegger taler i et foredrag om en for-
bindelse mellem ordet bygge og at dvæ-
le; at det at bo og det at bygge på tysk har 
den samme stamme (bauen og ich bin). 
Dvælende er måden, vi er i verden på. I 
ordets oprindelige betydning handler 
det om en væren til stede. Anvender vi 
ordet, kan det pege hen på, at vi prøver 
at se vort til tider hjemløse liv i helhed, 

omend vilkårene for det er svære, da vor 
hverdag tit splittes mellem bygninger 
som lukkede eksistentielle kasser: Arbej-
de. Skole. Hjem. 

Dvælen er et godt gammelt ord, som vi 
kunne støve af. En måde at være ska-

»I is ... (xi)« , 2015 
af Ryan Gander på 
Kunsten i Aalborg 
2022. Foto privat
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bende til stede i verden på. En længsel ef-
ter heling og helhed. 

Der er også en dvælen i det, som vi byg-
ger vor tro på. Peter ønsker at bygge og 
dvæle i det lys, han ser. At blive lige dér 
fordi det er rart. Det må han dog kun for 
en stund. Eller slet ikke. Der skal nemlig 
ikke bygges noget på lige det bjerg i den 
forstand. Der er noget andet, som forkla-
res og bygges op til.

– At stå op
ἐγέρθητε – Opstandelsesordet lyder til di-
sciplene, fordi det er det samme verbum, 
som Jesus bruger om sin egen opstan-
delse senere i teksten. Rejs jer! Disciple-
ne opstår i en ny tilstand af tro. Det er 
iøvrigt samme verbum, som anvendes i 
helbredelsen af den lamme (Joh 5,8). Jeg 
mener det er muligt at hævde, at der på 
bjerget sker en foregribelse af opstandel-
sen, ikke kun Kristi opstandelse, men al-
les. Evigheden bryder ind i verden. Den 
er her. 

– At bære et bjerg 
Omend vi måske alle til tider ønsker at 
flygte op på et bjerg – også i en overført 
betydning, så går der en vej tilbage til 
verden og hverdagen. Heldigvis går Je-
sus ned igen. Kristus hører til mellem 
mennesker. 

Åbenbaringsbjerget, som findes i så 
mange udgaver, bliver dog ved at give. 
Det flytter med – ligesom disciplene fik 
noget med. De »dør« foran Guds ansigt, 
som ingen kan overleve at se, men de op-
står ved Kristi ord: Rejs jer! 

Kan vi være dvælende i verden og bære 
bjerget indeni? Vi kan måske se det i for-
længelse af Peters senere opgave – som 
klippen, der bygges på. Kan vi tage det 
med, at vi lever i verden som små klip-
pestykker af evighed? Vi kalder teksten 
»forklarelsen«. Det ord! Det, som forkla-
res på bjerget for disciplene, handler også 
om dem selv. Om hvem de er i kraft af 
Kristus. Ud over det dødelige og skrøbe-
lige så er også opstandelsen her. I dem, i 
os. Det må godt forklares yderligere i en 
prædiken. 

Rubrikken erstatter ikke konkret juridisk 
rådgivning. Har du spørgsmål, anbefaler vi,  
at du kontakter sekretariatet. Alle spørgsmål  
og svar fra Præsteforeningens Blad  
er samlet på hjemmesiden.

FRIGØRELSESATTEST EN 
JOBHINDRING?

Jeg har søgt en kvoteret stilling 
og betinget min ansøgning af, 
at jeg kan få en frigørelses- 
attest, så jeg kan få supple- 
rende dagpenge.
Betyder det, at jeg kan risikere 
ikke at komme i betragtning til 
stillingen?

Det er ikke Præsteforeningens 
erfaring, at en betingelse om 
frigørelsesattest har gjort, at en 
ansøger er valgt fra.

Det er desuden en betingelse for 
at få supplerende dagpenge, så 
det er godt, at du har betinget 
dig frigørelsesattesten. Du kan 
nemlig ikke få en frigørelsesattest 
efterfølgende.

Med venlig hilsen Sekretariatet

På hjemmesiden ligger andre  
spørgsmål og svar

S P Ø R G  P R Æ S T E F O R E N I N G E N
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SEKRETARIAT
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT
Marie Jacobsen Damm
er valgt i Nørrebro Provsti i Københavns Stift.

Personalia

DØDSFALD
Niels Bruun
pastor emer., tidl. Arrild-Branderup. Født den 13. 
august 1937, død december 2022. 

AFSKED
Jane Jelsbak
sp. (oa) i Astrup-Rostrup, Rold-Vebbestrup, Oue- 
Valsgaard og Storarden pastorater i Aalborg Stift er 
afskediget efter ansøgning fra den 31. december  
2022. 

UDNÆVNELSER
Rasmus Overgaard Nielsen
er ansat som sp. (kbf ) i Gødvad Pastorat i Aarhus Stift 
fra den 1. februar 2023. 

Jørgen Johansen
sp. (kbf) i Hejnsvig Pastorat er ansat som sp. (kbf) i 
Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup Pastorat i Viborg Stift 
fra den 1. februar 2023. 

Maria Rosted Smith
sp. (kbf) i Taastrup Nykirke er ansat som sp. i Haslev- 
Freerslev-Terslev Pastorat i Roskilde Stift fra den 1. 
februar 2023. 

Sigrid Wilbrandt Kjær
sp. (kbf) i Hillerslev-Kåstrup-Sennels Pastorat er ansat 
som sp. i Struer Pastorat (75%) og ungdomspræst 
(25%) i Struer Provsti i Viborg Stift fra den 1. februar 
2023. 

Herluf Steen Christensen
knst. sp. i Støvring-Gravlev Pastorat i Aalborg Stift er 
ansat som sp. smst. fra den 1. januar 2023. 

Theodora Nathan Herbsmeier
er ansat som sp. i Ullerød Pastorat i Helsingør Stift fra 
den 1. februar 2023. 

Maja Holm-Cilleborg
sp. (kbf) i Boddum-Ydby-Heltborg Pastorat er ansat 
som sp. (kbf) i Venø og sp. i Resen-Humlum i Viborg 
Stift fra den 1. februar 2023. 

Lenette Darling
er ansat som sp. (kbf) i Årby Pastorat i Roskilde Stift 
fra den 1. januar 2023. 

Lars Buch Viftrup
er ansat som sp. (oa) i Skejby-Lisbjerg Pastorat (30%) 
i Aarhus Stift fra den 1. januar 2023 til og med den 31. 
oktober 2026. 

Charlotte Karlsen Juul Thomsen
er ansat som sp. (oa) i Tommerup Pastorat i Fyens Stift 
fra den 1. januar 2023. 

Frans Rossing Andersson
sp. i Aarby Pastorat er ansat som korshærs- og gade-
præst i Aalborg Budolfi Provsti med 10% forankring i  
Vor Frue Pastorat i Aalborg Stift fra den 1. januar 2023. 

Heidi Sun
er ansat som institutionspræst på Anker Fjord Hospice 
i Ribe Stift fra den 1. marts 2023 i 4 år med 40%. 

Søren Lydeking Pedersen
sp. (kbf) i Agerbæk- Vester Starup Pastorat er ansat 
som sygehuspræst ved Sydvestjysk Sygehus i Ribe 
Stift fra den 1. marts 2023. 

Tea Kristina Lange
er ansat som knst. sp. i Hornbæk Pastorat i Helsingør 
Stift i perioden fra den 14. januar 2023 til den 14. juni 
2023. 

Daniella Anastasie Schilling
er ansat som knst. sp. og natkirkepræst i Roskilde 
Domsogn i Roskilde Stift i perioden fra den 1. januar 
2023 til den 21. juli 2025. 

Tina Hvolbøl
er ansat som knst. sp. i Sevel-Herrup-Trandum Pasto-
rat i Viborg Stift i perioden fra den 16. januar 2023 til 
den 31. maj 2023. 

NAVNEÆNDRINGER
Charlotte Dixen Hansen
sp. i Køge, har ændret navn til Charlotte Dixen 
Østergaard.
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LEDIGE STILLINGER
Hvem skal have ansøgningen?
Ansøgninger til stillinger som tjenestemandsansat-, 
overenskomstansat sogne-, og institutionspræster 
eller vikariater stiles til Kirkeministeriet og sendes  
til biskoppen i det stift, hvor stillingen er op- 
slået.

Ansøgning til stillinger som provst, domprovst eller 
særprovst stiles til Dronningen og sendes til biskoppen 
i det stift, hvor stillingen er opslået.

Ansøgninger til vikariater, præste- og provsteem-
beder skal være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag kl. 15.

Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra 
www.borger.dk

Digitale ansøgninger
Såfremt ansøgninger fremsendes digitalt gøres 
opmærksom på, at der ikke kan modtages e-post, som  
indeholder .zip-filer og/eller aktive makro-filer (.docm).

Obligatoriske oplysninger
I alle ansøgninger bedes personnummer oplyst. 
Teologiske kandidater bedes endvidere oplyse, om de 
har fulgt Pastoralseminariets undervisning.

Ønsker du ansøgningen retur?
Ved indsendelse af ansøgninger bedes det anført, 
om man ønsker ansøgningen retur. I modsat fald 
tilintetgøres ansøgningen med bilag en måned efter 
stillingens besættelse.

Kirkeministeriet

LÆS PRÆSTEFORENINGENS TJEKLISTE, NÅR DU SØGER EMBEDE

Præsteforeningen har udarbejdet en tjekliste med 
informationer om, hvad du skal være opmærksom på, 
når du søger præsteembede.

Vær især opmærksom på, at din nuværende løn ikke 
automatisk følger med, hvis du får nyt embede.

Især, hvis du overvejer at søge en oa-stilling med 
boligpligt og evt. kbf-funktion, anbefales det, at du 
læser tjeklisten, som du finder på hjemmesiden under 
»Rådgivning« og får rådgivning i sekretariatet.

Præsteforeningen

SOGNEPRÆSTESTILLINGER – TJENESTEMANDSANSAT

Rådighedstillæg
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg 
med grundbeløb 43.000 kr. Der tages forbehold om 
udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse 

med Finansministeriets aftale af 30. juni 2008 med 
tjenestemændenes centralorganisationer om ansæt-
telsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen 
og folkekirken.

Strandmarks Pastorat

En stilling som sp. i Strandmarks Pastorat i Helsin-
gør Stift er ledig til besættelse fra den 1. juni 2023. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. 
november 2011 mellem Finansministeriet og Akademi-
kerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster 
i folkekirken. Der er til stillingen knyttet et tillæg med 
et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 32.800 kr. 
årligt. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Både 
mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. For 
ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamens- 

papirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. An- 
søgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til 
Biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 
3000 Helsingør eller pr. e-mail: kmhel@km.dk Ansøg-
ninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag kl. 15.00. Udløber den 30. januar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
En stilling som sognepræst i Strandmarkskirken, Rød-
ovre-Hvidovre Provsti, Helsingør Stift er ledig fra 1. juni 
2023. Der er knyttet tjenestebolig med bopælspligt til 
stillingen.
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Strandmarks Sogn er et stort og aktivt sogn med 
ca. 15.000 indbyggere og knap 10.000 medlemmer af 
folkekirken. 

Normeringen er tre en halv fuldtidspræster, to 
organister, to kordegne, to kirketjenere, en kirke- og 
kulturmedarbejder og fire korsangere og derudover 
adskillige frivillige.

Vi har et aktivt menighedsråd, som arbejder godt 
sammen med præster og det øvrige personale. Der af-
holdes årligt 11 menighedsrådsmøder. Vi samarbejder 
med de øvrige kirker i Hvidovre Kommune om bl.a. 
Kirkehøjskolen og Hvidovrekirkernes tværkulturelle 
Samarbejde. 

På vores hjemmeside findes yderligere oplysninger 
om vores aktiviteter www.strandmarkskirken.dk

Vi ønsker, at vores nye præst 
 ¼ indgår i og bidrager til det gode og velfungeren-

de samarbejde mellem personale, menighedsråd 
og præster, hvor vi også prioriterer tid til teologi-
ske overvejelser.

 ¼ står for kirkens børnegudstjenester i samarbejde 
med kirke- og kulturmedarbejder og organister.

 ¼ ud over egen undervisning af konfirmander, 
indgår i samarbejdet omkring temadage, 
gospelweekends samt andre projektorienterede 
fællesarrangementer for konfirmander.

 ¼ har lyst til at involvere sig i nogle af kirkens 
mange aktiviteter.

 ¼ kunne tænke sig at arbejde med tiltag i forhold til 
yngre målgrupper.

Om embedsboligen
Den til stillingen tilhørende tjenestebolig ligger på 
Strandmarksvej 38, lige over for kirken. Den er bygget 
i 1970 og i samme stil som kirken. Boligen er i to plan 
og på 231 m², heraf tjenestekontor på 30,6 m². Der er 
otte værelser, to toiletter og et badeværelse. Den lig-
ger i et lukrativt område med nem have og ugeneret 
terrasse, ved Frihedens Butikscenter og tæt på vand 
og strand og offentlige transportmidler. Der er flere 
skoler og børneinstitutioner i området.

Boligen vil blive istandsat efter den nye præsts 
ønsker og i henhold til de godkendte bevillinger og i 
samarbejde med menighedsrådet.

▶ Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
menighedsrådsformand Anne Gjelstrup på mobil 
22 43 05 41 eller annegjelstrup54@gmail.com og 
sognepræst Niels Christian Poulsen på mobil 21 61 78 
02 eller ncp@km.dk

Vestervang Pastorat

En stilling som sp. i Vestervang Pastorat i Helsingør 
Stift er ledig til besættelse. Til stillingen er knyttet 

forpligtelse til betjening af Helsingør Arrest og Horse-
rød Statsfængsel for så vidt angår 50% af stillingens 
beskæftigelsesgrad. Stillingen er lønindplaceret 
i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem 
Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af 
tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der er 
ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. Både mænd 
og kvinder opfordres til at søge stillingen. For ikke 
ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer 
og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Ansøgninger 
stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen 
over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 
Helsingør eller pr. e-mail: kmhel@km.dk Ansøgninger 
skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbs-
dag kl. 15.00. Udløber den 30. januar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Vi søger i Vestervang Sogn, Helsingør, en præst, 
som sætter klassisk præstearbejde, forkyndelse og 
sjælesorg, i højsædet.

Der er 2 fuldtidsansatte præster tilknyttet kirken, 
og du skal som sognets nye præst i udgangspunktet 
tage dig af 20% af alle tjenstlige forpligtelser i sognet 
såsom gudstjenester, bisættelser og konfirmand/mini-
konfirmandhold.

Per 1/10 2022 er der i sognet 7309 medlemmer af  
folkekirken, og i alt bor der 11.235 mennesker i Vester-
vang Sogn.

Vestervang Kirke er en moderne kirke fra 1966 med 
god kirkegang. Kirken blev udvidet i 1976, 1983 og 
2016, så vi har god plads til kirkens mange aktiviteter 
såsom babysalmesang, spirekor og pigekor, minikon-
firmander, børnegudstjenester, studiekredse, familie- 
og ældrearbejde, spise- og sangaftener med mere. 

Vi håber, at du har tid og lyst til at tage del i noget af 
det eksisterende menighedsarbejde, og støtter op om 
dine egne initiativer. 
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Vi har et rigt musikliv med mange koncerter og 
sætter stor pris på vores organist og professionelle 
kirkekor (5 sangere) og deres smukke bidrag til 
højmesserne.

FDF og Helsingør Familietjeneste har til huse i 
Vestervang Kirke. 

Der er 2 plejehjem i sognet og flere andre institutioner. 
Menighedsrådet består af 12 menige medlemmer 

samt vores 3 præster. 
Vi har for tiden 2 konfirmandhold årligt samt 2 – 4 

kortere forløb med minikonfirmander.
Der er ikke bolig tilknyttet stillingen, men du vil få 

dit eget kontor i kirken.

▶ For nærmere information kontakt da formanden 
Beate Baumann Jensen på tlf. 27 41 04 82.

Kirkens hjemmeside finder du på  
https://www.vestervangkirke.dk/ 

Vissenbjerg Pastorat
G E N O P S L A G

S tillingen som sp. i Vissenbjerg Pastorat i Fyens 
Stift er ledig til besættelse fra den 1. april 2023. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om af-
lønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. 
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidraget 
fastsættes efter nyvurdering. Både mænd og kvinder 
opfordres til at søge stillingen. Du kan læse mere her: 
https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-
i-fyens-stift For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi 
af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet 
vedlagt. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men 
sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 
2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse 
kmfyn-ansoegning@km.dk Ansøgninger skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden 
kl. 15.00. Udløber den 30. januar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Stillingen som sognepræst (ikke kirkebogsførende) i 
Vissenbjerg Sogn i Fyens Stift er ledigt til besættelse 
snarest. 

Vissenbjerg Sogn er et stort sogn beliggende tæt 
på Odense, midt i Danmark og i et naturskønt og 
historisk område. Vi har 1 kirke til 2 præster, 12 tilfredse 
medarbejdere og et åbent kompetent menighedsråd. 
Vi har mange kirkelige og sociale arrangementer 
og samarbejder med foreninger i sognet og sogne i 
Assens Provsti. Et godt sted at være præst. 

Kirkelivet i Vissenbjerg er aktivt og der er god 
opbakning til kirkens arrangementer og tillid til fol-
kekirken. Kirken ligger midt i Vissenbjerg by – tæt på 
sognets skole, børneinstitutioner og plejehjem. Vi er et 
udpræget grundtvigsk orienteret sogn, og vi vægter 
et samspil mellem det kirkelige og det folkelige liv. 

Embedet udøves i samarbejde med sognets anden 
præst, øvrige personale og menighedsråd i et velfun-
gerende og åbent miljø. 

Personalet består af organist, kirketjener, kordegn, 
kirkegårdsleder og 6 gartnere. Hverdagskirkesanger 
som også er kirke/kulturmedarbejder. Vi har 2 børne/
ungdomskor tilknyttet kirken, hvoraf de ældste synger 
ved gudstjenester søndage og helligdage. Vi har 
ugentlige kalender- og koordinationsmøder samt et 
månedligt personalemøde for alle. 

Kirkekontor og sognelokaler ligger i samme bygning 
med kirkegårdskontor tæt ved sognelokalerne og har 
god plads til konfirmandundervisning, større møder 
og nye ideer. 

Menighedsrådet er åbent overfor nye ideer og er 
aktiv omkring kirkens liv med bl.a. kirkekaffe, hjælp til 
den ugentlige hyggecafé og står for hovedparten af de 
folkelige arrangementer. Rådet skaber gode rammer for 
folkekirkens virke og vægter gudstjenesten, prædiken, 
sang og musik. Vi prioriterer vores kirkekor højt. Der 
afholdes kirkekoncerter af høj kvalitet i forskellige genrer 
og ugentligt er der »syng dig glad« for alle borgere. 

Præsteboligen på 280 m² er netop nyrenoveret og 
fremstår lys og opdateret. Boligen ligger centralt i  
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Vissenbjerg og i gåafstand til kirke, sognelokaler, 
indkøb, skole, hal og kultur – og næsten midt i den 
skønne natur ved Vissenbjerg. Boligen har plads til 
udfoldelse og familie fordelt på 2 etager. Stueplan 
med tjenestekontor og toilet med separat indgang 
med mulighed for samtaleværelse. Der er 2 stuer, en 
suite, hall, stort bryggers, værksted med toilet, køkken 
med udgang til terrasse. På 1. sal er der 5 værelser, 
badeværelse og stort loftsrum. Der er en stor garage 
i bygningen. 

Vi forventer at du: 
 ¼ ser værdien i folkekirkens bredde og vil fastholde 

den som et imødekommende sted 
 ¼ er optaget af at forkynde og formidle evangeliet 

i et nutidigt, vedkommende og relevant sprog for 
alle aldersgrupper 

 ¼ at du er holdspiller, der har vilje og evne til at 
indgå i et samarbejde med dine kollegaer, menig-
hedsråd, ansatte, frivillige, institutioner og vil det 
folkelige liv i sognet. 

 ¼ er fortrolig med og har respekt for gudstjenestens 
tradition – med sans for og lyst til fornyelse. 

▶ Yderligere informationer om stillingen kan fås hos 
menighedsrådsformand Hans Peder Christiansen tlf. 
23 63 91 52 eller mail hpc@km.dk 

Læs mere om kirken og sognet på  
www.vissenbjergkirke.dk 
Læs mere om området på www.flyttilvestfyn.dk

Fakta 
·  Vissenbjerg Sogn har 5800 indbyggere og 4900 

medlemmer. 
·  Ca. 55 kirkelige handlinger pr. år. 
·  2-3 konfirmandhold årligt, 1 hold minikonfirmand, 2 

årlige babysalmesangsforløb. 
·  Der er gensidig bistandsforpligtigelse til sogne-

præsten i Orte, Skydebjerg og Kerte. Præsterne 
indgår i et nordreteam i provstiet til dækning af 
akutsygdom. 

·  Menighedsrådet afholder ca. 10 møder om året – 
herudover afholder aktivitetsudvalget 5-6 årlige 
møder, hvor organist og præster indgår. 

·  Der er ansat kordegn på fuld tid til bl.a. personregi-
strering i Vissenbjerg og 5 andre sogne. 

·  Der er sociale aktiviteter i sognelokalerne 2 
gange ugentligt. Driften af disse varetages ikke af 
præsterne 

·  Der er et godt samarbejde med de lokale institutio-
ner og foreninger 

Sønder Broby-Allested-Vejle 
Pastorat

Stillingen som sp. i Sønder Broby-Allested-Vejle 
Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 

1. april 2023. Til stillingen er knyttet forpligtelse som 
kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen 
er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning 
af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der 
er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidraget 
fastsættes efter nyvurdering. Både mænd og kvinder 
opfordres til at søge stillingen. Du kan læse mere her: 
https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-
i-fyens-stift For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi 
af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet 
vedlagt. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men 
sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 
2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse 
kmfyn-ansoegning@km.dk Ansøgninger skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden 
kl. 15.00. Udløber den 30. januar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Det nydannede Sdr. Broby og Allested-Vejle Pastorat 
i Fyens Stift søger kirkebogsførende sognepræst pr. 
01.04.2023 De tre landsbysogne er et nyoprettet 
pastorat beliggende på Midtfyn. Sognene er belig-
gende i et naturskønt område med let adgang til skov 
og Odense Å, som slynger sig igennem landskabet. 
Området er præget af gode muligheder for at dyrke 
idræt og deltagelse i sociale aktiviteter. Der er en god 
infrastruktur. Der er ikke langt til Fåborg, Odense, 
Ringe, Svendborg og kort til motorvejene. Der findes 
dagligvarebutikker, hyggelige gårdbutikker og en 
velbesøgt kro. Sognene har en del pensionistboli-
ger og et plejehjem. I sognene er der dagplejere, 
børnehave, skoler og musikskole, som kirkerne har 
et godt samarbejde med. I området er desuden 
friskoler, gymnasier og efterskoler. I pastoratet er 
der tre middelalderkirker. En i Allested, en i Vejle og 
en i Sdr. Broby. Hver kirke har deres egne velplejede 
kirkegårde med eget personale. Graverne står til 
rådighed ved gudstjenesterne. Den kirkelige retning 
er bred folkekirkelig. Embedsboligen er præstegården 
i Allested. Præstegården er fra 1909. Beboelsen er 
på 237 m². I stueetagen er der et stort køkken/alrum, 
3 stuer, en suite, bad og bryggers. Førstesalen har 4 
store værelser, fællesrum og bad. Præstekontoret er 
i stueetagen med egen indgang og et handicaptoilet. 
Der er en mindre kælder. Præstegården fremstår 
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nymalet og med tidssvarende hårde hvidevarer. Der 
er en konfirmandstue i en særskilt bygning. Der er to 
menighedsråd i pastoratet. Det ene forvalter kirker- 
og sogne i Allested og Vejle, det andet kirke- og sogn 
i Sdr. Broby. Der er oprettet et præstegårdsudvalg 
for den fælles præstegård i Allested. Der er et godt 
samarbejde med præster og menighedsråd i de 
omliggende sogne. Menighedsrådene er åbne for nye 
tiltag i sognene. 

Det nye pastorat har brug for en præst, som har lyst 
til at engagere sig i de mennesker, som bor i sognene 
– en god teolog, som i sine gudstjenester giver menig- 
heden noget at gå hjem med. Det forventes, at den 
kommende sognepræst er synlig og nærværende i alle 
tre sogne. 

Allested- Vejle Sogne Allested Kirke er en middelal-
derkirke med moderne indretning og god sangakustik. 
Vejle Kirke er en traditionel middelalderkirke, der står  
foran en renovering. Der er normalt en søndagsguds-
tjeneste og et antal hverdags-/aftengudstjenester. I 
sognene er der et velfungerende folkekor, en læse- 
kreds og babysalmesang. Vi giver præsten lov til at 
være præst og udføre præstearbejde. 

Sdr. Broby Sogn Sdr. Broby Kirke er en lys og venlig 
kirke med en god akustik. Kirken er fra år 1200 og 
nyrenoveret. Altertavlen er klippet i bladguld af Sonia 
Brandes. Der er i kirken en tårncafe, som benyttes 
til foredrag og socialt samvær ved arrangementer. 
Der er fast gudstjeneste hver søndag. Vi har en del 
arrangementer og fokus på børn. Kirken har egen 
skov som bruges til arrangementer. Vi deler organist 
og kirkesanger med Nr. Broby Kirke. Menighedsrådet 
har indbyrdes og sammen med præsten et godt 
samarbejde, hvor der er plads til forskellige meninger 
med respekt for hinanden. Vi har en hjemmeside og 
oprettet en facebookside. 

Fakta 
·  Sdr. Broby har 1.393 indbyggere, hvoraf 1.153 er 

medlem af folkekirken Allested har 733 indbyggere, 
hvoraf 582 er medlem af folkekirken 
Vejle har 903 indbyggere, hvoraf 751 er medlem af 
folkekirken 

·  Menighedsrådene holder 10-11 møder om året 
·  1-2 konfirmandhold og minikonfirmander i sognene 
·  Der bliver udgivet kirkeblade 3-4 gange om året i 

sognene 
·  Plejehjemsgudstjenesterne deles med nabopræ-

sterne 
·  Bistandsforpligtigelse fra nabopræster, efter 

nærmere aftale 

▶ Der kan hentes yderligere oplysninger på sognets 
hjemmeside – www.soenderbrobykirke.dk www.
sogn.dk/allested eller www.fyensstift.dk Vedrørende 
spørgsmål til stillingen eller ønske om en rundvisning, 
kan der rettes henvendelse til: Sdr. Broby Allested-Vej-
le Formand Vivi Sørensen tlf. 21 70 77 47. Formand 
Aino Jensen tlf. 22 81 19 60. Næstformand Janne 
Andersson tlf. 30 48 44 45. Sekretær Inger Merete 
Pedersen tlf. 20 12 94 09.

Vestervig-Agger Pastorat

En stilling som sp. i Vestervig-Agger Pastorat 
i Sydthy Provsti i Aalborg Stift er ledig pr. 1. 

april 2023. Til stillingen er knyttet forpligtelse som 
kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen 
er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 
2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne 
om aflønning af tjenestemandsansatte præster i 
folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 
Tjenesteboligen er beliggende på Præstegårdsvej 8, 
7770 Vestervig. Tjenesteboligen forventes indflyt-
ningklar ultimo maj 2023. Menighedsrådene vil være 
behjælpelig med at finde en midlertidig bolig indtil 
tjenesteboligen er klar. Kopi af eksamenspapirer 
bedes vedlagt. For ikke ordinerede bedes kopi af 
eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralsemi-
nariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at 
søge stillingen. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet 
og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebak-
ken 1, 9000 Aalborg, via e-mail: kmaal-ansoegning@
km.dk Ansøgningerne skal være biskoppen i hænde 
senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Udløber den 30. 
januar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Vores nuværende præst falder for aldersgrænsen, 
derfor søger vi en med tiltrædelse 1. april 2023. 
Pastoratet består af sognene Agger og Vestervig med 
henholdsvis 352/indbyggere/315 folkekirkemedlem-
mer i Agger og 1.282 indbyggere/1.121 folkekirkemed-
lemmer i Vestervig. 
Agger og Vestervig har hver deres menighedsråd. 
Samlet for begge kirker er der ca. 30 begravelser/
bisættelser, ca. 10 vielser, 15 dåb og omkring 15 
konfirmander. 
Præstebolig er beliggende i Vestervig Sogn, i gåaf-
stand fra Vestervig Kirke. Der er en ny flot præstebolig 
under opførelse og den forventes færdig og indflyt-
ningsklar ultimo maj 2023. 
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Den storslåede barske natur og de mennesker, der bor 
her, er tæt forbundne og præger vor kristne tro, både 
i kirkelig sammenhæng og i et rigt foreningsliv, hvor 
man ikke er bange for at give en hånd med. 
Vores kommende præst skal have viljen til at samar-
bejde på tværs og gerne med gode ideer til nye tiltag 
til at udvikle kirken og sognelivet, men med respekt 
for traditioner i de to sogne. 
Menighedsrådene lægger stor vægt på samarbejde, 
hvor det er muligt. 
De to sogne ligger i noget af landets smukkeste natur-
skønne område, vejret er en skøn blanding af solskin, 
regn, blæst og hård kuling, alt charmerende på hver 
sin måde, for en naturelsker er det det rigtige sted at 
være. På landet ved hav og fjord, midt i Nationalpark 
THY og Cold Hawaii lige omkring os. 
Afstanden er ikke lang mellem de to kirker ca. 5 km., 
men der er stor forskel på de to samfund. Agger er 
en lille kirke, hvor de fleste sognebørn er ud af fisker-
familie, Vestervig er en stor kirke (Danmarks største 
landsbykirke, nogle mener endda Nordens største) 
med sin egen historie om svunden storhed, de fleste 
sognebørn er ud af landmandsfamilie, så vi søger en  
præst, der kan favne bredt og være præst for alle, også  
for de mange turister der flittig besøger vore to kirker. 
Menighedsrådene i både Agger og Vestervig sætter 
stor pris på at kirkerne bruges, det kan være, udover 
de kirkelige handlinger, musik med børn, demens-
gudstjenester, sommerkoncerter m.v. alt sammen i 
fællesskab mellem præst og menighedsrådene. 
Der er i Vestervig et Sognehus som bruges flittig af 
menigheden til fællessang, fællesspisning, nørkleklub, 
sang og leg for de mindste og meget andet. 
I Vestervig ligger en af Danmarks Kirkemusikskoler. 
I begge sogne er der dagligvarebutik, restauranter og 
Kro, desuden er der i Vestervig vuggestue, børnehave, 
folkeskole med tilknyttet SFO, lægehus og demens-
plejehjem. 
Gode uddannelsesmuligheder i nærmeste større by 
Thisted, ca. 30 km, hvortil der er gode forbindelser 
med bus og tog. 

Se i øvrigt sognenes hjemmesider/Facebook-sider for 
mere information. 

▶ Kontaktoplysninger: 
Conny Høj, formand Vestervig Menighedsråd, tlf. 21 
17 91 86 
Olga Krarup, formand Agger Menighedsråd, tlf. 23 48 
85 26 
Line Skovgaard Pedersen, Sydthy Provsti, tlf. 29 39 77 
60, mail: lspe@km.dk

Midt Hellum Herreds Pastorat

S tillingen som sp. i Midt Hellum Herreds Pastorat 
i Rebild Provsti, Aalborg Stift er ledig. Stillingen 

er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 
2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om 
aflønning af tjenestemandsansatte præster i folke-
kirken. Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. 
Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. For ikke 
ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi 
af attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd 
og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgning 
stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over 
Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, via e-mail 
til: kmaal-ansoegning@km.dk Ansøgningen skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 
15.00. Udløber den 30. januar 2023. 

Menighedsrådene oplyser om stillingen 
og pastoratet:
Drømmer du om Himmerige på jord, så er Himmer-
land ikke helt ved siden af at søge embede i. Vi er et 
nyetableret pastorat med fem kirker og to sognepræ-
ster. Der holdes ikke gudstjeneste i alle 5 kirker hver 
søndag. Terndrup Kirke er fra 1901, mens de øvrige 4 
er middelalderkirker. Vores pastorat ligger i hjertet af 
Østhimmerland med Terndrup som den største af de 
5 landsbyer. Vores nye pastorat er omkranset af den 
smukkeste natur med Mariager Fjord i Syd, Kattegat 
mod øst, Rold Skov mod vest og mod nord kun 20 
min. kørsel til det nye Supersygehus ved Aalborg.

Midt Hellum Herreds Pastorat består af de fem 
sogne Store Brøndum-Siem-Torup-Lyngby-Terndrup 
og betjenes af 2 sognepræster, og der vil således være 
god mulighed for prædikefrie søndage.

Der bor samlet set ca. 2660 indbyggere i hele pa- 
storatet, hvoraf de ca. 1800 bor i Terndrup Sogn. De 
resterende ca. 860 indbyggere fordeler sig rundt i de 
4 landsogne med Store Brøndum som det største med 
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ca. 360 indbyggere. De små landsbyer er særdeles 
aktive og kirken deltager i det meste og er dermed en 
væsentlig medspiller til fællesskabet på egnen. Vi kan 
henvise til: https://www.xn--rebildstklyngen-bub.dk/
st-broendum/

Terndrup har alt, hvad man har brug for i et moder-
ne samfund. Byen har egen skole fra 0-9. klasse, gode 
indkøbsmuligheder, sportshal, svømmehal samt et 
godt og bredt forenings- og kulturliv, hvor også kirken 
er med. Terndrup er landskendt som stedet, hvor der 
hvert år afholdes Danmarks ældste Grundlovsfest. En 
begivenhed, der har eksisteret lige så længe som vi 
har haft grundloven af 1849. Vi kan henvise til: https://
www.terndrupby.dk/

Vi tilbyder et veludstyret og rummeligt præste-
kontor i den flotte nyopførte sognegård i Terndrup. 
Sognegården rummer alle muligheder for et alsidigt 
menighedsliv og er placeret ved kirken, og den er et 
egnet mødested for pastoratets ansatte og menig-
hedsråd. Alle fem sogne i pastoratet har sit eget sær-
præg, som i fællesskab kan udnyttes til et levende og 
rigt kirkeliv hele året rundt. Mulighederne er mange 
og begge menighedsråd ser frem til fællesskabet og 
samvirket med begge præster i pastoratet.

Forventninger til sognepræsten: 
Vi håber på et godt præsteteam, og derfor forventer vi 
gode samarbejdsevner.
Vi forventer, at vores præster med smil på læben vil 
kunne tage folk i hånden og se dem i øjnene og være 
tro mod præstegerningen i alle dens facetter.
Vi forventer, at vores præster kan indgå i en åben og ær-
lig relation med kirkernes ansatte og menighedsrådene.
Vi forventer, at vores præster formidler evangeliet 
nutidigt og aktuelt samt deltager i sognenes liv, idet 
både menighedsråd og præster i fællesskab ser kirken 
som en væsentlig og relevant del af lokalsamfundet.

Vi kan tilbyde:
Efter landlige forhold god tilslutning til gudstjenester.
Aktive menighedsråd, der lytter til hinanden og giver 
plads til, at nye tanker og initiativer kan udvikle sig.
Dygtige kirkemusikkere, som medvirker til det gode 
musikliv i gudstjenesterne.
Samvirke omkring et mangfoldigt udbud af foredrag, 
sangaftner i både kirkerne og de lokale kultur- og 
sognehuse i pastoratet.
Vi samles til de traditionelle sociale arrangementer, 
der er knyttet til årets gang. Vi er et helt nyt pastorat, 
men vi er indstillet på sammen at udvikle pastoratet til 
et fantastisk godt sted at være præst og menighed.

▶ Kontakter:
Det forventes at ansøgere retter kontakt 
til begge menighedsrådsformænd: 
Formand for Lyngby-Terndrup menighedsråd: Kurt 
Pedersen, tlf. 40 51 14 40
Formand for Store Brøndum-Siem-Torup menigheds-
råd: Maria Ohrt-Nissen, tlf. 21 64 08 46
Det forventes også, at ansøgere retter kontakt til 
konstitueret provst i Rebild Provsti, Carsten Bøgh 
Pedersen på e-mail: cabp@km.dk eller mobil 30 52 
62 65.

Daugbjerg-Mønsted-Smollerup 
Pastorat

S tillingen som tjenestemandsansat sp. i Daug-
bjerg-Mønsted-Smollerup Pastorat, Viborg 

Domprovsti er ledig til besættelse den 1. marts 
2023. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som 
kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen 
er en fuldtidsstilling. Som ny sognepræst får du et 
introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider 
dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig 
nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er 
for en præst. I Præsteforeningens medlemsblad kan 
du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. 
Her kan du læse om sognet / Pastoratet og om, hvilke 
tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embe-
de. Har du lyst til at læse mere om Daugbjerg-Møn-
sted-Smollerup sogne, og hvordan kirkelivet m.v. er 
i sognene, kan det anbefales, at du orienterer dig på 
sognenes fælles hjemmeside: Daugbjerg, Mønsted og 
Smollerup Kirker | Daugbjerg, Mønsted og Smollerup 
Kirker (xn--daugbjerg-mnsted-smollerup-sogne-qid.
dk) Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Viborg 
Stifts hjemmeside https://viborgstift.dk/aktuelt/
ledige-praestestillinger-i-viborg-stift og via Stiftets 
Facebook-side. Tjenestemand LG1 Stillingen er omfat-
tet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i 
folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013). Stillingen 
aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af 
tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Stillingen 
er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er 
muligt at ønske en lønforhandling. Der er knyttet 
tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på 
adressen Sejbækvej 2, Daugbjerg, 8800 Viborg. Bolig-
bidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand 
og varme udgør på nuværende tidspunkt kr. 2.898,00. 
Tjenesteboligen vil blive vurderet inden indflytning, og 
boligbidraget vil blive fastsat ud fra denne vurdering. 
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Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af 
eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet 
sammen med din ansøgning. Hvis du indstilles til 
stillingen, vil der blive indhentet børneattest. Både 
mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. Er du 
interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøg-
ning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst 
for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, 
inden ansøgningsfristen udløber. Er det første gang 
du søger embede, bedes du kontakte biskoppens 
sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med 
biskop Henrik Stubkjær, ligeledes inden ansøgnings-
fristen udløber. Ansøgningen skal stiles til Kirkemini-
steriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift 
pr. mail til: kmvib@km.dk og ansøgningen skal være 
biskoppen i hænde senest mandag den 10. januar 
2023 kl. 15.00. Kontaktoplysninger MR-formand Svend 
Aage Gundelund Nielsen, Daugbjerg Sogn, tlf. 22 56 
63 55, e-mail: gundelund@os.dk Kontaktoplysninger 
MR-formand Helga Amhøj Glargaard, Mønsted Sogn, 
tlf. 21 70 80 49, e-mail: helga.glargaard@mail.dk  
Kontaktoplysninger MR-formand Hans Peter Jokum- 
sen, Smollerup Sogn, e-mail: 8505@sogn.dk  
Kontaktoplysninger domprovst Thomas Frank, Viborg 
Domprovsti: Tlf. 24 80 52 04. Kontaktoplysninger 
Viborg Stift: Tlf. 86 62 09 11, e-mail: kmvib@km.dk 
Kontaktoplysninger biskop Henrik Stubkjær v/
bispesekretær Mette Nielsen: Tlf. 24 25 27 58, e-mail: 
meni@km.dk Udløber den 30. januar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Præst søges til Daugbjerg – Mønsted – 
Smollerup Pastorat
Vi søger en ny præst til vores tre dejlige sogne, som 
kan tiltræde embedet 1. marts 2023. I 40 år havde 
vi den samme præst, som gik på pension sidste år. 
Vi fik derfor en ny præst, som desværre på grund af 
familiære forhold er nødt til at flytte tilbage til Fyn. 

Hos os får du mulighed for og tid til at udvikle det 
kirkelige liv i fantastiske rammer med et godt kollegialt 
fællesskab og med tid til fordybelse ind imellem. Vores 

pastorat består af 3 mindre sogne, som i alt har 1759 
indbyggere. Daugbjerg med 463, Mønsted med 939 
og Smollerup med 357. Præstegården og sognegården 
ligger i Daugbjerg. 

Præstegården, som er en klassisk præstegård, er beva-
ringsværdig, velholdt og nyistandsat. Til præstegården 
hører en helt ny sognegård med moderne faciliteter 
og plads til at lave forskellige aktiviteter for sognenes 
beboere. Præstegården og sognegården ligger centralt 
og naturskønt i Midtjylland, med kort afstand til Viborg, 
Skive, Holstebro, Herning og Karup. Stoholm, som ligger 
7 km fra Daugbjerg, har fine handelsmuligheder samt 
lægehus, tandlæge, apotek og bibliotek. 

I Daugbjerg er der pasningsordning med dagplejere, 
og der er kun 3 km til Mønsted, hvor der er vuggestue, 
børnehave, skole, idrætshal og fitnesscenter samt en 
dagligvarebutik. Skolebussen kører lige udenfor døren, 
og der er bevilget penge til etablering af cykelsti mel-
lem Daugbjerg og Mønsted. Skolen er en fællesskole 
for Daugbjerg, Mønsted og Smollerup med elever fra 
0.-9. kl. Herfra bliver konfirmander og minikonfirman-
der kørt til sognegården ved præstegården. Der er et 
rigtig godt samarbejde med skolen. Der er ét hold kon-
firmander og ét hold minikonfirmander, så du får tid til 
at arbejde med de unge og lære dem godt at kende. 

De tre kirker har hver sit menighedsråd og hver sin 
graver. Der er to organister og to kirkesangere ansat i 
pastoratet. Fælles med syv andre kirker i området har 
vi en kordegn, som bl.a. tager sig af personregistrering. 
Der er et fint samarbejde mellem de 3 menighedsråd. 
Vi bruger ikke unødig tid på møder. Ca. halvdelen af 
møderne holdes som fællesmøder, og alle arrange-
menter er ligeledes fælles. Graverne, organisterne og 
kirkesangerne samarbejder også og afløser hinanden. 

Der er hver søndag en til to faste gudstjenester, som 
går på skift mellem kirkerne. I forbindelse med ferier 
og friweekends er du en del af en afløsningsordning 
med nabokollegerne. Som præst får du fire nærmeste 
kollegaer i Stoholm, Sparkær og Vroue og bliver en 
del af det kollegiale fællesskab i Viborg Domprovsti. I 
provstiet er der lige dele nye og ældre præster og et 
rigtig godt kollegialt fællesskab. 

Vi i menighedsrådene ønsker os 
allermest en præst, som er: 

 ¼ empatisk og kan samarbejde med alle persona-
legrupper 

 ¼ har lyst og mod til at videreudvikle sognets kirkeliv i 
samarbejde med menighedsrådene og de ansatte 

 ¼ kan videregive det kristne budskab i et nutidigt 
og forståeligt sprog 



SIDE 20 PRÆSTEFORENINGENS BLAD

 ¼ vil være med til at gøre kirken til en del af sogne-
nes lokalsamfund. 

▶ De tre menighedsråd glæder sig til at vise præste-
gård og kirker frem for ansøgere. 
Henvendelse kan ske til formanden for Daugbjerg 
menighedsråd, Svends Aage Gundelund tlf. 22 56 63 
55 eller gundelund@os.dk 

Besøg evt. også vores hjemmeside:  
www.daugbjerg-mønsted-smollerup-sogne.dk

Stouby-Hornum Pastorat

Sognepræst i Stouby-Hornum, Hedensted Provsti, 
Haderslev Stift. Stillingen omfatter en forpligtelse 

som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Læs 
mere om, hvad det betyder på dette link https://www.
folkekirken.dk/om-folkekirken/hvem-arbejder-i-kirken/ 
praesten. Ud over selve sognepræstestillingen i Stouby- 
Hornum Pastorat, er der også en forpligtelse på 25% til at 
være sognepræst i Hedensted Provstis andre pastorater. 
Der udarbejdes et regulativ for stillingen, der nærmere 
forklarer, hvad forpligtelsen går ud på. Stillingen er en 
fuldtidsstilling.  Vi ønsker, at vores nye præst tiltræder 
stillingen pr. 1. april 2023 eller snarest derefter. Som ny 
sognepræst får du et introduktionsforløb på 20 måneder, 
hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den 
første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de for-
skellige arbejdsopgaver, der er for en præst. Du kan læse 
mere herom på FUV´s hjemmeside. Stouby-Hornum 
menighedsråd har i en embedsbeskrivelse beskrevet 
mere om  sognene  og hvad der forventes af dig som 
præst i deres pastoratet . Har du lyst til at læse mere 
omkring Stouby og Hornum sogne og hvordan kirkelivet 
m.v. er i sognet, kan vi anbefale, at du check sognets 
hjemmeside https://www.stoubyoghornumsogne.dk/ 
Tjenestemand LG1 : Stillingen er omfattet af Bekendt-
gørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. 
(LBK nr. 864 af 25/6/2013). Stillingen aflønnes efter 
løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansat-
te præster i folkekirken. Stillingen er omfattet af reglerne 
om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhand-
ling. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Den tilknyt-
tede embedsbolig forventes erstattet med en moderne 
embedsbolig i Stouby. Der arbejdes på, at boligforhol-
dene er på plads, når en ny præst tiltræder, jf. aftale om 
tjenestebolig af 1. maj 2017. Er det mod forventning ikke 
på plads, sørger menighedsrådet for passende, midlerti-
dig bolig. Boligbidraget for præsteboligen excl. udgifter 

til el, vand og varme vil være kr. 4.500. Tjenesteboligen 
vil blive vurderet, og boligbidraget vil blive fastsat ud fra 
denne vurdering. Er du ikke ordineret, er det nødven-
digt, at du vedlægger din ansøgning en kopi af dine 
eksamenspapirer og din attest fra Pastoralseminariet. 
Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet 
børneattest. Vi opfordrer både mænd og kvinder til at 
søge stillingen. Er du interesseret i stillingen og ønsker 
at sende en ansøgning, opfordrer vi til, at du kontakter 
både menighedsrådet og provsten for at aftale et tids-
punkt for et besøg og en samtale omkring stillingen, 
inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde. Er det 
første gang du søger embede, opfordrer vi på samme 
måde til, at du også kontakter biskoppens sekretær for at 
aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Marianne 
Christiansen inden orienteringsmødet. Det er en stor 
fordel for alle, hvis der har været et fysisk møde, og man 
har haft lejlighed til at drøfte stillingen og de gensidige 
forventninger, inden ansøgningerne skal behandles på 
det kommende orienteringsmøde mellem biskop, provst 
og menighedsråd. Ansøgningen skal stiles til Kirkemi-
nisteriet, men skal sendes til Biskoppen over Haderslev 
Stift pr. mail til: kmhad@km.dk og ansøgningen skal 
være biskoppen i hænde senest mandag den 30. januar 
2023 kl. 15.00. Kontaktoplysninger MR-formand Mari- 
anne Kjerkegaard Kristensen, Stouby Sogn, tlf. 40 27 
71 55, e-mail: mkjerkegaard@gmail.com Kontaktoplys-
ninger kst. provst Anders Dalgaard, Hedensted Provsti: 
Tlf. 75 89 32 11, e-mail: adal@km.dk Kontaktoplysninger 
Haderslev Stift: Tlf. 74 52 20 25, e-mail: kmhad@km.dk 
Kontaktoplysninger biskop Marianne Christiansen v/
bispesekretær Heidi Hinrichsen: Tlf. 73 52 45 84, e-mail: 
hj@km.dk Udløber den 30. januar 2023 

Der oplyses flg. om embedet: 
Lyder et velfungerende og godt samarbejdende 
menighedsråd samt en kompetent og engageret med-
arbejderstab som et godt udgangspunkt? Og kan det 
friste med et embede i to mindre sogne, hvor du bliver 
en vigtig del af lokalsamfundet? Så er en stilling som 
præst i Stouby og Hornum sogne måske noget for dig.

Bliv et skattet medlem af kirke og samfund
Stouby og Hornum er 2 små sogne med i alt ca. 
1.800 indbyggere, heraf godt 1.400 medlemmer af 
folkekirken. Vores to kirker/kirkegårde og tjenesterne 
betjenes ud over af præsten af i alt 9 fagligt dygtige 
og engagerede medarbejdere. Præsten har i høj grad 
selv kontakten til medarbejderne ang. planlægning af 
tjenester og andre aktiviteter i kirken, og alle øvrige 
personaleanliggender håndteres af kontaktpersonen. 
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Der er både i forholdet medarbejdere/præst, med- 
arbejdere/menighedsråd og præst/menigheds råd et 
rigtigt godt samarbejde med respekt for hinandens 
kunnen og viden. Det gode arbejdsmiljø er formentlig 
medvirkende til, at den afgående præst var i jobbet i 
35 år – det er vi ret stolte af.

Som i andre pastorater består jobbet dels af den te-
ologiske del med dertil hørende tjenester i vores kirker 
og en mere social del. Der er en række arrangementer 
som sogneaftener/-udflugter, spisning for enlige, kon-
certer og foredrag, som for os indgår som en naturlig 
del af arbejdet, ligesom du også vil skulle administrere 
nogle lokale legater.

Arbejdet som kirkebogsførende i pastoratet tæller 
som 75% af din arbejdstid. De sidste 25% af din 
arbejdstid går til tjenester (især begravelser og bisæt-
telser) i As-Klakring-Juelsminde sogne. For afløsning 
ved ferie, sygdom eller andet indgår du i et etableret 
samarbejde med flere sogne i provstiet.

Ønsker til vores nye præst
Om du er nyuddannet eller mere rutineret, mand eller 
kvinde, lokal eller andetsteds fra er ikke vigtigt for os. 
Det er meget vigtigere, at du er positiv og samar-
bejdsorienteret, og at du favner bredt; vi ønsker, at 
alle skal føle sig velkomne i vores kirker. 

Vi har brug for en person, der går ind i også den 
sociale del af arbejdet omkring kirkerne. Om du vil 
videreføre alle de nuværende aktiviteter, erstatte 

nogle eller tilføre nye, er du i høj grad selv med til at 
bestemme. Initiativer fra din side vil være velkomne 
og forsøges bakket op i videst muligt omfang. Samti-
dig håber vi, at du vil have lyst til at være aktiv i den 
øvrige del af lokalsamfundet.

Vi søger også en præst, der har lyst til og forstår at 
lytte til personalet. Vores dygtige medarbejder stab 
er vant til en høj grad af selvledelse og medbestem-
melse, og når de gives tillid og påskøn nelse, leverer 
de til gengæld stor fleksibilitet og engagement i deres 
arbejde. Staben er rutineret og vil derfor være en 
uvurderlig støtte i samarbejdet med præsten.

Menighedsrådet er opmærksom på, at det kan være 
en udfordrende opgave at efterfølge en vellidt præst, 
der har været i embedet i 35 år (mange sognebørn 
husker ikke andre præster), og vi er selvfølgelig klar til 
at yde al mulig hjælp til en god start og et godt virke.

Praktiske oplysninger
Har du brug for yderligere information eller ønsker 
den fulde embedsbeskrivelse, får du hjælp på vores 
hjemmeside www.stoubyoghornumsogne.dk, ligesom 
du kan se mere om lokalområdet på Stouby.nu Du er 
meget velkommen til at henvende dig til formanden 
for menighedsrådet, Marianne Kjerkegaard Kristensen 
på mail mkjerkegaard@gmail.com eller tlf. 40 27 
71 55, hvor du også kan aftale besøg i kirkerne og 
præsteboligen.

SOGNEPRÆSTESTILLINGER – OVERENSKOMSTANSAT

Ansættelse og aflønning
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende 
overenskomst for akademikere i staten med tilhørende 
protokollat.

Der kan ydes et rådighedstillæg med grundbeløb 
43.000 kr. og et præstetillæg grundbeløb 11.100 kr., 
svarende til kvoten.

Dagpenge
Vær opmærksom på, at fuldtidsforsikrede, der 
ansættes i kvoterede stillinger, kun kan oppebære 
supplerende dagpenge fra a-kassen, såfremt der kan 
fremvises frigørelsesattest.

Frigørelsesattest
Frigørelsesattest udstedes kun, såfremt ansøgningen 
er betinget heraf. Efterfølgende anmodning imøde-
kommes ikke.

Anmodning om frigørelsesattest bør vedlægges som 
særskilt bilag stilet til Kirkeministeriet.

Frigørelsesattest udstedes for den første ansættel-
sesperiode på 1 år. Er betingelserne for oppebærelse 
af frigørelsesattest ikke opfyldt, opsiges den med 
sædvanligt opsigelsesvarsel.

Returnering af ansøgning
Ved indsendelse af ansøgninger bedes det anført, om 
man ønsker ansøgningen retur. I modsat fald tilintet-
gøres ansøgningen med bilag 1 måned efter stillingens 
besættelse.
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Fredens-Nazaret Pastorat

En fuldtidsstilling som overenskomstansat sp. i  
Fredens-Nazaret Pastorat, Vor Frue-Vesterbro  

Provsti, er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen  
er delvis lokalfinansieret 50%, svarende til 18,5 timer.  
Hvis du er nyuddannet, indgår du i det to-årige ud- 
dannelsesforløb »NY PRÆST«, som ledes af stiftets ud- 
dannelseskonsulent. Du vil også få tilknyttet en mentor. I 
Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embeds-
beskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om 
sognet / pastoratet og om, hvilke tanker, menigheds-
rådet gør sig om det ledige embede. Vil du læse mere 
om sognene, kan det anbefales, at du orienterer dig på 
sognenes hjemmeside: www.fredenssognnazaret.dk 
Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor  
det er muligt at ønske en lønforhandling inden ud- 
nævnelse. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 
Tjenesteboligen ligger på adressen Ryesgade 68 A, 1.,  
2100 København Ø. Er du endnu ikke ordineret, bedes 
du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pasto- 
ralseminariet sammen med din ansøgning. Hvis du ind-
stilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest. 
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 
Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en 
ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og 
provst for at aftale et tidspunkt for en samtale, inden 
ansøgningsfristen udløber. Er det første gang du søger 
embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for 
at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Peter 
Skov-Jakobsen. Ansøgningen skal stiles til Kirkemini-
steriet, men skal sendes til Biskoppen over Københavns 
Stift pr. mail til: kmkbh@km.dk og ansøgningen skal 
være biskoppen i hænde senest mandag den 30. 
januar 2023 kl. 15.00. Kontaktoplysninger MR-formand 
Ella Kirsten Pedersen, Fredens-Nazaret Sogn, tlf. 26 33 
12 27, e-mail: pedersen.ella@gmail.com Kontaktop-
lysninger domprovst Johannes Gregers Jensen, Vor 
Frue-Vesterbro Provsti: Tlf. 33 14 74 32, e-mail: joje@
km.dk Kontaktoplysninger biskop Peter Skov-Jakobsen 
v/bispesekretær: Anne-Marie Hansen, tlf. 33 47 65 03, 
e-mail: amh@km.dk Udløber den 30. januar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Præst til Fredens-Nazaret Sogn
Vil du være med til at forkynde teksten 
ind i tiden? 
Fredens og Nazaret Sogn, der ligger på Østerbro i 
København mellem Fælledparken og Søerne, søger en 
ny fuldtidssognepræst pr. 1.1.23 eller snarest derefter. 

Vores mål er at være tydeligt til stede i lokalområdet 
og i vores by. Vi ønsker at bidrage med relevante 
svar på menneskers spørgsmål i deres forskellige 
livssituationer og livsfaser. Vi ønsker at være et aktivt, 
inkluderende fællesskab, hvor den enkelte kan trives 
og sammen med andre vokse i troen på Gud og i 
tilliden til Guds omsorg for os i liv og død.

Vi eksperimenterer med forskellige gudstjenestety-
per ved siden af den traditionelle højmesse og har en 
– efter københavnske forhold – tæt relation til vores 
sogn. Vi har et velfungerende samarbejde mellem 
præster, menighedsråd og menighedsfællesskab. 
Menigheden har et omfattende arbejde, der varetages 
af mange frivillige og en stab på 11 personer. Du kan 
læse mere om vores menighed, formål og værdier på 
www.fredensognazaret.dk

Dine primære opgaver
 ¼ I samarbejde med den kirkebogsførende præst 

medvirker til at lede vore højmesser, hvor fest og 
alvor går hånd i hånd. 

 ¼ Forkynde teksten ind i tiden, så storbymennesker 
møder Guds levende ord.

 ¼ Varetage tjenstlige handlinger og øve sjælesorg 
for både menighed og sogn. 

 ¼ Lede menigheden i samarbejde med andre præ-
ster, menighedsråd og menighedsfællesskabets 
bestyrelse.

 ¼ Bidrage og inspirere til et godt, relationelt arbejds-
klima med et højt fagligt niveau i menighedslivet.

Vi forventer
 ¼ At du har mod på gudstjenestefejring, forkyndel-

se og ledelse i en stor menighed.
 ¼ At din forkyndelse er båret af en forpligtelse over 

for både Guds Ord og storbymennesket. 
 ¼ At du vil samarbejde tillidsfuldt med ansatte og 

frivillige. 
 ¼ At du har en levende relation til kirkens Herre og 

møder mennesker i øjenhøjde
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 ¼ At du identificerer dig med vores formål og vær-
dier og vil tænke med på vores fremtidsplaner.

 ¼ At du vil indgå i dialog med menighedsråd og 
kollega om hvad den lokalfinansierede 50%’s del 
af stillingen skal indeholde.

Vi tilbyder
 ¼ En menighed med to kirker, flere gudstjeneste-

miljøer og en række mellemstore fællesskaber og 
smågrupper.

 ¼ Et menighedsmiljø, hvor vi kombinerer klassisk 
kristendom med mange nye tiltag. 

 ¼ Engagerede kolleger og et godt ledelsespartner-
skab. 

 ¼ Mulighed for at sætte aftryk på folkekirkens 
missionale udvikling. 

 ¼ Et aktivt menighedsliv med mange frivillige og et 
pulserende storbymiljø.

Bolig
 ¼ Embedsbolig består af en 206 m² herskabslejlig-

hed på i 2 etager beliggende mellem de 2 kirker 
og indeholder præstekontor. Der er desuden et 
fælles gårdmiljø og parkeringsplads

Se hele stillingsopslaget, herunder ansøgnings-
frist mv., i Præsteforeningens Blad eller på www.
fredensognazaret.dk 

▶ For yderligere oplysninger: Kontakt menigheds- 
rådsformand Ella Pedersen, tlf. 26 33 12 27,  
mr@fredensognazaret.dk eller sognepræst Jens Ole 
Christensen, tlf. 42 48 92 81, joc@km.dk

Frederikssund Pastorat

En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomst-
ansat sp. i Frederikssund Pastorat i Helsingør Stift 

er ledig. Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 
50% af fuldtidsbeskæftigelse. Stillingen er finansieret 
af lokale midler. Der er ikke knyttet tjenestebolig til 
stillingen. Aflønning vil ske med 50% af lønnen efter  
overenskomsten. For ikke ordinerede ansøgere  
bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoral-
seminariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres 
til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til Kirkemi-
nisteriet, men sendes til biskoppen over Helsingør 
Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør, eller 
pr. e-mail til kmhel@km.dk og skal være biskop-
pen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. 

Kuverten bedes mærket »Ansøgning«. Udløber den 
30. januar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Frederikssund Sogn er et aktivt sogn i vækst og søger 
pr. 1. marts 2023 en overenskomstansat sognepræst 
på 50%. 

Sognet er et bysogn midt i Frederikssund by. Kirke-
gården er fælles med nabosognet Islebjerg Sogn. Der 
er et samarbejde med de øvrige sogne i Frederikssund 
by omkring rådighedsordning og ferieteam og en 
fælles friluftsgudstjeneste i pinsen. 

Frederikssund Sogn har pr. 1-1-2022, 7.451 indbyg-
gere, men forventer ved udgangen af 2024 at der er 
ca. 9.000 indbyggere. Ved Frederikssund Kirke er der 
ansat 2 sognepræster, 1 organist, 2 kirketjenere, 1 kir-
kesanger, 3 kordegne, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 1 
kirkegårdsleder og 6 ansatte på kirkegården. 

Frederikssund Sogn er et aktivt sogn midt i Frede-
rikssund by, med en god kirkegang og et mangfoldigt 
menighedsliv, hvor en del er forankret i sognets 
menighedspleje. 

Sognets aktiviteter: 
 ¼ Én ugentlig højmesse 
 ¼ Ugentlige morgenandagter, enkelte aftenandag-

ter samt plejehjemsgudstjenester 
 ¼ Ca. 120 kirkelige handlinger om året 
 ¼ Koncerter, menighedsmøder og voksenunder-

visning 
 ¼ Debatarrangementer og fællesspisning 
 ¼ Konfirmander, fra 40 til 60 om året 
 ¼ Minikonfirmander og Klub-X (juniorklub) 
 ¼ Spirekort, ungdomskor (som synger til højmes-

ser) og voksenkor (som medvirker lejlighedsvis) 
 ¼ En aktiv selvstændig menighedspleje som afhol-

der fredagscafe, herresalon og højskole 
 ¼ Årligt julemarked, et samarbejde mellem me-

nighedspleje og kirke, hvor overskud går til bla. 
Julehjælp i sognet 

▶ Frederikssund Kirke er en åben arbejdsplads med 
et meget kollegialt miljø. Det er en arbejdsplads med 
mange handlinger. Vi arbejder på at løfte det sociale 
arbejde i sognet. 
Frederikssund Kirke er en folkekirke med folkekirkens 
bredde og rummelighed. 
Vi har et slogan som vi lever efter: Frederikssundkirke.
dk – fordi vi tror på det 

www.frederikssundkirke.dk
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Viborg Domsogn og 
studenterpræst 

En stilling som 55% sognepræst i Viborg Domsogn, 
hvori natkirken i Viborg Domkirke indgår og 45% 

studenterpræst med forpligtelse til at betjene Campus 
Viborg og øvrige uddannelser i Viborg er ledig til 
besættelse den 1. april 2023 eller snarest derefter. 
Vedrørende de tilknyttede forpligtelser vil der blive 
udarbejdet et regulativ, som nærmere forklarer, hvad 
forpligtelsen indebærer. Stillingen er en fuldtidsstil-
ling. Stillingen er en 100% lokalfinansieret stilling, 
svarende til 37 timer. Som ny sognepræst får du et 
introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider 
dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig 
nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for 
en præst. I Præsteforeningens medlemsblad kan du 
læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan 
du læse om sognet og om, hvilke tanker, menigheds-
rådet gør sig om det ledige embede. Har du lyst til at 
læse mere om Viborg Domsogn / Viborg Domkirke og 
hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbefale, at 
du orienterer dig på Viborg Domkirkes hjemmeside: 
Link til sognets hjemmeside: Embedsbeskrivelsen kan 
du også læse på Viborg Stifts hjemmeside https:// 
viborgstift.dk/aktuelt/ledige-praestestillinger-i-viborg- 
stift og via Stiftets Facebook-side. Stillingen er om- 
fattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at 
ønske en lønforhandling. Der er ikke knyttet nogen 
tjenestebolig til stillingen. Er du endnu ikke ordineret, 
bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest 
fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning. 
Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet 
børneattest. Både mænd og kvinder opfordres til at 
søge stillingen. Er du interesseret i stillingen og ønsker 
at sende en ansøgning, bedes du kontakte både me-
nighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et 
besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber. 
Er det første gang du søger embede, bedes du kontak-
te biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt 
for en samtale med biskop Henrik Stubkjær inden 
ansøgningsfristen udløber. Ansøgningen skal stiles til 
Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over 
Viborg Stift pr. mail til: kmvib@km.dk og ansøgningen 
skal være biskoppen i hænde senest mandag den 6. 
februar 2023 kl. 15.00. Kontaktoplysninger MR-for-
mand Preben Grønbæk Jensen, Viborg Domsogn: 
E-mail: 8613@km.dk Kontaktoplysninger domprovst 
Thomas Frank, Viborg Domprovsti: Tlf. 24 80 52 04, 
e-mail: tofr@km.dk Kontaktoplysninger Viborg Stift: 

Tlf. 86 62 09 11, e-mail: kmvib@km.dk Kontaktoplys-
ninger biskop Henrik Stubkjær v/bispesekretær Mette 
Nielsen: Tlf. 24 25 27 58, e-mail: meni@km.dk Udløber 
den 30. januar 2023.

Der oplyses flg. om embedet:
55% sognepræst i Viborg Domsogn, hvori natkirken i 
Viborg Domkirke indgår og 45% studenterpræst med 
forpligtelse til at betjene Campus Viborg og øvrige 
uddannelser i Viborg. 

Til Viborg Domsogn og Campus Viborg, som er en 
moderne campus med omkring 2000 studerende, 
og øvrige uddannelsesinstitutioner i Viborg søges en 
studenter- og sognepræst. 

Der er tale om en ny stilling, som er oprettet med 
baggrund i det store antal studerende, som er i 
Viborg, og de behov, der er i Viborg Domsogn. 

Opgaverne fordeler sig således: 
Som sognepræst bliver du ansvarlig for årligt 10 nat-
kirkegudstjenester ved domkirken og de frivillige om-
kring natkirken. Du bliver sognets kontakt til de unge i 
sognet. Gudstjenester og kirkelige handlinger fordeles 
efter kvoten. Du har mini-konfirmander sammen med 
to andre præster og kirke- og kulturmedarbejderen, 
og du har efter behov i sognet 1-2 hold konfirmander. 

Som studenterpræst skal du med Campus Viborg 
som udgangspunkt være til rådighed for de danske 
og udenlandske studerende for samtaler. Du skal 
samtidig stå til rådighed for uddannelsesinstituti-
onerne i forbindelse med kritiske hændelser og for 
underviserne i det omfang, de ønsker at inddrage dig 
som fagperson. Du skal arbejde henimod at skabe en 
studentermenighed i Viborg, og vi tænker, at du her 
kan inddrage studerende som frivillige i natkirken. Du 
skal med udgangspunkt i folkekirken arbejde med at 
skabe netværk for og med de studerende i byen. 

Der er kontor i sognegården og på Campus Viborg, 
Prinsens Allé 2, 8800 Viborg. 

Du får tilknyttet en vejleder med erfaring som 
studenterpræst. 
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Til arbejdet med natkirken og de studerende er der 
afsat midler til aktiviteter. 

Du bliver en del af et menighedsråd og får gode, 
engagerede kollegaer ved domkirken og blandt 
provstiets mange præster. 

Er du ny præst, eller er dele af opgaverne nye for 
dig, vil du få mulighed for efteruddannelse, ligesom 
deltagelse i relevante erfagrupper og supervision 
bliver muligt. 

Af dig som person lægger vi vægt på: 
 ¼ at du er åben, imødekommende og inkluderende. 
 ¼ at du vil være en synlig og aktiv del af kirken – 

også udenfor kirkerummet og i lokale sammen-
hænge. 

 ¼ at du har ambitioner – både for din opgave blandt 
studerende og som sognepræst. 

 ¼ at du sammen med dine kollegaer vil udvikle 
kirkelivet. 

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte: 
Menighedsrådsformand Preben Grønbæk, mob. 24 
46 77 76 
Medarbejderrepræsentant Ingeborg Lindhardt Toft, 
mob. 61 61 35 44 
Uddannelsesleder Campus Viborg Poul Smed Folmer-
sen, mob. 87 55 37 57 
Domprovst Thomas Frank, mob. 24 80 52 04
 
▶ Til din inspiration kan du se mere om jobbet som 
studenterpræst på: 
https://viborgstift.dk/praester/praester-med-saer-
funktioner/studenterpraest 

Vi ser frem til at høre fra dig og at fortælle mere om 
stillingen.

Gjesing Pastorat og 
ungdomspræst i Esbjerg 

S tillingen som overenskomstansat sp. i Gjesing 
Pastorat og som ungdomspræst i Esbjerg i Ribe 

Stift er ledig til besættelse. Stillingen har en beskæf-
tigelsesgrad på 100% fordelt med 10% i Gjesing Sogn 
og 90% som ungdomspræst i Esbjerg. Ansættelse sker 
for 4 år med mulighed for forlængelse. Der er ikke 
knyttet tjenestebolig til stillingen. Der indrettes kontor 
i Gjesing Kirke, Ulvevej 110, 6715 Esbjerg N. For ikke 
ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer 
samt kopi af attest fra pastoralseminariet vedlagt. 

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen. 
Ansøgninger stiles til Biskoppen over Ribe Stift, Kors-
brødregade 7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mailadres-
se kmrib@km.dk Ansøgninger skal være biskoppen i 
hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Udløber 
den 30. januar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Stillingen som ungdomspræst i Esbjerg er ledig, 
derfor søger vi en præst, som kan være Esbjergs nye 
ansigt blandt de unge. Stillingen er fordelt med 90% 
ungdomspræst og 10% sognepræst i Gjesing Sogn i 
Esbjerg. 

Udgangspunktet for arbejdet som ungdomspræst 
er Gjesing Kirke, men du vil få hele byen som din 
arbejdsplads. Dørene hos byens uddannelsesinsti-
tutioner er åbne, hvor der er et godt samarbejde 
samt adgang til Folkekirkens Hus, som er placeret i 
midtbyen. 

I Gjesing Kirke får du to præstekollegaer, hvor der 
mulighed for samarbejde og sparring samt tilknytning 
af uddannelseskonsulent/mentor fra Ribe Stift. 

Det forventes, at ungdomspræsten har maksimum 2 
konfirmandhold i Gjesing, samt afholder 6 gudstjene-
ster i Gjesing Kirke eller i provstiets øvrige kirker. 

Som ungdomspræst i Esbjerg kommer du til at sætte 
dit eget præg på stillingen sammen med bestyrelsen 
for ungdomspræsten. Arbejdet kommer til at være 
meget varieret og indeholde mange forskellige typer 
opgaver. Eksempler på arbejdsopgaver kunne være: 

Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i 
Esbjerg, ung kirke i provstiet, sorggruppe for unge på 
tværs af sognene, arrangement ved Esbjerg Festuge 
og ved henvendelse fra det organiserede kristne 
ungdomsarbejde deltagelse i arrangementer. 

Ungdomspræsten er medlem af Ribe Stifts ung-
domsudvalg og landsnetværk for gade- og ungdoms-
præster. 

Der bliver udarbejdet et regulativ for stillingen. 

Samarbejdspartnere: 
 ¼ Gjesing Kirke 
 ¼ Provstiets øvrige kirker 
 ¼ Ungdomspræstebestyrelsen 
 ¼ Ungdomsuddannelserne i Esbjerg 
 ¼ Folkekirkens Hus 

▶ For nærmere information kontaktes Provst Kræn 
Christensen, tlf. 51 54 75 58, e-mail: pkch@km.dk
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Holmsland Klit Pastorat
G E N O P S L A G

S tillingen som overenskomstansat sp. i Holmsland 
Klit Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse. 

Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 60% af 
fuldtidsbeskæftigelse. Der er ikke knyttet tjenestebolig 
til stillingen. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi 
af eksamenspapirer samt kopi af attest fra pastoral-
seminariet vedlagt. Både kvinder og mænd opfordres 
til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til Biskoppen 
over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller til 
Ribe Stifts mailadresse kmrib@km.dk Ansøgninger 
skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbs-
dag kl. 15.00. Udløber den 30. januar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Holmsland Klit Pastorat består af Haurvig, Hvide Sande 
og Lyngvig sogne. De tre sognes menighedsråd arbejder 
tæt sammen, og der er velfungerende og samarbejden-

de personalegrupper ved de tre kirker. Sognene har stor 
kirkegang (6089 altergæster i 2019) og et meget højt 
niveau af aktiviteter i kirke og menighed i løbet af ugen. 

Ud over den store kirkegang er sognene kendetegnet 
ved et omfattende sang- og musikliv. Pastoratet er 
præget af et stort og bredt frivilligt kirkeligt arbejde 
med et tillidsfuldt og godt samarbejde på tværs af 
arbejdsgrenene. 

Kirkerne på Klitten kendetegner sig i øvrigt ved 
mange initiativer. Her kan nævnes Turistkirke, Ulvetime 
(hverdagsgudstjeneste for børnefamilier), rytmiske 
gudstjenester, grundlovsgudstjeneste og meget mere. 

Det skal nævnes, at sommerhusgæster og andre tu-
rister i store dele af året er en naturlig del af Kirkerne 
på Klitten. 

Lyngvig- og Haurvig kirker fremstår nyrenoverede, 
og der arbejdes i øjeblikket med omfattende reno-
verings- og udbygningsplaner for Helligåndskirken i 
Hvide Sande med udgangspunkt i det store aktivitets-
niveau og den gode kirkesøgning. 

Du kan se mere om pastoratet på www.kirkernepåklitten.
dk eller på Facebook under »Klittens katedral«. 

Vi forventer af dig 
 ¼ at du er en dygtig prædikant og teolog, som kan 

formidle det kristne budskab 
 ¼ at du har lyst til at deltage aktivt i sogne- og menig-

hedslivet og være en synlig del af lokalsamfundet 
 ¼ at du har gode samarbejdsevner og kan samar-

bejde bredt med alle aldersgrupper og alle dele af 
det kirkelige spektre 

 ¼ at du er positiv, udadvendt, selvstændig og 
initiativrig 

 ¼ at du kan få ting til at ske i samarbejde med 
menigheden og ansatte 

 ¼ at du vil være med til at tænke nyt med respekt 
for kirkens traditioner 

▶ Yderligere oplysninger fås hos menighedsrådsfor-
mand, Jens Nicolai Vejlgaard tlf. 20 21 10 25.

Seest Pastorat

Overenskomstansat sognepræst i Seest, Kolding 
Provsti, Haderslev Stift. Aflønning vil ske med 

en kvote 50% af fuldtidsbeskæftigelse. Stillingen er 
omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt 
at ønske en lønforhandling. Der er ikke knyttet nogen 
tjenestebolig til stillingen. Er du ikke ordineret, er det 
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nødvendigt, at du vedlægger din ansøgning en kopi 
af dine eksamenspapirer og din attest fra Pastoralse-
minariet. Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive 
indhentet børneattest. Vi opfordrer både mænd og 
kvinder til at søge stillingen. Er du interesseret i stillin-
gen og ønsker at sende en ansøgning, opfordrer vi til, 
at du kontakter både menighedsrådet og provsten for 
at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale om-
kring stillingen, inden menighedsrådet afholder ori-
enteringsmøde. Er det første gang du søger embede, 
opfordrer vi på samme måde til, at du også kontakter 
biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for 
en samtale med biskop Marianne Christiansen inden 
orienteringsmødet. Det er en stor fordel for alle, hvis 
der har været et fysisk møde og man har haft lejlighed 
til at drøfte stillingen og de gensidige forventninger, 
inden ansøgningerne skal behandles på det kom-
mende orienteringsmøde mellem biskop, provst og 
menighedsråd. Ansøgningen skal stiles til Kirkemini-
steriet, men skal sendes til Biskoppen over Haderslev 
Stift pr. mail til: kmhad@km.dk og ansøgningen skal 
være biskoppen i hænde senest mandag den  30. 
januar 2023  kl. 15.00. Kontaktoplysninger MR-formand 
Jonas Christensen, Seest Sogn, tlf. 29 11 38 34, e-mail: 
jonaschr@seestkirke.dk Kontaktoplysninger kst. provst 
Børge M. Povsen, Fredericia Provsti: Tlf. 23 44 38 98, 
e-mail: bmp@km.dk Kontaktoplysninger Haderslev 
Stift: Tlf. 74 52 20 25, e-mail: kmhad@km.dk Kontak-
toplysninger biskop Marianne Christiansen v/bispese-
kretær Heidi Hinrichsen: Tlf. 73 52 45 84, e-mail: hj@
km.dk Udløber den 30. januar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Hvad kan vi tilbyde den nye præst ved 
Seest Kirke?

 ¼ Et engageret menighedsråd, som bakker op om 
præsterne og udviser omsorg og interesse for 
menigheden.

 ¼ En personalegruppe, der har en humoristisk 
og uhøjtidelig omgangstone, og som vægter 
samarbejde højt og har det godt sammen – både 
fagligt og socialt. 

 ¼ Et godt og fleksibelt samarbejde med den 
kirkebogsførende præst, hvor der er mulighed for 
faglig sparring.

 ¼ Ugentlige uformelle medarbejdermøder, hvor 
medarbejdergruppen evaluerer og planlægger i 
fællesskab. 

 ¼ Det sociale fællesskab i medarbejdergruppen 
vægtes højt med diverse tiltag, herunder kan bl.a. 
nævnes den årlige fælles udflugt.

Der kan oplyses følgende om embedet:
Seest er et sogn med stor aktivitet, hvor der er plads 
til mange idéer – og tilbuddene til sognebørnene 
spænder bredt. På den måde er det ikke et traditionelt 
sogn, for der bliver ofte tænkt nyt og anderledes. Så 
der er rig mulighed for at gøre egne idéer til virkelig-
hed, da der er en stærk tradition for at lave arrange-
menter i fællesskab.

Tradition, fornyelse og samhørighed er nogle af 
nøglebegreberne for sognet. 

På samme måde er kirken i Seest også bygget op 
omkring det traditionelle og det moderne i en skøn 
forening. Vores smukke middelalderkirke, som står over 
for en større restaurering i 2023, repræsenterer det tra-
ditionelle, og vores nyere arkitekttegnede sognehus re-
præsenterer det moderne. Sognehuset danner rammen 
om mange velbesøgte og spændende arrangementer. 

Sognet er bredt sammensat af mennesker i alle 
aldersgrupper. Her er både mange børnefamilier, mid-
aldrende og ældre. Sognet oplever pt. en befolknings-
tilvækst, ligesom der også er mange sognebåndsløse-
re til præsten. 

Menighedsrådet lægger vægt på, at 
ansøgeren:

 ¼ Har stor faglig stolthed og gode samarbejdskom-
petencer.

 ¼ Kan formidle det kirkelige budskab på en tidssva-
rende og relevant måde. Gudstjenesterne er det 
centrale, hvor tradition og fornyelse gerne må gå 
hånd i hånd. 

 ¼ Pastoralt vil være med i det brede kirkelige og 
kulturelle liv i sognet.

 ¼ Deltager i det frugtbare fællesskab med indlevelse.
 ¼ Er fordomsfri, nysgerrig og åben.
 ¼ Har en positiv indstilling og humoristisk sans.

Nogle nøgleord kan være
 ¼ Fællesskab og inddragelse af menigheden og 

menighedsrådsarbejdet prioriteres højt. Det ses 
som styrker i fælles drøftelser og gensidig respekt 
i samarbejdsrelationer.

 ¼ Tålmodighed i samtalen med sognebørnene 
vægtes højt.

 ¼ Ordentlighed og respekt for kirkerummet – og 
den betydning kirken har for lokalsamfundet.

 ¼ Prædiken vægtes højt. En prædiken, der formidler 
det kristne budskab på en nærværende måde 
værdsættes højt, så det giver mening for dem, 
der kommer i kirken.
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▶ Henvendelser om stillingen kan  
rettes til:
Menighedsrådsformand Jonas Christensen tlf. 29 11 
38 34
Kirkebogsførende sognepræst Anna-Sofie Arent tlf. 
51 35 40 66

Yderligere oplysninger kan findes på Seest Kirkes 
facebookside samt på www.seestkirke.dk 

VIKARIAT

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende 
overenskomst for akademikere i staten med tilhørende 
protokollat.

Oure-Vejstrup-Lundeborg 
Pastorat

En stilling som sp. i Oure-Vejstrup-Lundeborg Pa-
storat, i Fyens Stift, skal besættes midlertidigt ved 

konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, 
sker for perioden fra den 4. april 2023 til den 3. juli 
2023 (begge dage inkl.) og kan evt. forlænges. Stil-
lingen er en fuldtidsstilling med en kvote på 100%. Til 
stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og 
begravelsesmyndighed. Der vil til lønnen kunne ydes 
en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et 
afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 
årligt. Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del 
af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 
31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt. Der er ikke knyttet 
tjenestebolig til stillingen. Både mænd og kvinder 
opfordres til at søge stillingen. Du kan læse mere her: 
https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-
fyens-stift. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi  
af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet  
vedlagt. Ansøgninger sendes til Biskoppen over Fyens  
Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts  
mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk Ansøgninger 
skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbs-
dag inden kl. 15.00. Udløber den 30. januar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet: 
Oure, Vejstrup og Lundeborg kirker søger en barsels-
vikar, der vil indgå i vores gode medarbejderteam, og 
som har lyst til at være præst i et levende tresognspa-
storat i det naturskønne Sydfyn.

Sognene er præget af et rigt foreningsliv og et 
godt kirkeliv. Pastoratet har ét fælles, velfungerende 
menighedsråd samt dygtige og engagerede medar-
bejdere. Der er tilknyttet en erfaren præstesekretær til 
stillingen. Du kommer til at indgå i et godt samarbejde 
med de to nabopræster i Hesselager og Gudme-Gud-
bjerg-Brudager. 

Vi forventer at vores kommende præstevikar over-
tager de allerede planlagte kirkelige handlinger og 
arrangementer, herunder konfirmationsundervisnin-
gen og plejehjemsgudstjenesterne. Vi forventer også 
at du, i samarbejde med os, viderefører de aktiviteter, 
der er stor opbakning til, bl.a. sogneeftermiddage og 
børnegudstjenester. 

Vi ønsker os en præstevikar, der er stabil, åben 
og imødekommende, og som er klar på at indgå i 
vores gode arbejdsfællesskab. Du vil få tilbudt et 
kontor i sognegården i Oure, der ligger ved siden af 
præstegården. 

▶ For mere information:
Kontakt menighedsrådsformand Niels Jørgen Halberg 
på halberg@vejstrupgaard.dk eller tlf. 40 34 47 90. 
Kig ind på vores hjemmeside www.ovlkirke.dk,  
som fortæller mere om, hvem vi er, og hvad vi  
laver.

Nykøbing Mors-Tødsø Pastorat 
og diakonipræst

En stilling som overenskomstansat sp. kvote 50% 
og 50% diakonipræst i Nykøbing Mors – Tødsø 

Pastorat i Morsø Provsti i Aalborg Stift skal besættes 
som vikariat pr. 1. marts 2023 og indtil stillingen be- 
sættes efter opslag. Vikariatet er begrundet i vakan-
ce. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg 
med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 
kr. 43.000 årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg 
med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 
kr. 11.100 årligt. Der er ikke knyttet tjenestebolig til 
stillingen. Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. 
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer  
samt kopi fra Pastoralseminariet vedlagt. Både 
kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen. 
Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til 
Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 
Aalborg, via e-mail: kmaal-ansoegning@km.dk 
Ansøgningerne skal være biskoppen i hænde senest 
opslagets udløbsdato kl. 15.00. Udløber den 30. 
januar 2023. 



Der oplyses flg. om embedet: 

Spændende vikarstilling  
ledig til præsteembede i  

Nykøbing Mors Sogn og Tødsø Sogn
Sognepræst 50% og diakonipræst 50%

En af vores præster er gået på pension. Vi søger derfor 
en vikar til embedet fra 1. marts 2023 og indtil stillin-
gen besættes efter opslag. Vi glæder os til at byde dig 
velkommen til Nykøbing og Tødsø.

Et nyt pastorat, hvor Tødsø og Nykøbing Mors 
sogne sammen vil være kirke for lokalområdet.  
Nykøbing Mors sogn er et aktivt sogn med god,  
stabil kirkegang, mange kirkelige handlinger og 
øvrige aktiviteter. Kirken er en naturlig del af livet 
i byen.

Du bliver en del af et team bestående af kirkernes 
i alt 4 præster. Den ene præst er samtidig provst. 
Vi har et godt fællesskab med alle kirkens med-
arbejdere – kordegne, organist, kirkemusiker, kor, 
kirke- og kulturmedarbejder samt medarbejderne på 
kirkegården. Vi har et tæt samarbejde om gudstjene-
ster og det kirkelige liv i sognene. Derudover har vi 
et aktivt og engageret menighedsråd, der er åbne for 
nye initiativer.

Som præst/vikar vil du både have selvstændige 
opgaver og opgaver, der løses i fællesskab med andre. 
Præstekvoten i de to sogne er på 3,25 – fordelt på 2,5 
fuldtidsstillinger (du får 0,5 (+ 0,5 som diakonipræst)), 
en af øens præster 50% og ved din ansættelse får 
provsten 25%. 

Vi er ved at bygge helt ny præstebolig til den 
kommende præst. Vi vil gerne hjælpe med at finde 
lejebolig eller lignende. Vi tilbyder kontor og mødelo-
kaler i kirkecenteret.

Vores ønsker og forventninger er bl.a.:
 ¼ Du har mod på at være både sognepræst, 

arresthuspræst og derudover være med til at gøre 
diakoni synlig i Morsø Provsti.

 ¼ Du er engageret og imødekommende i arbejdet 
med et hold konfirmander. Vi har 4-5 konfir-
mandhold, så der er rig mulighed for sparring.

 ¼ Du har lyst til at arbejde sammen med de andre 
præster og øvrige ansatte ved kirkerne, menig-
hedsrådet, frivillige og institutioner i sognet.

 ¼ Du vil gerne samtalen og forkynde evangeliet 
nutidig, vedkommende og relevant for alle 
aldersgrupper.

▶ Du skal endelig kontakte os.
Har du lyst til at se nærmere på kirkerne og samtidig 
få svar på spørgsmål om sognene, embedet og os, 
så kan vi naturligvis aftale et besøg. Du er meget 
velkommen til at se mere på www.nykoebingmorskirke 
og/eller kontakte:
Menighedsrådsformand Karsten Konradsen tlf. 23 47 
93 40 (på hverdage efter kl. 16.30)
Sognepræst Astrid Glargaard tlf. 40 23 29 22 –  
ag@km.dk
Provst og sognepræst Mette Moesgaard Jørgensen  
tlf. 23 41 14 84 – memj@km.dk

Boligbytte
Vores familie planlægger en tur til Danmark til sommeren, 1. – 8. Juli. Vi vil gerne tænke på at bytte bolig 
i denne periode. Vi er 6 voksne og to børn.
Huset er i to etager og et loft med soveværelse og stue. 5 soveværelser med sovepladser til 8-9 personer.
Flere udendørs arealer i haven med brændefyret pizzaovn og bålplads.
Stedet er Forsand ved Lysefjorden, inderst i Sandnes kommune, cirka 4,5 times kørsel fra Kristiansand.
Mange muligheder for ture i fjeldet og på fjorden.
Berømte steder at besøge: Prekestolen, Flørli, Lysebotn, Kjerag, Stavanger, Sandnes.
Johannes er præst i Eidfjord i Hardanger og har en lille lejlighed der med to soveværelser. Denne kan 
også bruges, hvis i vil se andre steder i Norge.

Kontakt Grete Oline tlf. 0047 98829805, email: grete.oline.pettersen@gmail.com

Se billeder her: www.eidfjordkyrkje.no/hus

Præstekraver
Vaskes og pibes og Poignetter vaskes.

Anni Kant
Skovgårdsvej 16, 3., 2, 
7500 Holstebro
Mobil 2087 9525
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Præstekraver
vaskes og pibes. Poignetter vaskes.

Else Markussen
Svanevej 4, 7600 Struer
Tlf. 2298 6246
Mail: elsemarkussen2607@gmail.com

Præstekraver m.m.
Jeg vasker, stryger og piber hvad til præstedragten 
hører – hurtigt og omhyggeligt.

Merete Christiansen
Høegsvej 32 i, Hammershøj, 8830 Tjele
Tlf. 30 29 90 54 eller meretethimes@webspeed.dk

Præstekraver
vaskes og pibes. Poignetter vaskes. 
I Esbjerg hentes og leveres kraverne.

Helle Munch
Nygårdsvej 91 st. tv., 6700 Esbjerg 
Tlf. 4275 2269, mail: Helle@hk-munch.dk

Præstekraver
Vaskes og pibes. Poignetter vaskes. 

Helle Carlsen
Nyrupvej 69, 4180 Sorø
Tlf. 57 84 51 74, mobil 22 59 51 74
Mail: hcarlsen@hcarlsen.dk

MODTAGER DU IKKE BLADET RETTIDIGT, 
SÅ KONTAKT SEKRETARIATET STRAKS


