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4% i rente* på din lønkonto 
Ud over de økonomiske fordele er vi en  
bank som alle andre. Du kan bruge os  
til det hele – fra lønkonto til investering.  
Alt fra opsparing til realkredit og råd givning 
om boligkøb.

Vores rødder er i faglige fællesskaber
At tage ansvar for hinanden ligger i vores 
DNA. Lån & Spar tager klima, bæredygtighed 
og etik alvorligt. Godt hjulpet på vej af  
en engageret bestyrelse, som også ønsker 
at give medlemmer af Præsteforeningen 
særligt favorable vilkår.

Lån & Spar er ejet af bl.a.  
Præsteforeningen. Det betyder 
jo ikke, at du absolut skal vælge 
os. Bare at det er en god ide 
lige at tjekke de fordele,  
du får som medejer.

Hvad har  
Præsteforeningen 
med dit valg af 
bank at gøre?

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

*Sådan får du 4% i rente på din lønkonto
Du er medlem af Præsteforeningen og har afsluttet din 
uddannelse. Du samler hele din privat økonomi hos  
Lån & Spar (LSBprivat®Løn er en del af en samlet  
pakke af produkter og services, som din økonomi  
kreditvurderes ud fra).

De 4% i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen.  
Fra 50.001-500.000 kr. er renten 0,5%. Derefter er  
renten 0,75% på resten. Rentesatserne er variable  
og gælder pr. 7. november 2022. Se alle vilkår på  
lsb.dk/medlemsvilkaar. Du behøver ikke flytte dine  
realkreditlån. Men evt. ændringer og nye realkreditlån  
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.

Giver det mening?  
Ring 3378 1908 – eller gå på  
lsb.dk/praesteforeningen og book et møde.

PÅ
  LØ

NKONTOEN

FRA 7. N OV. 2022
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Forsidefoto: 
»Den tomme præst« Foto af  
Nina Dyrhoff Nyegaard. Se side 30

»Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlat-
terligste at have travlt«. Nina Dyrhoff Nyegaard er landpræst, og 
hun har travlt. Og hun citerer Kierkegaard. Imidlertid har hun 
så travlt, at hun muligvis er blevet den præst, hun lovede sig selv 
aldrig at blive. Læs »Midt i en klynketid«

»For indeværende er der ingen gældende retningslinjer for, 
hvordan disse tilkald dækkes, og det er derfor op til det enkelte 
hospital i samråd med de tilknyttede præster og eventuelt provsten, 
at finde en ordning«. Jeppe Carsce Nissen skriver på vegne af 
PRIS’s bestyrelse om et ureguleret arbejdsvilkår for præsterne 
i sundhedssektoren. Og Præsteforeningens formand, Pernille 
Vigsø Bagge, svarer.

Ole Buchardt Olesen har læst en fyldig antologi om dåben – bl.a. 
med forslag til workshops for menighedsråd og konfirmander. 
Men også i dette nummer ligger hovedvægten i læsestoffet  
på embedsopslagene, som det er almindeligt først på året.  
En ny rubrik, »Vidste du at ...« vil i den kommende tid veksle  
med Spørgsmål og svar-rubrikken, der står i overgangen mellem 
det redaktionelle stof og embedsopslagene.

Jakob Brønnum 
Redaktør

Skal man tage telefonen kl. 3 om natten? Præsterne i sygehussektoren har 
en enkelt bemærkning til en standende diskussion. (Foto: Sygehus Nord)
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D E B AT

MIDT I EN KLYNKETID
»Jeg laver ikke yogagudstjenester, Gud og Gorgonzola eller kirkegolf. Jeg laver ikke andet 
end at bisætte mennesker, vie mennesker, døbe mennesker og forkynde evangeliet 
søndag efter søndag. Og al min tid går med det«. Nina Dyrhoff Nyegaard ser sig selv 
i spejlet og spørger, om hun er blevet den præst, hun lovede sig selv aldrig at blive

Det var en dejlig jul i år. Coronaen hav-
de næsten sluppet sit greb i sognet, og 
juleaften var stemningen høj og kirke-

bænkene fyldte, og det var, som englene sang, 
da jeg stod på prædikestolen og mærkede jule-
stemningen, der indfandt sig, sådan som den 
langsomt havde gjort det, da først skolen kom til 
julegudstjeneste, og børnehaven kom og lave-
de krybbespil. Og der var en himmelsk fryd ju-
ledag, hvor den faste menighed helst kommer, 
fordi der jo er lidt mere ro i kirken den dag.

Med en stille hvisken 
Og det var en dejlig jul i år, indtil enken, hvis 
mand jeg bisatte for et halvt år siden, med en 
stille hvisken lænede sig hen til mig i kirkedø-
ren 2. juledag, mens hun sagde: »Kigger du mon 
forbi i det nye år?« For der tænkte jeg på alle de 
enker og enkemænd, jeg skylder et besøg. Der 
tænkte jeg på hende fra litteraturkredsen, som 
har fået Alzheimers, og som jeg også mangler 
at besøge, og den dårlige samvittighed sneg 
sig ind på mig, mens kalenderen for gennem 
mit hoved. Kunne jeg mon ikke finde et hul og 
smutte derhen 4. juledag? Og jeg kom hjem, og 
min 8-årige søn stod der og sagde: »Kan vi så gå 
hen på skolen og spille fodbold?«

Og mens vi var der, kom tiden, da arbejds-
telefonen begyndte at ringe. Og det er jo helt i 
orden. Sådan er det at være præst. Og den før-

ste bisættelse til det nye år kom, og den næste 
kom, og den tredje kom, og den fjerde kom, 
inden nytåret nåede at komme. 

I kjolen fire-seks gange om ugen
Og det er sådan set også i orden. Hvis det bare 
ikke var, fordi det føles, som om størstedelen 
af sidste år, år 2022, har været på den måde. 
At der har været alt for mange uger, hvor jeg 
har måttet krybe i kjolen fire-seks gange. Og 
det bedste af det hele er, at jeg er præst ude 
på landet. Derude, hvor alle tror, at præsten 
bare sidder i sit studerekammer og kloger sig 
på Barth og Grundtvig. 

Derude, hvor folk tror, at man måske har en 
bisættelse om måneden og et bryllup om året 
og en dåb i ny og næ. Derude, hvor man sta-
dig kan være præst på den gode gamle måde. 

Sandheden er bare, at der er så dejligt ude på 
landet, når kirken ligger med udsigt til Store-
bælt, så folk vender hjem til kirkegården. Og 
det er de perfekte rammer for et bryllup. Så 
i bryllupssæsonen, ja, der er der flere vielser 
hver lørdag – og jeg er præst ude på landet, så 
jeg er alene om dem alle. 

Men så er det jo rart at vide, at man bare 
kan genbruge sin tale, som velmenende kolle-
ger foreslår. Og det kan man jo. Især, når man 
er præst på landet, hvor det er de samme, der 
kommer til hinandens vielser og bisættelser.

Der er jo en søndag i hver uge 
Og højmesserne og helligdagene, dem er der 
sørme også en del af, for der er jo en søndag 
i hver uge. Og jeg holder af at skrive prædi-
kener, det er noget af det bedste, jeg ved. At 

Af Nina Dyrhoff Nyegaard, 
sognepræst Tårnborg Sogn
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sidde der med evangeliet og lade det arbejde 
i sig og skabe bro mellem teologien og folks 
liv. Og heldigvis bærer jeg jo ikke ansvaret for 
prædikenen selv, for Helligånden tager jo det 
tunge træk, men hold da op, hvor er Helligån-
den sommetider sendrægtig, og sommetider 
har jeg bare ikke tid til at vente, fordi arbejdet 
hober sig op, så jeg selv må i gang.

Og så klynker jeg, for jeg ved det godt: der 
er altid nogle, der har mere at lave i et græn-
seløst arbejde, end jeg har. Der er altid en, der 
har et hold konfirmander mere, end jeg har, 
eller flere bisættelser. Der er altid en, der vir-
kelig har grund til at klynke. 

Men jeg, ja, jeg klynker, selvom jeg end ikke 
i årets lønforhandlinger kom i betragtning til 
så meget som et lille undseeligt engangsve-
derlag, fordi jeg intet ekstraordinært har lavet 
i det forgangne år. Og det kommer jeg heller 
ikke til i det nye år og årene, der kommer. For 
det, jeg laver, er aldrig ekstraordinært.

Jeg laver ikke yogagudstjenester, Gud og 
Gorgonzola eller kirkegolf
Jeg laver ikke andet end at bisætte menne-
sker, vie mennesker, døbe mennesker og for-

kynde evangeliet søndag efter søndag. Og al 
min tid går med det. For selvom jeg er præst 
på landet, og ingen helt tror det, så er der fak-
tisk rigtig mange handlinger.

Og det er jo også derfor, jeg er præst. For-
di jeg slet ikke ved, hvad jeg ellers skulle gøre 
med mig selv.

Men jeg ved faktisk heller ikke helt som 
præst, hvad jeg skal gøre mere, for selvom 
jeg ingen grund har til at klynke, så ved jeg 
faktisk ikke helt, hvad jeg skal gøre, når min 
personlige grænse er nået for, hvor mange 
gange jeg kan overskue at blive kaldt på, når 
man samtidig skal møde ethvert menneske 
med tid, ro og overskud. Hvor sender jeg min 
»klynke og klage« hen, når jeg ikke længere 
kan lide den præst, jeg ser i spejlet, fordi den 
præst stadig ikke har besøgt enken og druk-
ket kaffe med enkemanden og den ensomme, 
som kalder forgæves på mig, fordi jeg ikke 
længere kan følge med. 

Ja, fordi den præst er blevet den præst, jeg 
lovede mig selv aldrig at blive. Den præst, der 
har glemt Søren Kierkegaards vigtige ord: 

»Af alle latterlige Ting forekommer det mig 
at være det allerlatterligste at have travlt«. 

AT VÆRE PRÆST KL. 3 OM NATTEN 
Præsterne i sundhedssektoren har en enkelt indsigelse overfor Præsteforeningens  
formand, Pernille Vigsø Bagges, bemærkning om det at være (eller ikke være) 
præst kl. 3 om natten

Kære Pernille
I Præsten, 25. november 2022, skriver du, i dit 
svar, til Iben Palle Hansen, »… at ingen præ-
ster behøver bekymre sig om at tage sin tele-
fon kl. 3 om natten«. I den sammenhæng er 
det vigtigt at få korrigeret og yderligere at få 
drøftet følgende: 

Landet over er der, på hospitaler og lignen-
de institutioner, både tradition og et reelt be-
hov for, at præster kan tilkaldes i akutte situa-
tioner udover normal arbejdstid, hvilket også 
betyder om natten.

For indeværende er der ingen gældende ret-
ningslinjer for, hvordan disse tilkald dækkes, 
og det er derfor op til det enkelte hospital i 
samråd med de tilknyttede præster og even-
tuelt provsten at finde en ordning, der tilgo-
deser både patienter, pårørende, personale og 
præster, uden at sidstnævnte lider for meget 
under det. 

Af Jeppe Carsce Nissen, 
på vegne af bestyrelsen for PRIS
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Vi har i PRIS (Præster i Sundhedssektoren) 
de sidste år forsøgt at finde lydhørhed for den 
ekstra belastning, tilkaldet i mange situatio-
ner er. Tilkald (også klokken 3 om natten) er 
nemlig en realitet for mange institutionspræ-
ster. Og det er ikke umiddelbart noget, der 
hverken kan eller skal ønskes væk.

Det skal det ikke, for selv om det på ene side 
kunne det være mægtig rart helt at slippe for 
tilkald, så er det på den anden side vigtigt at 
holde sig for øje, at hvis vi som hospitalspræ-
ster holder op med at tage akutte tilkald, ri-
sikerer vi også at holde op med at være rele-
vante samarbejdspartnere på hospitalet. Det 
er ikke bare vores selvforståelse, men også in-
stitutionernes forståelse af os, at vi lever med 
i hospitalets rytme. Og at vi, ligesom resten af 
hospitalets personale, tager os af mennesker i 
nød, når nøden opstår.

Spørgsmålet må derfor lyde: Hvordan for-
holder Præsteforeningen sig til, at der rent 
faktisk ER præster, der bliver ringet op klok-
ken 3 om natten?

Kære Jeppe
Tak for din indvending til mit svar til Iben 
Palle. Det var et svar, der talte til en sogne-
præstelig virkelighed. Derfor var det naturligt 
nok ikke dækkende for præster i sundhedssek-
toren, forkortet PRIS. Og svaret var nok heller 
ikke dækkende for f.eks. beredskabspræster, 

værnspræster, arresthus- og fængelsespræ-
ster eller præster ansat af DSUK.

Problemstillingen er relevant at forholde 
sig til. For reglerne er uklare i forhold til rå-
dighed, tilgængelighed og tilkald. Det vil vi 
meget gerne have en grundig og løbende de-
bat med vores arbejdsgivere (både provster og 
biskopper) om.

Du spørger, hvordan vi i Præsteforeningen 
forholder os til PRIS’s udfordringer og den re-
alitet, at der er præster, der kontaktes med til-
kald midt om natten og på andre skæve tids-
punkter.

Jeg kan berette, at næstformand Iben Jo-
hanne Thomsen og jeg holdt møde med PRIS i 
oktober. Jeg skal her kort redegøre for, hvad vi 
tog op med biskopperne på et planlagt møde 
forleden:

• Der skal for alle præster i sundhedssek-
toren udarbejdes regulativer, der tager 
højde for tilkald, rådighed m.v.

• Der skal være en sygehusprovst eller le-
dende sygehuspræst i alle fem regioner, 
hvilket ikke er tilfældet i dag.

• Der skal være tillæg for tilkald på linje 
med det tilkald, som ydes beredskabs-
præster.

• Der skal være tjenestebolig tilknyttet 
embeder, særligt i storbyer med høje bo-
ligomkostninger, hvor det forudsættes at 
en præst med kort varsel kan være på det 
pågældende sygehus, hospice eller pleje-
hjem.

• Der skal være relevant efteruddannelse 
og supervision for præster i sundheds-
sektoren. 

Vi er i hovedbestyrelsen bevidste om, at der er 
forskellige typer af embeder og vidt forskelli-
ge forhold, der gør sig gældende, afhængigt 
af de funktioner, der knytter sig til et embe-
de. Jeg beklager, hvis mit svar til Iben Palle 
gav anledning til at tro, at vi ikke er bevidste 
om det. 

Af Præsteforeningens formand 
Pernille Vigsø Bagge

 » Det vil vi meget gerne have 
en grundig og løbende debat 
med vores arbejdsgivere (både 
provster og biskopper) om

 » Vi har i PRIS (Præster i Sundheds- 
sektoren) de sidste år forsøgt at 
finde lydhørhed for den ekstra 
belastning, tilkaldet i mange 
situationer er
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Misundelse er en grim ting
– og såre menneskelig. Det er en af de første 
egenskaber, vi støder på i GT, og vi møder 
den igen og igen, også i NT. Sågar blandt 
brødre, som jo ellers skulle unde hinanden 
alt det bedste. Men sådan ser virkeligheden 
ikke ud, og den gode bog handler om virke-
ligheden og taler ind i den. 

Hvis jeg skal vælge mellem de to læs-
ninger i formessen, vil jeg følge Alterbo-
gens anbefaling og vælge profetens ord 
om, at det ikke er vores klogskab, styrke el-
ler rigdom, vi skal være stolte af, men af, at 
vi kender Gud, for Han »sørger for, at der 
er kærlighed og retfærdighed på jorden. Så-
dan skal det være«, siger Gud (Bibelen 2020). 
Det belyser lignelsen væsentligt bedre end 
Paulus’ opfordring til at stræbe efter at bli-
ve nummer ét. Den sejrskrans, der ikke vis-
ner, tilfalder vel ikke kun den, der er bedst 
til at være afholdende og vedholdende? 

Jeremias flytter vores blik fra os selv og 
hen til Gud, hvor Paulus her lader det blive 
på os selv. Men det er vingårdsejeren, der er 
den interessante i lignelsen. Og i det hele ta-
get. Selv om Septuagesima er indledning til 
fastetiden, og derfor også kalder på selvran-
sagelse, så bør det ikke tage overhånd.

Vingårdsejeren
Det er jo tosset, som han bærer sig ad. Vi 
hører ikke noget om, at han medbringer 
konsulenter, tager referencer eller udbe-

P R Æ D I K E N V E J L E D N I N G

SALMER

Det er tid at synge 557 »Her vil ties«. Og den 
passer som fod i hose til denne dag med løftet 
om, at vist skal du hente, kun ved at vente. 
Ventetid kan være frygtelig, men tænk, der er 
virkelig noget, der kommer af sig selv! 
En morgensalme kunne være en af Kingos 
om kald og stand og nåde uden mål og »giv 
mig kun, hvad dig behager …« 745, 743, 739.
Og hvad det sidste angår, er K.L. Aastrups 27 
»Du gav os efter dit behag«, som nævnt, 
spot on. Gud gav os livet, fordi han ville. 
Kristus gav sit liv for os alle, uden skelen til 
hvad vi har båret og bedrevet. Hvor pæne vi 
har været. Ingen af os får som fortjent, men 
som Gud vil give os. Han giver, som HAN er, 
ikke som vi er. (Frit efter Mogens Lindhardt). 
170 »Fra verdens morgenstund udgår« er Kingos 
gendigtning og aktualisering af lignelsen. 
523 »Min nåde er dig nok« eller 518 »På Guds 
nåde i al våde«.

Søndag septuagesima

Jer. 9,22-23; 1. Kor. 9,24-27; Matt. 20,1-16 /  
Arbejderne i vingården

Solvej Paabøl 
Andersen, 
sognepræst i  
Grene

 » Jeremias flytter vores blik fra os selv og hen  
til Gud, hvor Paulus her lader det blive på os selv

AF SOLVEJ PAABØL ANDERSEN

der sig CV’er og diplomer fra dem, han 
kalder. Han kalder bare. Vi hører ikke 
engang, at de har været gode til at »sæl-
ge sig selv« eller til at »komme ud over 
rampen«. 
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Med det første hold har han en klar 
aftale: en dagløn er en denar. De næste 
hold får bare at vide, at de skal gå ud og 
arbejde, så vil han betale, hvad de har ret 
til. Ups! Har vi ret til nåden ligefrem? Ja, 
det synes denne arbejdsgiver jo så, men 
det er ikke det samme, som at vi kan på-
beråbe os den ret eller pege på noget hos 
os selv, som giver os den ret. Han giver 
os efter sit behag, jf. DDS 27. Det femte og 
sidste hold bliver sendt hen i vingården 
uden et ord om løn. 

Og så viser det sig, at de alle får det 
samme. Lige løn for ulige arbejde. Vin-
gårdsejeren gør et stort nummer ud af 
det. Han vil sikre sig, at de, der har båret 
dagens byrde og hede, når at få den her 
forventning om en klækkelig bonus. At 
de kommer til at mærke misundelsen. 
Og efterfølgende skammen over misun-
delsen, for det er jo kun, fordi de sidste 
blev de første og fik mere end fortjent, at 
de ikke var tilfredse med det aftalte. Han 
kunne jo have gjort det mere diskret. 
Men så havde kun de, som kom sidst og 
nu var blevet de første, lært hans nåde 
at kende. Måske kommer der en dag, 
hvor den erfaring kan vendes til evange-
lium også for dem, som oprindeligt var 
de første, men som så blev de sidste – og 
vel derfor kan forvente at blive de første 
igen, om end på en helt anden og over-
raskende måde? 

Optakten
Jesus fortæller lignelsen på baggrund af 
et spørgsmål fra Peter: »Se, vi har forladt 
alt og fulgt dig. Hvad får så vi?« (Matt. 
19,27) Jesus medgiver, at man får det 
hundreddobbelt igen og arver evigt liv, 
hvis man har forladt hjem eller familie 
eller marker. Men allerede her kommer 
det, som tager sikkerheden fra os og gør 
det nødvendigt at stole på hans nåde: 
»Men mange af de første skal blive de 
sidste, og mange af de sidste de første«.

Sammenligningens umulighed
Det er meget lettere at sammenligne løn 
end byrde. Løn er et tal, og timer kan tæl-
les. Men hvad et menneske bærer på, kan 

ikke sådan gøres op. Alt imens de første 
puklede, vel vidende at nu var familien 
forsørget den dag, har de sidste været 
fyldt af bekymring, ærgrelse, kedsom-
hed, utilstrækkelighedsfølelse – og mon 
ikke også misundelse på dem, der blev 
valgt først? De har måske også sammen-
lignet sig med dem: sammenlignet kom-
petencer og erfaring og moralsk habitus. 
»Skulle de virkelig være bedre end mig?« 
Eller – værre: »Jeg dur heller ikke til no-
get«. 

Det sete afhænger af øjnene, der ser
»Er dit øje ondt, fordi jeg er god?« spørger 
vingårdsejeren de forurettede arbejdere. 
Og det har med blik at gøre. Det har at 
gøre med, hvad mennesker ser, og hvad 
Gud ser. Han giver ikke nogen af arbej-
derne den denar som modydelse. Han gi-
ver dem, fordi han ser, at de har værdi 
ved at være til, ved at være skabte – ikke 
ved, at de selv skaber en værdi, som kan 
tælles og gøres til genstand for sammen-
ligning.

Efter vores begreber er Gud uretfærdig. 
Tilgivelse er også uretfærdig. Tilgivelse 
betyder, at det ikke går os som fortjent. 
Om lignelsens pointe – at Gud er uretfær-
dig – om det er en god eller en dårlig ny-
hed, det kommer jo helt an på, hvordan 
man ser sig selv. Som storebroderen el-
ler som lillebroderen i lignelsen om de(n) 
fortabte søn(ner)/den fortabte far. Det af-
gør, om man vil sige om Gud, at han er 
utilregnelig, uforudsigelig, uretfærdig. 
Eller at han er overraskende storsindet 
og gavmild.

Himmeriget
Hvor himmeriget begynder, holder al ri-
melighed op. Det ligner ikke noget! Og så 
dog. Det sker da, at vi glemmer os selv og 
vores eget, eller at vi beslutter os for at 
lade regnestokken ligge, fordi der er no-
get, der er vigtigere. Dér bryder himme-
riget igennem her på jorden. Selv i vores 
samfundsindretning kan vi se himmel-
ske spor af, at det ikke kun handler om, 
hvem der har fortjent mest, men hvem 
der trænger mest. 
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A N M E L D E L S E

Solidt om dåben

I DISSE ÅR er der utrolig stor opmærk-
somhed på dåben i kirken. Det gælder 
ikke mindst i den Danske Folkekirke, 
men også i landene omkring os. Det er de 
faldende dåbsprocenter overalt, der har 
foranlediget det store fokus på kirker-
nes fælles grundlag. Det ser vi hos vore 
nærmeste naboer i Sverige og Tyskland. 
Så både i EKD og Svenska Kyrkan har der 
været store empiriske undersøgelser af 
grundene til, at forældre fravælger dåb af 
deres børn. Svarene på disse undersøgel-
ser har afstedkommet, at kirkerne i Tysk-
land og Sverige forsøger at imødekomme 
moderne forældres behov og ønsker til, 
hvordan kirken skal møde dem, for at det 
(igen) kan blive relevant for dem at bringe 
børnene til dåb i kirken. 

Hvordan et vigende dåbstal kan vendes
Også herhjemme har der været undersø-
gelser og initiativer på dette område. For 

nogle år siden gik biskopperne sammen 
om at se på, hvorledes et vigende dåbs-
tal kan vendes. Et resultat heraf var en 
stor rapport, der udkom i maj 2019, ud-
arbejdet af et biskoppeligt nedsat udvalg. 
Rapporten var på 125 sider, hvoraf dog en 
tredjedel omhandlede nadveren. Udover 
denne rapport om dåb og nadver er der 
lavet noget tilsvarende for folkekirkens 
liturgi og for autorisationsprocessen i 
forbindelse med ændringer i de gælden-
de ritualer og liturgien. Efter en hørings-
periode for de nævnte rapporter er der 
nu nedsat en kommission, der skal se på 
mulige ændringer af sakramenterne og 
liturgien i folkekirken. 

Herudover har også mere eller mindre 
privatteologiske initiativer set dagens 
lys; initiativer, der agiterer for ændrin-
ger i liturgien og sakramenternes ordlyd. 
Nogle initiativer går endda så vidt, at det 
er selve folkekirkens evangelisk-luther-
ske grundlag, der ønskes brudt ned. Det 
gælder ikke mindst forståelsen af dåbens 
sakramente, begreber som arvesynd, 
dobbelt udgang og meget mere. 

Ikke på den galej
Nærværende bog er ikke en bog, der er 
hoppet med på den galej. Så er det sagt! 
Den er nok kritisk over for meget af det, 
vi gør i kirken, både sådan i al alminde-
lighed, og særligt i forbindelse med dåb. 
Det er en bog, der også trækker en del på 
de indsigter, man har opnået i Sverige, 
nærmere bestemt Lund stift, og i EKD: 
den evangeliske kirke i Tyskland. 

Anmeldt af
Ole Buchardt Olesen,
Gilleleje

Langs levende vande
Dåben som handling og 
som livsfundament.

Tine Illum (red.)
Eksistensen, 212 sider, 
229,95 kr.
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Men bogen har også, som grundlag og 
gennemgående referenceramme, under-
søgelser af gudstjeneste- og dåbspraksis 
fra vor egen folkekirke, nærmere bestemt  
fra Haderslev og Aarhus stifter. 

Bogens redaktør og forfatter, samt de 
øvrige forfattere til artiklerne i bogen, 
synes ikke at tage udgangspunkt i den 
»hvad-rager-det-mig-teologi«, som f.eks. 
udgår fra »må-vi-være-her-folkene«, der 
mener, den hele by er gal, og at alt i kir-
ken er ad h. til, fordi det ikke siger no-
gen mennesker noget, hvad der foregår 
i kirken. 

Der er jo i hvert fald to måder, man kan 
gribe problemet med almindelige men-
neskers fremmedgørelse over for kirke og 
gudstjeneste an på. Man kan enten sige: 
det siger ikke folk et kvidder, ja, folk me-
ner: det rager mig slet ikke, (som Lars 
Sandbeck refererer en potentiel dåbsmor 
for at sige om kirkens dåb i bogen »Må vi 
være her«), og så gå i panik og lave hele 
teologien om, fra Jesus af og frem til i 
dag. Sådan som altså »må-vi-være-her-
folkene« gør. Eller man kan gøre, som 
Tine Illum og folkene bag bogen »Langs 
levende vande« gør det: forsøge at møde 
mennesker mht. gudstjenester og sakra-
menterne der, hvor de nu er. Tage folk 
ved hånden og lede dem ind i en kirke-
lig sammenhæng, der gør dem trygge, så 
de føler sig velkomne og ser kirken som 
»vores«. 

Det er mit indtryk, at Tine Illum og de 
øvrige forfattere til artiklerne i denne bog 
alle brænder for kirken, dens budskab, 
gudstjenesten og sakramenterne. Det er 
bogens omdrejningspunkt, at vi her har 
noget, der skal komme alle mennesker til 
gode; et budskab, som alle grundlæggen-
de skal høre, og et fællesskab at tilbyde 
enhver, som ikke findes noget andet sted 
i verden. 

15 artikler om dåb og dåbssyn
Selve bogen er delt op i tre afdelinger. Først 
er der 15 artikler om dåb og dåbssyn. Så er 
der et afsnit med konkrete work shops, der 
handler om dåben, og hvad den betyder for 
os alle. Til sidst er der et afsnit om guds-
tjenestelige tegnhandlinger og dåbserin-
dring. Fælles for alle tre afsnit, og altså de 
forskellige artikler, er dette: hvordan får vi 
dåben og gudstjenesten til at tale ind i det 
enkelte menneskes liv på en måde, hver 
især kan se sig selv i? Hvordan bliver kir-
kens liv og budskab et livsfundament for 
de mennesker, kirken er til for? Det skal 
forstås sådan helt lavpraktisk: hvordan 
inddrages mennesker i alt det vidunderli-
ge, som evangeliet og kirkens gudstjeneste 
er? Med udgangspunkt i de nævnte under-
søgelser af folks forhold til dåb og til guds-
tjenesten i kirken gives der nogle bud på, 
hvordan man rundt om i landets menig-
heder kan blive bedre til at tage imod dåbs-
forældre og nye kirkegængere. Ofte er det 
små ting, der gør forskellen imellem, om 
dåbsfolk føler sig godt modtaget, skønt de 
er kirkefremmede, og det modsatte: at de 
har en oplevelse af ikke at være velkomne. 
Jeg tror, der i bogen her er noget at hen-
te for de fleste præster og menighedsråds-
medlemmer.

De 15 indledende artikler om dåbssyn 
og de andre ting rundt om og uden om 
dåben er alle lige til at læse og særdeles 
veloplagte. Man fornemmer, at alle for-
fatterne på forhånd er blevet »briefet« af 
redaktøren om, at dette skal være klart og 
lige til at forstå, uden at man har kend-
skab til græsk eller er professor i noget 
som helst. Hvis jeg særligt skulle frem-
hæve nogle af de små artikler til indsigt 
om gudstjeneste og dåb – udover Tine Il-
lums egne – så vil jeg nævne Peter Lod-
bergs, Anders-Christian Jacobsens og Jo-
hannes Værges små perler af teologisk og 
kirkelig oplysning i kort form. 

Gode workshops
I afsnittet om workshops er der flere 
gode, lige til at gå til for menighedsråd, 
præster og andre kirkelige medarbejder, 
samt konfirmander. Jeg har selv afprøvet 

 » Bogen har også, som grundlag og 
gennemgående referenceramme, 
undersøgelser af gudstjeneste- og 
dåbspraksis fra vor egen folkekirke
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UGE TIL UGE
FORUM FOR PATRISTIK
Synd og frelse i oldkirkens teologi
Seminar i København, mandag 30. januar kl. 13-17
I det forgange år har kirkelige kredse diskuteret de traditionelle 
syn på synd og frelse. Argumenter i debatten hentes ofte fra 
oldkirken og dens teologer. Men hvad siger disse teologer 
egentlig om synd og frelse – og er deres tanker relevante for os 
i dag? Det er temaet for vinterens seminar i Forum for Patristik, 
hvor tre forskellige synspunkter vil blive præsenteret.

Seminaret finder sted i Kierkegaard Auditorium (9A-0-01), 
Det Teologiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 
16, 2300 København S. Kontakt: forum@patristik.dk

Program
Kl. 13.00-14.00: Gitte Buch-Hansen: Arvesynd hos Filon og 
Paulus. Idéen om et seksuelt overført begær findes allerede 
hos Filon af Alexandria, som i De opificio mundi udfolder sin 
version af det såkaldte ’vuggeargument’, som skulle sige noget 
om menneskets medførte moralske habitus. Filon lægger sig 
i slipstrømmen af epikuræerne og kommer i sin allegoriske 
udlægning af skabelsesberetningen med en forklaring på, hvor-
dan nydelsen bliver en medfødt drift. Paulus’ tale om ’kødet’ 
kan forstås i dette lys. Oplægget vil reflektere over, hvad det 
betyder for forståelsen af ’livet i Kristus’ og ’frelsen’ hos Paulus.
Gitte Buch-Hansen er lektor i teologi ved Københavns Universitet.
Kl. 14.00-14.15: Pause.
Kl. 14.15-15.15: Anders-Christian Jacobsen: Origenes om 
synd og frelse. Oplægget vil beskrive forskellige forståelser 
af synd hos Origenes. Der vil særligt blive lagt vægt på 
Origenes’ beskrivelse af synd som afstand mellem Gud og 
det skabte. Soteriologien drøftes i lyset af de forskellige syn 
på synd, som præsenteres i oplægget.
Anders-Christian Jacobsen er professor i dogmatik ved 
Aarhus Universitet.
Kl. 15.15-15.30: Pause.
Kl. 15.30-16.30: Nils Arne Pedersen: Blev der nogensinde 
opfundet en arvesyndslære? I dansk og international debat 
støder vi tit på den idé, at Augustin ’opfandt arvesyndslæ-
ren’? Der er tale om en idé, der tidligere har været levende 
i kontroverser og polemik: I oldtiden foreligger den hos 
Julian af Eclanum; den dukker op i den tyske oplysning hos 
de såkaldte neologer, og den bliver genoplivet i det 20. 
århundredes ortodokse forsøg på at konstruere en dybtgå-
ende forskel mellem ’østlig’ og ’vestlig’ teologi. Men kan det 
passe, at en idé, der lugter så fælt af ideologi, kan hjælpe os 
til at forstå teologiens historie?
Nils Arne Pedersen er lektor i kirkehistorie ved Aarhus Universitet.
Kl. 16.30-17.00: Fælles debat.

Vidste du, at du har medlems- 
fordele bl.a. i Forbrugsforeningen 
og TRYG? Se mere på Præste- 
foreningen hjemmeside under 
medlemsfordele.

en af dem med mine egne konfirmander. 
Det er en simpel workshop, hvor man 
skal sidde i grupper og fortælle hinanden, 
hvad man ved om sin egen dåb. Dette gi-
ver en helt aktuel og konkret baggrund 
at tale om dåben på. Jeg tillod mobiltele-
foner til workshoppen. Så der blev ringet 
en del til konfirmandernes forældre/bed-
steforældre. Præsten måtte også have fat 
i sin egen mor for at løse opgaven. 

Tegnhandlingerne og dåbserindrings-
gudstjenesteforslagene til sidst i bogen 
tror jeg også, for langt de fleste præster 
og kirker, vil kunne fungere. I det hele 
taget er dåbserindring og dåbsoplæring 
som perspektiv for gudstjenesten og kir-
keåret virkelig en god tilgang til at gøre 
tærsklen til kirken lavere for mange se-
kulariserede danskere. 

Bogen er oplagt læsning, og workshop-
perne samt de foreslåede tegnhandlinger 
til forskellige kirkelige lejligheder er lige 
til at gå til for de fleste. 

Tilbage er der kun at sige tak til Tine 
Illum for den rette bog til tiden! 
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SEKRETARIAT
PERSONALIA

DØDSFALD
Martha Tórgard Joensen
pastor emer., tidl. Magleby-Borre. Født den 14. juni 
1951, død januar 2023. 

UDNÆVNELSER
Signe von Münchow Krarup-Leth
er ansat som sp. (kbf) i Aldersro-Lundehus Pastorat i 
Københavns Stift fra den 1. februar 2023. 

Merete Møller Hedegaard
er ansat som sp. (kbf) i Sø- og Klit Pastorat i Aalborg 
Stift fra den 1. januar 2023. 

Daniel Henoch Rasmussen
er ansat som sp. (oa) i Søften-Foldby Pastorat (50%) i 
Aarhus Stift fra den 1. februar 2023. 

Connie Møberg Lynge
sp. (oa) i Gauerslund Pastorat er ansat som knst. 
korshær- og diakonipræst i vor Frelsers Pastorat i Vejle 
Provsti i Haderslev Stift i perioden fra den 15. januar 
2023 til den 3. maj 2023. 

NAVNEÆNDRING
Rettelse
Louise Dixen Hansen
sp. i Køge, har ændret navn til Louise Dixen Øster-
gaard.

OMDANNELSE M.V.
Stillingen som 25% sp. (oa) i Sjørslev-Almind-Lysgård 
Pastorat samt 75% ungdomspræst med tilknytning 
til Vestervang Pastorat, begge Viborg Domprovsti 
ændres til en stilling som 55% sp. i Viborg Domsogn, 
hvori natkirken i Viborg Domkirke indgår og 45% 
studenterpræst med forpligtelse til at betjene Campus 
Viborg og øvrige uddannelser i Viborg fra den 1. januar 
2023. 

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



SIDE 39PRÆSTEFORENINGENS BLAD

PROVSTESTILLINGER – TJENESTEMANDSANSAT

Bornholms Provsti og Rønne 
Pastorat

G E N O P S L A G

Stillingen som provst for Bornholms Provsti og sp. 
ved Sankt Nicolai Kirke i Rønne er ledig med til 

besættelse snarest muligt. Stillingen er klassificeret  
i lønramme 37 i lov om tjenestemandslønninger m.m.  
Til stillingen ydes et provstetillæg på 32.200 kr. årligt  
(afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012). Den admini-
strative/ledelsesmæssige del af stillingen udgør 75%. 
Ansættelsesproceduren foregår efter reglerne i § 14 
b i bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i 
folkekirken m.v. Der tages forbehold for udvidelse af 
ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finans-
ministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemæn-
denes centralorganisationer om ansættelsesområder 
for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidrag 
fastsættes efter nyvurdering af boligen. For ikke 
ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer 
og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd 
og kvinder opfordres til at søge stillingen. Stillingsbe-
skrivelse er vedhæftet opslaget. Ansøgning stiles til 
Hendes Majestæt Dronningen og sendes til Biskoppen 
over Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K, 
e-mail: kmkbh@km.dk Ansøgningen skal være biskop-
pen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Se 
stillingsbeskrivelse for provst i Bornholms Provsti (pdf). 
Se embedsbeskrivelse for sognepræst ved Sankt Nicolai 
kirke i Rønne (pdf). Udløber den 6. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Er du vores nye provst på Bornholm? 
Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm, så er 
embedet som provst på Bornholm ledigt. 

Bornholm er præget af et rigt kirke-liv rundt om i 
sognene, samt et vidt forgrenet foreningsliv, både 
kirkeligt og folkeligt. Dertil er det en mulighed for at 
blive en del af et lokalsamfund med relationer, den 
skønneste natur i baghaven, en rig kulturarv og et liv i 
trygge rammer. 

I Bornholms Provsti er der 
 ¼ 39.572 personer, der bor i provstiet 
 ¼ 30.741 personer, der er medlemmer af folkekirken 
 ¼ 22 kirker 
 ¼ 21 sogne (13 pastorater) og 19 menighedsråd 
 ¼ 19 tjenestemandsansatte præster 
 ¼ dertil 1 kirke og 1 menighedsråd på Christiansø 

Stillingen er på 75% provst og 25% sognepræst i Sct. 
Nicolai Kirke i Rønne. 

Rønne er provstiets største by, der ellers er karakteri-
seret ved mange landsogne. Bornholms Regionskom-
mune og provstiet er sammenfaldende, og provstiet 
hører under Københavns Stift og Region Hovedstaden. 

Provstiudvalget 
Provstiudvalget består af 6 medlemmer, som er valgt 
af menighedsrådene, en præst valgt som repræsen-
tant for præsterne samt provsten. 

Vi afholder 10 ordinære møder om året, og et bud-
getsamråd i begyndelsen af september. Vi prioriterer 
desuden at mødes med menighedsrådene, når der er 
behov for det, og derfor afholdes nogle møder i deres 
lokaler. 

Den lokale afdeling af Distriktsforeningen af Menig-
hedsråd er meget aktiv, og foreningen afholder flere 
årlige møder, foredrag og kurser. 

Arbejdsplads og kollegaer 
Provstedelen udgør 75% af embedet og provstikon-
toret ligger i egne lokaler i Rønne i gåafstand fra 
embedsboligen og Sankt Nicolai Kirke. Der er gode ar-
bejdsforhold med kontor til provsten, provstisekretæ-
ren og vores medarbejder i Folkekirkens Skoletjeneste. 
Desuden er der et mødelokale og gode køkkenforhold. 

Provsten indgår i et kollegialt fællesskab med de øv-
rige provster i stiftet. Københavns biskop holder flere 
årlige møder med provstekollegiet samt Landemode i 
København og herudover en Stiftsdag på Bornholm. 

Præsterne mødes til tjenstlige møder og lokale 
FUV-kurser og temadage. 
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Vi ønsker os en provst 
 ¼ som kan hjælpe menighedsrådene, præsterne 

og provstiudvalget med at udfolde folkekirken 
på Bornholm, og som er villig til at understøtte 
de forskellige menighedsråd i deres arbejde med 
den lokale kirke 

 ¼ være med til at facilitere samarbejder på tværs af 
sognene, med udgangspunkt i sognene 

 ¼ som er rummelig, nærværende, har en under-
støttende ledelse, og kan favne og give plads til 
folkekirkens bredde, som den kommer til udtryk 
på Bornholm 

 ¼ som kan inspirere og være samlingspunkt for 
provstiets præster, som er forskellige, men 
indbyrdes har et godt og respektfuldt kollegialt 
forhold 

 ¼ som vil være folkekirkens ansigt i medierne på 
Bornholm 

Provstiudvalget lægger også vægt på, at den nye 
provst kan arbejde med i et tillidsfuldt og dialogbase-
ret samarbejde med menighedsrådene. Vi ønsker også 
en provst, som vil arbejde med en tydelig åbenhed og 
gennemsigtighed i forvaltningen. Provsten må gerne 
have interesse og flair for økonomi og ledelse, så 
arbejdet med en dialogbaseret styring af ressourcerne 
kan fortsættes i tæt kontakt med menighedsrådene. 

Som provst er man vært ved konventer og andre 
møder, afholder MUS, står for det gejstlige tilsyn på 
biskoppens vegne, deltager i og faciliterer processen 
ved ansættelse af nye præster, deltager i provstesyn, er 
forretningsfører for provstiudvalget og har daglig sam-
arbejde med provstisekretæren om provstiets daglige 
drift. Provsten sidder i bestyrelserne for Folkekirkens 
Skoletjeneste og Folkekirkens Børnekor på Bornholm. 

Bornholms Provsti har gennem en årrække været 
optaget af, hvordan børn på Bornholm møder folkekir-
ken, som en relevant del af deres liv. 

Vil du være med til at udfolde folkekirken på 
Bornholm sammen med os, så glæder vi os til at læse 
din ansøgning. 

▶ Yderligere information om provstestillingen kan fås 
hos provstiudvalgsformand Jack Frederiksen på tlf. 29 
43 57 27.

Sognepræst ved Skt. Nicolai Kirke i 
Rønne Sogn
Vi forventer, at du bliver en aktiv medspiller i 
kirken, menigheden og byens liv. At du er teologisk 
reflekteret, fordomsfri, rummelig, fleksibel, empatisk, 

konstruktiv, synlig, god til at samarbejde, god til at 
kommunikere med og til hvem som helst, og at du 
besidder høj integritet og tænker i fornyelse.

Til gengæld har vi også meget at tilbyde dig.

I Rønne får du en maggiterning af en dansk storby. 
Selvom Rønne by kun har 14.000 indbyggere, har 
den det hele. Rønne er Bornholms hovedstad med 
lufthavn, sygehus, Bornholms Politikreds, byret, en 
stor vifte af uddannelsestilbud omkring et nybygget 
Campus samt mulighed for at dyrke stort set alle 
idrætsgrene. Byen har veludviklet detailhandel samt 
store naturområder langs kysten umiddelbart fra 
bygrænsen mod nord og syd.

Som sognepræst i Rønne får du ikke alene tre 
vellidte, fuldtidsansatte præstekolleger, et engageret 
menighedsråd og mange frivillige knyttet til et utal af 
aktiviteter omkring kirken. Vi samarbejder på kryds og 
tværs – også mellem de forskellige kirkeretninger.

Du får også et varieret tilbud om at engagere dig 
i sociale og faglige sammenhænge. Bornholmere 
er kendt for at tage godt imod tilflyttere, som viser 
interesse for os.

Rønnes kulturliv rummer et stort regionalt spillested, 
et ældgammelt selvstændigt egnsteater, museum, 
stor biograf og frem for alt et musikliv året rundt af 
betydelig bredde. Såvel knyttet til kirken som rundt 
om i byen og på resten af Bornholm. 

Skt. Nicolai Kirke har stået på samme grund i næsten 
800 år og er besmykket med stor dansk kunst. Vi kan 
prale af at kirken har Danmarks 20. største orgel.

Du bor 150 meter fra kirken, midt i det gamle Rønne i 
en præstebolig, som Trap Danmark beskriver således:

»Rønne Præstegård fra 1831 er en af landets mest 
velbevarede bygningsfredede præstegårde. Præste-
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gården er en enkel, velproportioneret, grundmuret 
længe med let klassicistisk anstrøg, rødkalket med 
pyntelig hvidpudset tandsnitsgesims, sammenbygget 
med to enklere sidefløje. Det såvel ude som inde 
velbevarede lukkede gårdanlæg er omgivet af haven 
bag høje kampestensmure«. Bygningen er i god stand 
inde som ude og rummer godt 300 m² beboelse i to 
etager.

Og så kan vi aflive en myte om besværlig trans-
port til og fra Bornholm; med en af de 8-10 daglige 
flyafgange tager den samlede rejsetid til Københavns 
centrum mindre end to timer og blot en time længere 
med færge. 

Oplysninger om erhvervsmuligheder på Bornholm til 
evt. partner kan fås hos regionskommunens tilflytter-
konsulent: Kontakt Rune Holm, tlf. 31 21 88 80, e-mail: 
rh@bornholm.biz

Yderligere oplysninger om præstestillingen kan 
fås ved henvendelse til menighedsrådets formand: 
Johnny Winther Holbech, Møllegade 16, 3700 Rønne, 
tlf. 30 18 19 02, e-mail: jowiho16@outlook.dk samt til 
sognets præster.

I øvrigt kan der oplyses følgende om 
sognepræsteembedet:
Kirken har en central betydning i byens liv, og der er 
en god tilslutning til kirkens to søndagsgudstjenester 
og mange andre arrangementer.

Pr. 1. jan. 2022 er der i Rønne Sogn 11.624 indbygge-
re, hvoraf 8.981 er medlemmer af folkekirken.

Skt. Nicolai Kirke der er sognets eneste kirke, er 
meget velholdt. Den er dateret tilbage til 1275, men er 
ombygget flere gange, senest i 1915-18. Der er ca. 600 
siddepladser.

Rønne Kirkegård med kapel og krematorium ligger 
ca. 1 km fra kirken.

Der er menighedsrådsmøder ca. 10 gange årligt. 
Menighedsrådet består af p.t. 14 valgte medlemmer. 

Der er 4 præster i sognet, hvoraf den ene er provst. 
Der er mange konfirmander. Gudstjeneste og kirkelige 
handlinger fordeles ligeligt. Ansatte i kirken: Kordegn, 

2 kirketjenere, organist, organistassistent, kirke- og 
kulturmedarbejder, regnskabsfører.

Der er 3 præsteboliger med tilhørende sognegårde, 
hvor konfirmandundervisningen foregår. Mange af 
kirkens andre aktiviteter (sogneaften, kirkens daglig-
stue, sangaften korøvelser, børne og ungdomsarbejde 
m.m.) foregår også her.

Der afholdes mange koncerter i kirken. Kirken har et 
kantori, der medvirker ved højmesserne samt børne- 
og ungdomskor.

Der er i sognet 3 missionshuse (IM, ELM og LM), 
KFUM/K har et hus, og der er flere frikirker i sognet. Vi 
har et godt samarbejde med disse foreninger og kirker 
bl.a. gennem Evangelisk Alliance.

Der er 2 folkeskoler og 1 privatskole.
Der er et hospital og 2 plejehjem, hvor der holdes 

regelmæssige gudstjenester.
Kirke- og kulturmedarbejderen står for børne- og 

ungdomsarbejdet: Babysalmesang, børnekirke, klub-
berne SNUK og SNYK og bistår med minikonfirman-
derne. Hun står også for omsorgsarbejdet: Besøgs- og 
aflastningstjeneste m.m.

Kirkebladet hedder »Skt. Nicolai-Nyt« og udkommer 
4 gange årligt. Det redigeres af præsterne, kordegnen 
og 2 menighedsrådsmedlemmer.

Boligforhold: Præsteboligen ligger på adressen 
Søborgstræde 11, 3700 Rønne. Den er bygget i 1831 og 
er i god stand. Privatboligen er ca. 300 m² i 2 etager. 
Opvarmet med fjernvarme. Kontoret er på ca. 30 m². 
Grunden er på 2632 m², hovedsagelig udlagt som 
græs. Der er vedligeholdelsesordning.

Afstand fra bolig til kirkegård er ca. 1 km. Der er 
dagligvareforretninger indenfor 150 m.

Skat: 25,9 – 8 og 0,93%. 

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.
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Ballerup Pastorat

En stilling om sp. i Ballerup Pastorat i Helsingør 
Stift er ledig til besættelse. Stillingen er lønindpla-

ceret 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 6. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Ballerup Sogn er et aktivt sogn med mange aktivi-
teter, bl.a. har vi koncerter, torsdagscafé, foredrag, 
pilgrimsvandringer og -andagter, sorggruppe, baby-
salmesang, litteraturkreds, samtalesaloner, strikkecafé 
mv. 

Gudstjenestelivet er præget af, at folk mest søger de 
alternative gudstjenester, og ellers er der ved almin-
delige højmesser afhængig af årstiden et fornuftigt 
antal kirkegængere. 

Ballerup Sogn har stort set ikke haft kirkelige 
retninger i mange generationer, hverken missionshuse 
eller højskoler. Det er meget småt, hvad der er af 
frikirkeligt miljø, og hvis der er, er det tværkirkeligt 
med rødder i frikirkelige gudstjenesteformer. 

Kirkegængerne går både til højmesse i Ballerup 
Kirke og i Skovvejskirken, kun få foretrækker den ene 
kirke fremfor den anden. Der er som de fleste steder 
kirkekaffe efter højmessen om søndagen, og højmes-
sen går på skift mellem kirkerne. 

Der afholdes månedlige andagter på de 4 plejehjem: 
Toftehaven, Lindehaven, Kirstinehaven samt Egely. Der 
er udendørs gudstjeneste 2. pinsedag i sognets have 
med jazzmusik og hvert 2. år ved Ballerup musikfesti-
val er højmessen flyttet fra Ballerup Kirke til kirketor-
vet som en spillemandsgudstjeneste med nadver. 

For 6 år siden kom der et pilgrimshus i sognet – Pil-
grimshuset Albergue Ballerup – med 800 medlemmer. 
Mange medlemmer ser det som noget naturligt, at 
kirken er en del af pilgrimsmiljøet – især fordi Ballerup 
Kirke er en Jakobskirke. 3-4 gange om året arrangeres 
der pilgrimsvandringer med efterfølgende andagt i 

Ballerup Kirke. Vi har etableret »pilgrimskirke« for at 
styrke samarbejdet mellem pilgrimshuset og kirken. 

Præsterne i Ballerup Sogn har etableret flere gode 
relationer til kommunen: Musikskolen, Ældresagen og 
Biblioteket samt kommunens tilbud omkring sorg og 
udsatte borgere. 

Kommunens vuggestuer, børnehaver og de mindste 
klasser i skolerne inviteres hvert år til julegudstjenester. 
Her ønsker vi at udvide samarbejde til også at omfatte 
gudstjenester i påsketiden samt omkring musik og 
sang. Der er en velfungerende skoletjeneste i Ballerup- 
Furesø Provsti, som vi har et tæt samarbejde med. 

Af aktiviteter har Ballerup Sogn bl.a. en månedlig 
læsekreds, Filosofisk salon, Sorggrupper, Gravidsam-
taler, månedlige gudstjeneste for børn kaldet »Gud 
og spaghetti«, Strikkecafé, Torsdagscafé (for seniorer, 
ugentlig, undtagen i sommerferieperioden), og vi ar-
rangerer højskolesang i haven, (et tiltag, som vi skabte 
under Covid-19) – ca. 4 gange i sommerhalvåret. 

Der er mange forskellige gudstjenester i Ballerup 
Sogn, fx Alle Helgens gudstjeneste, Skt. Jakobsdag 
den 25. juli med vandring, andagt og fællesspisning, 
Helligtrekonger, Skærtorsdags måltidsgudstjeneste, 
Fredslyset, De 9 Læsninger, Kyndelmisse, Mortens-af-
ten, Sorgens Landskab for dem, der er i sorg, Valde-
marsaften og 2. pinsedag med jazz i Sognegårdens 
gamle have. I december er der en vifte af aktiviteter 
og gudstjenester i Ballerup Sogn, bl.a. »Julesalme-
sang« og julesoiré. 

Hver anden lørdag er der familiegudstjeneste med 
dåb kl. 11 i Ballerup Kirke. 

I 2021 i forbindelse med fejringen af Skt. Jakobsdag 
i et jubelår (når Skt. Jakobsdag, den 25. juli, falder på 
en søndag), inviterede vi Farum, Værløse, Hareskoven, 
Måløv og Skovlunde sogne til at vandre med mod 
Ballerup Kirke. Der deltog ca. 75 personer i spisningen 
efter vandring og koncert med musik af Hildegard von 
Bingen. Også i 2022 fejrede sognet Skt. Jakob med 
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vandring, andagt og fællesspisning i samarbejde med 
pilgrimshuset. 

Ballerup Sogn er normeret til 4 fuldtidspræster. 
Der er et rigtig godt samarbejde præsterne imellem, 

og desuden præsterne og menighedsrådet imellem. 
Præsterne har præstemøder hver 14. dag, hvor arbej-
det planlægges og arbejdet fordeles. Det vægtes højt 
med en god dialog på trods af teologiske forskelle. 
Præsterne samarbejder omkring flere af årets store 
gudstjenester, bl.a. Alle Helgens Aften og flere kon-
firmandgudstjenester med temaer som jul og påske 
samt en konfirmand-gospelgudstjeneste. 

Ballerup Sogns sorggruppe er et samarbejde mellem 
Pederstrup og Ballerup Sogn. Der er ikke bistandsfor-
pligtelse til de øvrige sogne. 

Det kan oplyses, at man kan kontakte den afgående 
præst og høre om embedet. Interesserede ansøgere 
kan kontakte præsterne i sognet og høre mere om 
stillingen. 

Kontakt: 
Sognepræst Inge Meibom, tlf. 30 73 00 13, e-mail: 
inm@km.dk 
Sognepræst Trine Brandsborg, tlf. 30 73 00 14, e-mail: 
tsbr@km.dk 
Sognepræst Tonny Aagaard Olesen, tlf. 30 73 00 11, 
e-mail: tao@km.dk 

Antal folkekirkemedlemmer: 9.500 (2. kvartal, 2022, 
Danmarks Statistik).
Menighedsrådsformand Rikke Ærtebjerg, tlf. 61 55 63 
09, e-mail: rikke@ballerup-sogn.dk 
Årligt antal menighedsrådsmøder: 6-8 
Et Kirke- og kirkegårdsudvalg (stående), et Økonomi-
udvalg, et Sognegårdsudvalg, et Aktivitetsudvalg og 
et udvalg omkring Grøn Kirke. 
Der er et rigtig godt samarbejde mellem præster og 
menighedsråd. 

Hvad lægger menighedsrådet vægt på i 
samvirket med præsten? 
Vi lægger vægt på, at vi i samarbejde sørger for at 
formidle det kristne budskab, som beskrevet i Lov om 
menighedsråd. 

Der er til stillingen knyttet et kontor i Præstegården, 
Præstevænget 2a, 2750 Ballerup. Der er i tilknytning 
til kontoret direkte adgang til vores nye sognegård, 
konfirmandstue, mødefaciliteter, frokoststue, køkken, 
have, kaffe og te etc. 

Afstande 
Ballerup Kirke og Sognegården ligger 5 min. gang fra 
Ballerup St., ca. 1 km fra nærmeste folkeskole og 2 km 
fra Borupgård Gymnasium. Der er flere supermarkeder 
inden for 1 km fra sognegården. 
Skat: Beskatningsprocent til kommunen er 25,5%, 
grundskyldspromillen er 28,89 og kirkeskat for 2023 
er 0,72%. 
Ballerup Kirke, Skt. Jakobsvej 1B, 2750 Ballerup: 
Bygget omkring år 1200 med efterfølgende tilbyg-
ninger. Se mere her: Ballerup Kirke | Ballerup Sogn 
– Skovvejskirken og Ballerup Kirke (ballerup-sogn.dk). 
Ballerup Kirke er en middelalderkirke, der er underlagt 
Nationalmuseet. 130 siddepladser. 
Skovvejskirken, Digterparken 1, 2750 Ballerup: 
Krematorium og det tilhørende kapel blev bygget i 
1968, og har siden 1969 været godkendt som kirkesal. 
Se mere her: Skovvejskirken | Ballerup Sogn – Skov-
vejskirken og Ballerup Kirke (ballerup-sogn.dk). 133 
siddepladser. 
Der er ca. 900 m fra Ballerup Kirke og sognegården til 
Skovvejskirken og krematoriet. Krematorium og kirkegård 
ligger begge på adressen Digterparken 1, 2750 Ballerup. 
God og stabil kirkegang. 
Sognet ønsker i samarbejde med den nye præst at 
styrke børnearbejdet. 
Vi har 2 kordegne. 
Vi har 2 førsteorganister og 5 fastansatte sangere. 
Derud over har sognet et menighedskor, tilknyttet 
Skovvejskirken, »Skovvejskoret« ledet af den ene  
organist. Fremadrettet skal vi også starte et børnekor op. 
Ballerup Sogn har 1 gartnerassistent, 7 gartnere, 2 
krematoriemedarbejdere, 4 administrativt personale, 
4 kirketjenere, 2 kirketjenervikarer, den ene af de 2 
kordegne er ansat som grafisk designer, og den ene 
kirketjener er også ansat som minikonfirmand-lærer, 1 
administrationschef. 
Ballerup Sogn er på Facebook og Instagram. 

Sankt Mikkels Pastorat

S tillingen som sp. i Sankt Mikkels Pastorat i Ros-
kilde Stift er ledig. Stillingen er lønindplaceret i 

løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsan-
satte præster i folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig 
til stillingen – beliggende: Kirkegårdsstien 2, 4200 
Slagelse. Boligbidraget vil blive nyfastsat ved vurde-
ring. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksa-
menspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 
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Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms 
Kanal 21, 1220 København K., og sendes direkte til 
Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 
4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk Ansøgnin-
ger skal være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag kl. 15:00. Hvis ansøgningen sendes pr. mail 
kan autosvaret fra stiftet betragtes som kvittering for 
modtagelse af ansøgningen. Udløber den 6. februar 
2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Vi tilbyder: 

 ¼ En erfaren præstegruppe, der sætter faglighed og 
det gode kollegaskab højt 

 ¼ Engagerede medarbejdere og et menighedsråd, 
som er stærkt interesseret i at arbejde for kirkens 
liv og vækst 

 ¼ En aktiv og deltagende menighed 
 ¼ Forskellige gudstjenester og en bred vifte af 

aktiviteter og koncerter 
 ¼ Et godt samarbejde mellem de fire sogne i byen. 

Vi søger: 
 ¼ En velfunderet præst, der er en dygtig teolog, en 

god prædikant og en omhyggelig liturg, og som er 
fortrolig med kirkens gudstjeneste og traditioner 

 ¼ En præst, som har erfaring og blik for de traditi-
oner og aktiviteter, der allerede findes, men som 
også har lyst til at bidrage til udviklingen med 
nye tanker 

 ¼ En præst, der kan se værdien i at indgå i en 
engageret medarbejdergruppe, hvor faglighed og 
samarbejde er i højsædet. 

▶ Se vores hjemmeside www.sctmikkels.dk for at læse 
mere om sognet og det ledige embede. 

Uddybende oplysninger om Sct. Mikkels 
Sogn i Slagelse 
Slagelse By er en spændende handelsby og en leven-
de uddannelsesby med mange uddannelsestilbud. Der 
er også et større hospitalsområde i byen. 

Sct. Mikkels Kirke er en købstadskirke, der ligger i 
midtbyen. Kirken en større købstadskirke fra år 1333, 
hvor den afløste en tidligere kirke med tvillingetårne 
fra det 11. århundrede. 

I Sct. Mikkels Kirke er gudstjenesten omdrejnings-
punktet i det kirkelige arbejde. Vi sætter pris på, at 
fornyelse og forandringer sker, når det føles naturligt. 

Sct. Mikkels Kirke er først og fremmest en folkekirke, 
der ud over søndagens gudstjeneste danner ramme om 

sognets liv fra dåb til vielse og begravelse, men også har 
en bred vifte af aktiviteter for alle generationer. 

Derudover er kirken en aktiv del af byens rige kultur-
liv – en nærværende og aktiv medspiller, der er med 
til at brande byen. Udover den fællesskabende rolle 
for menigheden er kirken også med til at skabe andre 
fællesskaber som formidler af kultur ved blandt andet 
foredrag og koncerter. 

Ud over højmesserne hver søndag holdes en lang 
række gudstjenester i løbet af året: Otte aftenkonfir-
mandgudstjenester, hvor børne- og ungdomskoret 
medvirker, familiegudstjenester ved julearrangement, 
fastelavn, høst, andagt om eftermiddagen i Sct. 
Mikkels Kapel Alle på Allehelgensdag og aftenandagt 
ved Slagelse Kulturnat, Sct. Michaels Nat. 

Ved kulturnatten medvirker i øvrigt forskellige kor 
i løbet af aftenen før aftenandagten. Kirkens sogne-
gård, Pakhuset, er ligeledes vært for indslag, ligesom 
der er adgang til kirkens tårn og klokker. Kulturnatten 
involverer hele byen og trækker mange besøgende 
gennem byen og kirken. 

Der er et godt samarbejde mellem de fire bysogne. 
Sognene driver i fællesskab Menighedsplejen i Slagel-
se, som netop nu er under reorganisering for at skabe 
bedre vilkår for det diakonale arbejde. Diakoniens Dag 
markeres også ved et fælles arrangement. 

I et fælles aktivitetsudvalg, FAUS, samarbejdes om 
større, fælles arrangementer. Derudover afholdes i 
forbindelse med Slagelse Festuge en fælles frilufts-
gudstjeneste. 

Fakta og information om kirken og 
embedet 
Der er 10.130 indbyggere i Sct. Mikkels Sogn (Sankt 
Mikkels Sogn og Pastorat), heraf 7.098 folkekirkemed-
lemmer. Øvrige fakta om sognet 2021, som var påvirket 
af corona, viser, at der var 78 dåbshandlinger, 53 konfir-
mander, 9 kirkelige vielser, 4 kirkelige velsignelser og 103 
kirkelige bisættelser/begravelser blandt sognets døde. I 
førstehalvår af 2022 var der 11 vielser og 1 velsignelse. 
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Der er tre sognepræster (hvor du kan blive den ene) 
og en diakoni- og korshærspræst. De øvrige faste 
medarbejdere består af en kordegn, en deltidsansat 
kordegn, to kirketjenere, en organist samt en organist-
vikar. Der er endvidere et kantori, hvorfra 8 korsangere 
deltager i højmessen. 

Kirkens orgel blev indviet i 1961 og er bygget af 
Marcussen & Søn. Det er intoneret af P.G. Andersen, som 
også har tegnet den markante facade, der skal illustrere 
ærkeenglen Michael med udbredte vinger. Orglet blev 
renoveret af P.G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri i 2017 
og har nu 35 stemmer, fordelt på HV, SV, RP og Pedal. 
Der er netop påbygget et setzeranlæg med 8.000 kom-
binationer. Kirken råder desuden over et mindre kororgel 
med 4 stemmer, som er bygget af P.G. Andersen i 1989. 

Kirker og kapeller: 
Sct. Mikkels Kirke (1333) med 450 siddepladser – 600 
med ekstra stole. 
Slagelse Kirkegårde, herunder Sct. Mikkels Kapel og 
Sct. Peders Kapel i gåafstand. 
Helligåndskirken v/Slagelse Kloster i midtbyen, hvor 
provstikontoret også ligger. 

Kirkegangen: 
God kirkegang og mange dåbshandlinger. 

Menighedsrådet: 
12 valgte medlemmer. 
4 præster. 
Bredt folkekirkeligt forankret. 

Kontakt for yderligere oplysninger: 
 ¼ Menighedsrådsformand Robert Kronberg, tlf. 91 

53 95 23, e-mail: formanden@sctmikkels.dk 
 ¼ Sognepræst Simon Buchwald, kirkebogsfører, tlf. 

24 49 00 90, e-mail: sdj@km.dk 
 ¼ Sognepræst Poul Damsgaard, tlf. 24 81 00 03, 

e-mail: pdam@km.dk 

Arbejdsforhold: 
Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård, anvendes til mange 
formål såsom: sogneeftermiddage og -aftener, børne- 
og ungekor, julearrangement, studiekredse, læsekreds, 
komsammen efter babysalmesang, der foregår i 
kirken, en årlig sognedag, fællesspisning skærtors-
dag med mere samt julearrangement (krybbespil 
og/eller Lucia). Konfirmander og minikonfirmander 
tilknyttet dette embede undervises i konfirmandstuen 
på præstegården. Aktuelt varetages sorggrupper af 
diakonipræsten. 

Vi ser børn og unge som et særligt indsatsområde. 
Der er en bestyrelsespost i Slagelse Kirkegårde. 
Gudstjeneste på plejehjem månedligt. Fordeles ligeligt 
mellem sognets præster. 
Det ledige embede varetager minikonfirmander og 1-2 
konfirmandhold i sognet. 
Der er tre præster med distriktsdeling. Der er ligelig 
fordeling af opgaverne. Der er også en diakoni- og 
korshærspræst. 

Derudover er der: 
1 kordegn og en deltidsassistent. 
Sct. Mikkels Kantori, der medvirker ved højmesserne. 
Børne- og ungdomskor. 
1 organist og en deltidsorganist. 
2 kirketjenere. 

Boligforhold: 
Der er tjenestebolig tilknyttet embedet. Den ligger på 
Kirkegårdsstien 2 i 4200 Slagelse mellem bymidten 
og Sct. Mikkels Kirkegård. Kirken, præstegården og 
kirkegården ligger i en rask gåafstand fra hinanden. 

Vestsjællandscentret, hospitalet og skadestue er 
ligeledes i gåafstand. Der er omkring 1 kilometer til 
banegården og universitetet, og der er omkring 2 kilo-
meter til gymnasiet. Præsteboligen ligger med andre 
ord centralt i byen i østlig retning for selve bymidten. 

Præstegården er fra 1957, men ombygget i 1990 og 
restaureret for få år siden. Boligen fremstår pæn, mo-
derne og velholdt, men taget skal muligvis udskiftes 
inden for en overskuelig fremtid. 

Den er på 298 m² (med 86 m² på 1. etage), hvoraf 88 
m² er præstekontor og konfirmandstue. Dertil kommer 
en kælder på 73 m². 

Der er spisestue og dagligstue en suite samt køkken 
i stueplan samt fire værelser på første etage. Der er 
eget toilet/badeværelse og toilet på første sal samt 
et gæstetoilet ved præstekontoret og et toilet/bade-
værelse ved konfirmandstuen. Haven er på lidt over 
1.000 m². 

Hårde hvidevarer består af komfur/ovn, køleskab/
fryser, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. 

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering. 
Udgifter til fjernvarme fastsættes efter nyvurdering. 
Udgifter til vand er ca. 3.000-8.000 kroner i henhold 

til Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster 
(nr. 55 af 26/06/2012) og meddelelse fra Slagelse 
Provstiudvalgs af 26. marts 2004. 

Udgifter til elektricitet er ca. 16.000-17.000 kroner 
(med aktuelle energistigninger fra det normale på 
omkring 13.000 kroner) i henhold til Cirkulære om 
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tjenestebolig for folkekirkens præster (nr. 55 af 
26/06/2012 § 24 stk. 1 og 2 samt § 2 stk. 2 i bilag 1). 

Kontorfaciliteter: 
Præstekontor og konfirmandstue er tilknyttet præste-
gården. 

Der er adgang til præstekontor og gæstetoilet 
gennem boligens hall, og der er intet venteværelse. 
Der er derimod direkte adgang til konfirmandstuen 
gennem en entre. 

Kontorinventar består af skrivebord og et mindre 
mødebord. 

Beskatningsprocent: Kommunalskat 25,1% (skatten er 
ved at blive hævet) og kirkeskat 0,96%. 

Syv-Ørsted-Dåstrup Pastorat

S tillingen som sp. i Syv-Ørsted-Dåstrup Pastorat 
i Roskilde Stift er ledig. Til stillingen er knyttet 

forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyn-
dighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i 
aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster 
i folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen 
– beliggende Gurlivej 4 i Dåstrup, 4130 Viby Sjælland. 
Boligbidraget vil blive nyfastsat ved vurdering. For ikke 
ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer 
og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd 
og kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgninger 
stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 
1220 København K., og sendes direkte til Biskoppen 
over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, 
e-mail: kmros@km.dk Ansøgninger skal være biskop-
pen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Hvis 
ansøgningen sendes pr. mail kan autosvaret fra stiftet 
betragtes som kvittering for modtagelse af ansøgnin-
gen. Udløber den 6. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Er du vores nye sognepræst?
Vi søger en ny præst til vores menighed 
og kollega til vores engagerede hold af 
dygtige medarbejdere.
Vil du være præst i en levende kirke, som både byder 
på meningsfulde og varierede arbejdsopgaver, og som 
ligger midt på Sjælland i naturskønne omgivelser, så 

er Syv, Ørsted, Dåstrup (SØD) Pastorat lige noget for 
dig.

Ønsker man at være præst i og omkring Viby 
Sjælland, er der nok at tage fat på. Vi har mange 
aktiviteter og kirkelige handlinger. Det er et embede, 
hvor der kræves engagement og samarbejde for at få 
dagligdagen til at fungere. Til gengæld har man me-
get frie tøjler til at præge sin dagligdag med de ønsker 
og ideer, man selv synes kunne være spændende at 
prøve af. Der hersker ikke noget kirkeligt retningspræg 
i menigheden.

Pastoratet har tre kirker, som ligger i en bue omkring 
Viby Sjælland med en sognegård i bymidten, hvor 
der er fælles kirkekontor og et præstekontor for 
vores anden præst. Ligeledes er der et sognehus og 
et kirkegårdskontor i Dåstrup. I Viby er der desuden 
to plejehjem, to skoler og en friskole, et kulturhus 
med bibliotek og et meget aktivt foreningsliv, som 
understøtter et blomstrende bysamfund. Der er kun 
15 kilometer til Roskilde, hvortil der også er gode 
togforbindelser (8 minutter til Roskilde – 35 minutter 
til København). 

Området i Viby Sjælland er i en rivende udvikling 
med en betragtelig befolkningstilvækst, hvor vi har 
et ønske om at knytte tilflyttere tættere til kirken, så 
vores aktiviteter bliver et naturligt tilvalg. 

Der er fælles menighedsråd for alle tre sogne, der 
bakker op om det kirkelige liv og arbejder målrettet 
for et godt arbejdsmiljø for alle ansatte. 

Embedsboligen – som også indeholder præste-
kontor – ligger lige bag Dåstrup Kirke (Gurlivej 4) i et 
hyggeligt parcelhuskvarter kort til skoler og institutio-
ner. Præstegården er et nyere og rummeligt parcelhus 
med jordvarme og solceller og vil blive istandsat, 
inden en ny præst flytter ind. Der er fra menighedsrå-
det bevilliget hjælp fra vores dygtige graverteam til at 
holde haven. 

Vi søger en præst, som
 ¼ gerne vil tage del i pastoratets liv og kan værne 

om traditioner, men samtidig ønsker at bidrage 
med nye idéer, der kan udvikle kirkelivet. Derfor 
ligger det os på sinde, at den nye præst er et 
menneske, som formår at få sine idéer ud over 
kanten. 

 ¼ har lyst til at arbejde med børn og unge.
 ¼ har sans for gudstjenestens helhed og prædiker 

både reflekteret og fra hjertet.
 ¼ favner bredt og evner med empati at møde andre 

fordomsfrit og åbent, så der kan sættes streg 
under folkekirke.
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 ¼ er holdspiller og vægter det gode samarbejde 
med kolleger, menighedsråd og frivillige.

 ¼ har mod på digital formidling. 

Vi kan tilbyde:
 ¼ en menighed, der aktivt bakker op om kirken og 

de mange aktiviteter, der tilbydes.
 ¼ rigtig gode og hjælpsomme kolleger på alle 

poster, som vægter samarbejde og hjælpsomhed 
meget højt.

 ¼ et menighedsråd, der er åbent for og med på nye 
idéer, og som gerne hjælper til for at få idéerne til 
at blive til virkelighed.

 ¼ en arbejdsplads med 3 skønne gamle lands-
bykirker, hvor traditioner og fornyelse ikke er 
modsætninger.

 ¼ en arbejdsplads, hvor vi prioriterer fællesskab, 
kreativitet, sang og musik. 

 ¼ en sognegård og et sognehus, som rummer 
mange forskellige aktiviteter, så vi fastholder et 
aktivt og relevant menighedsliv.

 ¼ et provsti med gode kollegaer og stor opbakning.

Du kan få mere kendskab til kirkerne, vores ansatte og 
menighedsrådet samt sognets aktiviteter m.m. på:

 ¼ www.kirkervedviby.dk

▶ Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved 
henvendelse til menighedsrådets formand: Anne Mau 
tlf. 20 33 14 45 eller sognepræst: Morten Kastrup tlf. 
23 84 15 78.

Ovsted-Tåning-Hylke Pastorat

En stilling som sp. i Ovsted-Tåning-Hylke Pastorat 
i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er knyttet 

forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyn-
dighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, 
aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet 
og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsan-
satte præster i folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig 
til stillingen. Boligen er beliggende Præstegårds-
bakken 11, Hylke, 8660 Skanderborg. Boligbidrag 
vil blive fastsat efter vurdering. For ikke ordinerede 
ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest 
fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og 
kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgninger 
stiles til Kirkeministeriet og indsendes til Biskoppen 
over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus 
C, e-post: kmaar@km.dk, og skal være biskoppen i 

hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Udløber 
den 6. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Er du præsten, der vil inspirere og stå i 
spidsen for kirkelivet i Ovsted, Tåning, 
Hylke Pastorat? 
Vores pastorat består af tre landsogne med fælles 
menighedsråd og er beliggende ved Ejer Bavnehøj og 
Skanderborg Sø. 

Vi drømmer om en præst, der 
 ¼ er inspirerende, engageret og rummelig 
 ¼ har stærke formulerings- og formidlingsevner og 

i stand til at forkynde evangeliet for store og små 
på en nærværende måde 

 ¼ ser kirken som en væsentlig og naturlig del af 
lokalsamfundet, lokale foreninger, skoler og 
børnehaver mm. 

 ¼ tager aktiv del i og bidrager til kirkens synlighed i 
lokalsamfundet 

 ¼ har blik for musikkens betydning i gudstjenesten, 
og at kirken også – ud over musikken – har fokus 
på kunst og kultur i lokalområdet 

 ¼ vægter samarbejdet med kolleger, ansatte, 
menighedsråd og frivillige højt 

 ¼ har humor, et godt humør og stor åbenhed 

Om os 
 ¼ du bliver en del af et meget engageret lokal-

samfund, hvor vi bl.a. har to mindre skoler, en 
stor efterskole, børnehaver, en vuggestue og et 
specialcenter for mennesker med hjerneskade 

 ¼ du får tjeneste i tre middelalderkirker samt gensi-
dig afløsning med præsten i Voerladegaard Sogn 

 ¼ vi har sognelokaler med kontorfaciliteter i Stalden 
ved den tidligere præstebolig i Sneptrup, som er 
fra 1847 og nu indgår i et projekt, hvor den får et 
nyt liv 

 ¼ i nærheden af Sognehuset Stalden ligger Præste-
gårdsstien med smukke træskulpturer af bibel-
historiske figurer sammen med madpakkehuse 
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og Noas Ark som shelter. Se mere på Facebook/
præstegårdsstien 

 ¼ vores menighedsblad formidles i magasinet »Ejer 
Bjerge«, der er et fælles blad for området 

Derudover får du kompetente kolleger og bliver en 
del af et provsti, hvor der bl.a. er sat fokus på et godt 
arbejdsmiljø for præster og udvikling af pastoralteo-
logiske team. 

Om præsteboligen 
 ¼ vi er ved at bygge en ny arkitekttegnet præstebo-

lig i landsbyen Hylke 
 ¼ huset står klar til indflytning 1. maj 2023 
 ¼ se mere om os og foto af den nye præstebolig 

her: www.sogn.dk/ovsted 

▶ Vi er placeret i naturskønt og aktivt lokalområde 
for præsten og eventuelt præstens familie – tæt på 
motorvejen med under 1/2 time til Århus C, Horsens 
og Vejle

Fårup-Sabro-Borum-Lyngby 
Pastorat

En stilling som sp. i Fårup-Sabro-Borum-Lyngby 
Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er 

knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelse-
smyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 
2, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet 
og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsan-
satte præster i folkekirken. Det er en forudsætning for 
indplaceringen i løngruppe 2, at den, der ansættes, 
har gennemført den obligatoriske efteruddannelse 
eller NY PRÆST. Der er knyttet tjenestebolig til 
stillingen. Bolig er beliggende Højagerparken 4, 8471 
Sabro. Boligbidrag bliver fastsat efter vurdering. Både 
mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 
Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og indsendes 
til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 
8000 Aarhus C, e-post: kmaar@km.dk, og skal være 
biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 
15.00. Udløber den 6. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
I Fårup-Sabro-Borum-Lyngby Pastorat får du en unik 
mulighed for at udvikle stillingen som kirkebogsføren-
de sognepræst med bopæl i Sabro. 

Pastoratet er nyoprettet med virkning fra efteråret 
2022, og du får sammen med sognets anden præst, 

der har bopæl i Borum til opgave at udvikle pastoratet 
og det nye arbejdsfællesskab. Præsten i Borum vil 
ligeledes være nyansat, efter sognets tidligere præst 
gik på pension ultimo 2022. 

Pastoratets menighedsråd har et engageret syn på 
at skabe synergier mellem kirke og samfund. Vi vil 
lægge stor vægt på at vore to præster agerer som 
hinandens gode kollegaer og sætter en fælles retning 
for samarbejdet. Vi ønsker, at I sammen kan videreføre 
kirkernes traditioner, men også, fagligt og kreativt 
nytænke liturgi og i det hele taget udvikle gudstjene-
stelivet og aktiviteterne rundt om vore kirker. 

Vores område 
Fårup, Sabro, Lyngby og Borum er meget aktive 
lokalsamfund med ca. 4200 indbyggere, beliggende 
i Aarhus Kommunes vestligste udkant. Sabro er 
områdets største by, og udbygges fortsat. I løbet af de 
nærmeste år, forventes op mod 500 nye boliger at stå 
klar til indflytning. 

I Sabro ligger pastoratets distriktsskole og byen hu-
ser en række engagerede fællesråd, beboerforeninger, 
et aktivt idrætsliv og et udadvendt lokalcenter med 
foredrag, fællesspisning og gudstjeneste hver måned. 

I Sabro Sognegård afholdes løbende koncerter og 
foredrag, ligesom kirkens kirke- og kulturmedarbejder 
koordinerer en række aktiviteter for forskellige grupper. 
Aktiviteterne i sognegården gennemføres i vid ud-
strækning med hjælp fra frivillige. Sognegården er også 
hjemsted for pastoratets konfirmandundervisning. 

Fårup og Sabro Sogne er beliggende i den nordlige 
del af pastoratet og består af åbent land med natur-
områder, landbrug og mindre byer som Mundelstrup, 
Kvottrup og Fårup samt Sabro, der i de seneste 15 år 
er udbygget kraftigt. Fårup-Sabro fælles menigheds-
råd driver Fårup og Sabro kirker samt sognegården 
i Sabro og udgiver et fælles kirkeblad. Hjemmesiden 
www.sabrokirke.dk giver altid et godt overblik over 
vores aktiviteter. 

Borum og Lyngby Sogne er beliggende i den 
sydlige del af pastoratet og fremstår med originalt 
landsbypræg. Det tiltrækker familier som værdsætter 
nærværet, det stærke og velfungerende sammenhold 
og den inspiration og kreativitet det afføder. 

Sammenholdet har affødt et rigt foreningsliv med 
en stærk kulturel profil, mange lokale initiativer, 
borgerforeninger og fællesråd. 

Borum og Lyngby menighedsråd har et tæt sam-
arbejde om både de fælles ansatte, arrangementer, 
fælles menighedsrådsmøder, nye initiativer og hjem-
meside. Sammen udgiver vi et flittigt brugt Sogneblad 
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en gang om måneden med opslag og aktiviteter fra 
både lokalsamfund og kirke. 

I Borum afholder kirken ugentlig kor- og band 
undervisning for områdets børn og unge, medens 
Lyngby tilbyder foredrag jævnligt. Der er nedsat 
koncert-, foredrags- og bæredygtighedsudvalg. 

Vi søger en præst der 
 ¼ forkynder levende, tydeligt og nutidigt og er 

god til at målrette forkyndelsen til forskellige 
målgrupper. 

 ¼ bidrager engageret til at samle og udvikle det 
nye pastorat med et fokus på at skabe synergier 
mellem samfund og kirke. 

 ¼ vil være med til fortsat at udvikle kirkelivet for 
alle aldersgrupper i vore sogne. 

 ¼ er rummelig i sit kirkesyn og påskønner mang-
foldighed og diversitet hos kirkens ansatte, i 
menighed og lokalsamfund. 

 ¼ er synlig og imødekommende. 
 ¼ kommunikerer anerkendende, er positiv og har 

humor. 

Vi er 
Sognets tre menighedsråd har været gennem et gene-
rationsskifte inden for de senere år. Vi har et positivt 
og engageret samarbejde og bakker vores præster op. 

Dit arbejde vil foregå i samarbejde med os og 
sognets anden præst, der har bopæl i Borum samt 
et kompetent og imødekommende personale, der 
arbejder godt sammen. I Sabro Sognegård er der 
indrettet kontor til såvel kirkebogsførende sognepræst 
som vore kirke- og kulturmedarbejder. 

Pastoratets kirkelige handlinger deles ligeligt 
mellem de to præster. 

I får et tæt samarbejde om alle de kirkelige hand-
linger, konfirmandundervisning og gudstjenester, 
ligesom I fordeler menighedsrådsmøder, kirkelige 
handlinger og gudstjenester mellem jer. Dog med 
særlig tilknytning til det lokalområde I hver er bosat i. 

Vi er bevidste om at gøre det overkommeligt for 
præsterne at deltage i menighedsrådsmøder. Bl.a. 
ved at slå enkelte møder sammen og lægge møder i 
forlængelse af hinanden. Det forventes ikke, at begge 
præster deltager i alle møder i alle tre menighedsråd. 
Stillingen er med bopælspligt i Sabro, hvor en nyere 
villa er indrettet med bolig og kontorfacilitet. 

Links til hjemmesider 
www.sabrokirke.dk 
www.borumlyngbykirker.dk 

▶ Kontakt 
Afgående sognepræst Mette Charlotte Andersen, 29 
44 27 19, meca@km.dk Menighedsformand i Sabro: 
Christian Erikstrup, 30 55 99 67, ce206@outlook.com

Idom-Råsted og Måbjerg-
Ellebæk pastorater

G E N O P S L A G

S tillingen som tjenestemandsansat sognepræst 
(50%) i Idom-Råsted Pastorat og 50% sogne-

præst i Måbjerg-Ellebæk Pastorat, Holstebro Provsti i 
Viborg Stift er ledig til besættelse den 1. marts 2023 
eller snarest derefter. Til stillingen i Idom-Råsted 
Pastorat er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører 
og begravelsesmyndighed. Stillingen er en 100% 
tjenestemandsstilling. 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 menighedsrådene. 
Her kan du læse om de to pastorater og om, hvilke 
tanker, menighedsrådene gør sig om det ledige 
embede. Har du lyst til at læse mere om Idom-Råsted 
og Måbjerg-Ellebæk pastorater, og hvordan kirkelivet 
m.v. er i sognene, kan vi anbefale, at du orienterer dig 
på sognenes respektive hjemmesider: Idom-Råsted 
https://www.idomraastedkirker.dk/ 
Måbjerg-Ellebæk https://www.maabjerg-ellebaek- 
kirker.dk/ Embedsbeskrivelsen kan du også læse 
på Viborg Stifts hjemmeside www.viborgstift.dk og 
via Stiftets Facebook-side. Stillingen er omfattet 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 tje-
nestemandsansatte præster i folkekirken. Stillingen er 
omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt 
at ønske en lønforhandling. Der er knyttet tjeneste-
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bolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen 
Idom Kirkevej 55, 7500 Holstebro. Boligbidraget for 
tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand og varme 
udgør på nuværende tidspunkt kr. 2.936. Tjenesteboli-
gen vil blive vurderet umiddelbart efter indflytning, og 
boligbidraget vil blive fastsat ud fra denne vurdering. 
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 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 biskop-
pens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale 
med biskop Henrik Stubkjær, inden ansøgningsfristen 
udløber. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men 
skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. 
»ansøgning«) eller pr. mail til: kmvib@km.dk og skal 
være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato 
kl. 15.00. Tidligere indgivne ansøgninger vil blive taget 
i betragtning, medmindre de trækkes tilbage. 
Kontaktoplysninger MR-formand Kim Carsten Thom-
sen, Idom og Råsted sogne, tlf. 26 23 26 87, e-mail: 
kirke@kct.dk Kontaktoplysninger MR-formand Finn 
Ruby Nielsen, Måbjerg og Ellebæk sogne, tlf. 40 43 80 
07, e-mail: gfrn@mail.dk Kontaktoplysninger provst 
Niels Arne Christensen, Holstebro Provsti: Tlf. 24 24 
97 86, e-mail: nac@km.dk Kontaktoplysninger Viborg 
Stift: Tlf. 86 62 09 11, e-mail: kmvib@km.dk Kontak-
toplysninger biskop Henrik Stubkjær, v/bispesekretær 
Mette Nielsen, tlf. 24 25 27 58, e-mail: meni@km.dk 
Udløber den 6. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Idom-Råsted er et sogn med to kirker, som ligger i 
naturskønne omgivelser. Vi har to gange modtaget 
landsbyprisen, som årets landsby i Region Midtjylland. 

Menighedsrådet lægger vægt på, at kirken skal være 
en synlig og aktiv medspiller i områdets kulturaktiviteter 
og foreningsliv. Vi blander os i så meget som muligt. 

Kirken samarbejder om foredragsaftener, filmforevis-
ning og musikarrangementer, og menighedsrådet ser 
positivt på, at kirkerummet bruges til arrangementer af 
enhver art, som ikke er i strid med de kristne værdier. 

Der er mange aktiviteter i sognet, og vi er åbne for at 
vores nye præst sætter sit personlige præg på kirkelivet. 

Vi går den lige vej med de skæve ideer, højt til loftet 
og åbent til himlen. 

Måbjerg-Ellebæk er ét pastorat med 2 sogne og 
ét menighedsråd. Sognene er beliggende i den 
nordvestlige del af Holstebro. Pastoratet har 2 erfarne 
præster, en sognemedhjælper, kordegne, kirketjenere 
og kirkegårdspersonale. 

Måbjerg Kirke er opført i 1200-tallet, har tilhørende 
kirkegård og i 2017 blev et kirkehus ved kirken indviet. 

Ellebæk Kirke blev opført i 1979/-80. Her er udover 
kirkerummet – kontorfaciliteter, menigheds- og 
konfirmandlokaler samt køkken. 

Landsbykirke og moderne kirke i sognene der 
rummer både land og nybyggerkvarterer. Dette giver 
kirkerummene liv med oplevelser, hvor der for begge 
kirkers vedkommende er tilknyttet frivillige. 

Holstebro er en spændende by med et rigt 
foreningsliv, Musikskole, Balletskole, Odin Teatret og 
meget mere. Dette bruges bl.a. i vore kirker, hvor der 
også i flere sammenhænge er et godt samarbejde 
med de andre kirker i byen og kommunen. 

Vi søger en præst der: 
 ¼ er rummelig og med en bred folkekirkelig tilgang 

til embedet. 
 ¼ er en dygtig formidler og prædikant, som kan for-

kynde Ordet på en relevant og vedkommen måde. 
 ¼ har gode samarbejdsevner med fokus på kom-

munikation. 
 ¼ vil indgå i et ligeværdigt kollegialt fællesskab 

med de øvrige præster, personale, menighedsrå-
dene og sognenes mange frivillige. 

 ¼ vil udfordre menigheden med sin kreativitet. 

▶ Kan du se dig selv i et landsbysogn og et bysogn, 
hvor nærvær og engagement er vigtige værdier og 
rumme alle fra vugge til grav, så ser menighedsrådene 
frem til din ansøgning. 
https://www.idomraastedkirker.dk/ 
https://www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk/ 

Østsalling Pastorat

S tillingen som tjenestemandsansat sognepræst i 
Østsalling Pastorat (Grinderslev, Grønning, Thise 

og Jebjerg–Lyby sogne), Salling Provsti er ledig til 
besættelse den 1. april 2023. Til stillingen er knyttet 
en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelses-
myndighed. 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 
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embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige 
arbejdsopgaver, der er for en præst. I Præsteforenin-
gens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen 
fra menighedsrådene. Her kan du læse om Pastoratet 
og om, hvilke tanker, menighedsrådene gør sig om det 
ledige embede. Har du lyst til at læse mere om Østsal-
ling Pastorat, og hvordan kirkelivet m.v. er i sognene, 
kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognenes 
fælles hjemmeside: https://www.oestsallingpastorat.
dk/ Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Viborg 
Stifts 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 omfattet 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 Aakjærsvej 2, Breum, 7870 Roslev. 
Boligbidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, 
vand og varme udgør på nuværende tidspunkt kr. 
2.800. Tjenesteboligen vil blive vurderet inden ind-
flytning, og boligbidraget vil blive fastsat ud fra denne 
vurdering. Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende 
kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralsemi-
nariet 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 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 
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 Jørgen Hølov, Grinderslev Sogn, tlf. 40 10 66 20, 
e-mail: jho@fiberpost.dk Kontaktoplysninger MR-for-
mand Jens Christensen, Grønning Sogn, tlf. 21 76 82 
87, e-mail: jens@bjornsholm.dk Kontaktoplysninger 
MR-formand Knud Gert Andersen, Thise Sogn, tlf. 30 
11 99 46, e-mail: knudga43@gmail.com Kontaktop-
lysninger MR-formand Erik Vestergaard Kristensen, 
Jebjerg-Lyby sogne, tlf. 28 59 36 88, e-mail: erikv@
kristensen.mail.dk Kontaktoplysninger provst Susan 
Aaen, Salling Provsti: Tlf. 29 12 54 40, e-mail: saa@
km.dk 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 6. 
februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Der er tale om en fuldtidsstilling som kirkebogsføren-
de præst.
Grinderslev, Grønning, Thise og Jebjerg–Lyby sogne er 
smukt beliggende nord for Skive i det østlige Salling, 
med både bakker, strande og fjorde.

Sognet har fem middelalderkirker fra 1100-tallet.
Grinderslev Kirke er Sallings største kirke, også kaldet 
Sallings domkirke. Den blev oprindeligt bygget som 
klosterkirke for et Augustiner munkekloster. Der bor 
1206 i sognet og de 1019 er medlemmer af folkekirken.
Grønning Kirke; der bor 215 i sognet og 177 er folkekir-
kemedlemmer.
Thise Kirke; der bor 338 i sognet og 290 er folkekirke-
medlemmer.
Jebjerg Kirke og Lyby Kirke; der 1598 i sognet og 1416 
er folkekirkemedlemmer.

Samlet set er næsten 90% af befolkningen medlem-
mer af folkekirken. 

Alle menighedsråd er valgt ved fredsvalg og retnings-
præget er grundtvigsk. 

Du får en kollega, så du ikke står alene; men har en at 
samarbejde med. De to præster står i fællesskab for 
gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter i hele 
pastoratet, og indbyrdes afløser hinanden under ferier 
og på fridage. 
Vi har også en kirke- og kulturmedarbejder, der står 
for en god del af de administrative opgaver omkring 
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kalendere, kirkeblade, hjemmeside, sociale medier og 
lign., ligesom han tilrettelægger og leder minikon-
firmandholdene samt et af de tre konfirmandhold, 
selvfølgelig i et tæt samarbejde med præsterne.
Der er også to organister i pastoratet, hvoraf den ene 
instruerer og spiller til salmerne i konfirmandundervis-
ningen og er med ved minikonfirmanderne, ligesom 
han har »Syng Søndagens Salmer«, hvor han hver 
torsdag gennemgår de salmer, der skal synges om 
søndagen for de interesserede. 
Begge organister vil gerne samarbejde med præsterne 
og er dygtige til og holder af den klassiske kirkemusik 
i samklang med tidens og de unges musik. 
Et eksempel på denne samklang er kirketrioen 
med orgel, fløjte og en ung kvindelig vokalist, der 
regelmæssigt medvirker til gudstjenester såvel i kirken 
som i fri luft.
Ved alle fem kirker er der desuden velfungerende og 
engageret personalegrupper samt engagerede menig-
hedsråd, der alle er åbne for nye idéer og tiltag. 

Præsteboligen er en smuk charmerende rødstens-
bygning, centralt beliggende i Breum by, lige over for 
Brugsen og tæt på skole og børnehave. Den er opført 
i 1924 og opvarmes med naturgas (på sigt med en 
varmepumpe) suppleret med en brændeovn i stuen. 
Det meste af boligen er renoveret inden for de sidste 
5-6 år. Der er dobbelt garageanlæg.
Boligen har en gårdsplads og en stor lukket have med 
frugttræer og en lille skov. Derudover er det mest 
græs, der holdes af kirkens gravere. Der er mange 
muligheder for mere haveinteresserede for krukker, 
bede, drivhus og evt. legehuse i træerne.
Den store konfirmandstue er sammenbygget med 
præsteboligen og har både storskærm og projekter 
samt et anrettekøkken og toilet. Arealet er mindre en 
95 m², så præsten har råderetten over rummet. 

I Breum findes både børnehave / stor dagligvare 
butik / overbygnings skole / kulturcenter / idrætshal / 
ældrecenter. I Thise er der en friskole og en vuggestue. 
I Skive (14 km) er der flere videregående uddannelser, 
og der er timedrift med bus til Skive.

▶ Yderligere oplysninger og besigtigelse af præstebo-
lig og kirker ved formændene 
Grinderslev: Jørgen Holøv, tlf. 40 10 66 20
Grønning: Jens Christensen, tlf. 21 76 82 87
Thise: Knud G. Andersen, tlf. 30 11 99 46
Jebjerg/Lyby: Erik V. Kristensen, tlf. 28 59 36 88

Varde Pastorat

S tillingen som sp. i Varde Pastorat, Varde Provsti er 
ledig til besættelse pr. 1. april 2023. Til stillin-

gen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og 
begravelsesmyndighed. Stillingen er klassificeret i 
løngruppe 2 i lov om tjenestemandslønninger m.m. 
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen, Vestervold 1, 
6800 Varde. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi 
af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet 
vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge 
stillingen. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men 
skal sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrød-
regade 7, 6760 Ribe eller pr. mail til: kmrib@km.dk, 
og skal være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdato kl. 15.00. Udløber den 6. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Kirkebogsførende sognepræst søges til 
Varde Sogn 
Vi søger en grundtvigsk funderet præst, som værdsæt-
ter at indgå i samarbejdet med sognets øvrige tre præ-
ster, sognets kirke- og kulturmedarbejder og kirkens 
øvrige ansatte. Det vægtes højt, da kirken har mange 
ansatte, og vi værner om det gode arbejdsmiljø. 

Sognet har 15.274 indbyggere, hvoraf 12.805 er 
medlemmer af folkekirken (pr. 1/1-2022). Sognet 
består af Varde by samt landsbyerne Mejls, Orten samt 
Tinghøj og ligger geografisk placeret i nærheden af 
Vesterhavet og tæt på Esbjerg med gode jobmulighe-
der for ægtefælle/samlever i det vestjyske. 

Varde by er en gammel købstad med et varieret 
tilbud indenfor skoler, handel, kultur, fritidsaktiviteter 
og foreningsliv. Sct. Jacobi Kirke ligger ved byens torv 
og er en stor middelalderkirke med flere senere til-
bygninger. Kirken har plads til ca. 450 personer, og er 
berømt for sit Marcussen-orgel. Der er tre kirkegårde 
i Varde by, de to nyeste af disse har tilknyttet eget 
kapel. 

I juli 2022 påbegyndtes bygning af nyt sognehus – 
»Kirkens Hus« – centralt i byen, i umiddelbar nærhed 
af kirken. Vi forventer at tage det i brug i slutningen 
2023, hvorefter det skal være den daglige ramme for 
arbejdet i sognet og Varde Provsti. 

Kirkelivet
Er meget varieret og aktivt med god kirkegang. Der 
holdes to gudstjenester hver søndag samt fyraftens-
gudstjeneste på onsdage. Der er et godt samarbejde 
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med områdets skoler og med plejehjem, kaserne og 
byens foreninger. 

Vores nye præst tilknyttes Frelloskolen og Mejls-Or-
ten-Tinghøj friskole, som er Grundtvig-Koldsk. 

En stor og stabil gruppe frivillige deltager aktivt i at 
understøtte de aktiviteter, der sættes i gang. 

Vi holder af traditioner og er samtidig imødekom-
mende overfor nye tiltag, så længe de er teologisk 
velfunderede. Udover de kerneydelser, der er knyttet 
til stillingen, deltager præsterne efter interesse og 
behov i en lang række aktiviteter. Her kan fx nævnes 
baby-salmesang, sorggruppe for unge, foredrag og 
tværkulturelle tiltag. Studiekreds, læsekreds og prædi-
kenværksted er også mulige tilbud i sognet. 

Der er desuden tradition for, at menighedsrådet ar-
rangerer sogneaftener i samarbejde med Grundtvigsk 
Foredragsforening, Indre Mission, KFUM og KFUK, FDF 
og Varde Y´s mens Club. 

Vi tilbyder
Et alsidigt præstearbejde, hvor der er plads til at sætte 
sit eget præg på aktiviteter og hverdag. Et arbejde 
hvor du har mulighed for at udvikle og afprøve idéer, 
hvor der er højt til loftet, og hvor der ikke behøver 
være langt fra idé til handling. 

Vores nye præst får mulighed for at være med til 
at præge hverdagen i det nye »Kirkens Hus«, som 
vil tilføre helt nye muligheder til sognets kirkeliv og 
de ansatte. Menighedsrådet har tradition for at være 
lydhør overfor idéer og bakker op omkring præstear-
bejdet. 

Vores nye præst bliver en del at et team på fire 
præster, hvor der er plads til forskellighed og fokus på 
det kollegiale. 

Personalet 
Varde Kirkes personale fordeler sig mellem kirkens 
personale, personale ved kirkegårdene samt ved det 
fælles regnskabskontor, der servicerer andre sogne i 
provstiet. Ved kirken er der tilknyttet en daglig leder, 
to kirketjenere, to organister, en kirke- og kulturmed-
arbejder, tre kordegne, og i alt fire præster. 

Vi lægger vægt på det gode kollegaskab på tværs 
af faggrupper. Vi har en tæt og konstruktiv dialog om 
de kirkelige handlinger og aktiviteterne i kirken og 
prioriterer at have en god ånd i det daglige arbejde. 

Menighedsrådet 
Består af 15 valgte medlemmer og stedets fire præster 
samt en medarbejderrepræsentant. Der er et velfun-
gerende og konstruktivt samvirke i råd og udvalg. 

Rådet blev sammensat på valgforsamlingen i 2020, 
og medlemmerne afspejler kirkelivets mangfoldighed 
i sognet med en grundtvigsk, en folkekirkelig og en 
indremissionsk gruppe. Samarbejdet er præget af 
gensidig respekt for den forskellighed, der kommer af, 
at de forskellige kirkelige foreninger er repræsenteret. 

Embedboligen 
Til stillingen er knyttet tjenestebolig på Vestervold 
1, 6800 Varde. Boligen, som er på 414 m² og består 
af køkken, stue, 10 værelser, to badeværelser samt 
kontor med egen indgang. Derudover en lukket have. 

▶ Kontakt 
Menighedsrådsformand Karen Vendler tlf. 28 56 00 48 
eller sognepræst Mette Hvid-Olsen tlf. 21 36 05 08.

Varnæs Pastorat

Sognepræst i Varnæs pastorat, Aabenraa 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 Varnæs 
pastorat, er der også en forpligtelse på 25% som præst 
på Psykiatrisk Afdeling på Sygehus Sønderjylland, afd. 
Aabenraa. 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 introdukti-
onsforløb 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 forskellige arbejdsop-
gaver, der er for en præst. Du kan læse mere herom 
på FUV´s hjemmeside. Varnæs Menighedsråd har i 
en embedsbeskrivelse beskrevet mere om  sognet og 
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hvad der forventes af dig som præst i deres pastoratet. 
Har du lyst til at læse mere omkring Varnæs sogn og 
hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbefale, at 
du check sognets hjemmeside https://varnaeskirke.
dk/. Tjenestemand LG1: Stillingen er omfattet 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 tje-
nestemandsansatte præster i folkekirken. Stillingen er 
omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt 
at ønske en lønforhandling. Der er knyttet tjeneste-
bolig til stillingen. Den tilknyttede embedsbolig er pt. 
under renovering. Der arbejdes på, at boligforholdene 
er på plads, når en ny præst tiltræder, jf. aftale om 
tjenestebolig af 1. maj 2017. Er boligen ikke klar, sørger 
menighedsrådet for passende, midlertidig bolig. Bo-
ligbidraget for præsteboligen excl. udgifter til el, vand 
og varme vil være kr. 4.800 kr. 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 orienteringsmø-
det. 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 ansøg-
ningerne skal behandles på det kommende oriente-
ringsmøde mellem biskop, provst og menighedsråd. 
Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal 
sendes til Biskoppen over Haderslev Stift pr. mail til: 
kmhad@km.dk og ansøgningen skal være biskoppen 
i hænde senest mandag den 6. februar 2023 kl. 15.00. 
Kontaktoplysninger MR-formand Anne-Marie Bomholt 
Laier, Varnæs Sogn, tlf. 29 42 77 24, e-mail: hapa@
post11.tele.dk Kontaktoplysninger provst Kirsten K. 
Sønderby, Aabenraa Provsti: Tlf. 29 16 05 51, e-mail: 
kks@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 6. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Præst i det historisk bevidste og kirke 
trofaste Sønderjylland 
Sønderjysk landsogn med grundtvigske rødder og ak-
tivt kirke liv søger snarest muligt en kirkebogsførende 
sognepræst i en fast stilling. Der er bopælspligt i vores 
smukke fredede præstegård, som vi har besluttet, skal 
gennemgå en omfattende indvendig modernisering /
renovering, inden den skal tjene som bolig for vores 
nye præst. Vi vil derfor i samarbejde med dig finde en 
egnet bolig til dig og din familie i ca. det år vi regner 
med at arbejdet i præstegården vil tage. 

Varnæs Sogn består foruden de 2 landsbyer Varnæs 
og Bovrup også af nogle mindre bebyggelser. Sognets 
kirke og præstegård ligger mellem de to landsbyer, 
Varnæs og Bovrup i et naturskønt område med udsigt 
over marker, kær og krat. 

Varnæs Sogn afgrænses mod nord og øst af 
henholdsvis Aabenraa fjord og Als fjord med både 
badestrande og fiskevand. 

Varnæs Sogn har et aktivt foreningsliv og indbyg-
gerne er en blanding af børnefamilier, midaldrende 
og ældre. I sognet er der børnehave, skole, efterskole 
og plejecenter hvor der afholdes gudstjenester et par 
gange om måneden.

Sognet har ca. 1300 indbyggere, hvoraf ca. 89 % er 
medlemmer af folkekirken.

Præsteembedet ved Varnæs kirke er på 75% af fuld 
tid, men du kan søge en kvotestilling på 25%, som 
præst på det psykiatriske sygehus i Aabenraa, som 
er opslået samtidig, så det totale timetal svarer til en 
fuldtidsstilling.

Vi har et kirkeliv, hvor der er god opbakning til både 
gudstjenester og andre arrangementer fra sognets 
beboere.

Ved kirken er der dygtige medarbejdere og et 
godt arbejdsmiljø, hvor alle er optaget af det fælles 
anliggende; at være kirke for mennesker i Varnæs 
Sogn.

Vi ønsker os en præst som:
 ¼ Finder glæde i gudstjenesterne og som tør 

være nærværende og hverdags relevant i sine 
prædikener. 

 ¼ Trives i mødet med konfirmander, minikonfirman-
der og andre børn og unge.

 ¼ Kan lide samtalerne med alle slags mennesker. 
Såvel ved forenings møder, ved husbesøg og i 
sjælesorgen.

 ¼ Vil udfordre os med nytænkning, humor og kant i 
det kirkelige arbejde.
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Aabenraa Provsti, som vi er en del af, har en god 
økonomi og et godt kollegafællesskab mellem 
præsterne.

Læs mere om Varnæs på vores hjemmeside; www. 
Varnæs kirke.dk

▶ Interesserede er velkomne til at ringe til os og evt. 
komme og besøge os, vi betaler dine transportom-
kostninger ved besøget!

Vi ønsker stillingen besat fra 1. april 2023 eller tidli-
gere, hvis muligt. Prøveprædikerne vil blive afholdt i 
Varnæs kirke den 21. eller 23. februar 2023

Formand for menighedsrådet – Anne Marie Laier – tlf. 
29 42 77 24 – mail – hapa@post11.tele.dk
Nabo Kollega i Felsted Sogn, Maria Theresia  
Treschow-Kühl
Provst Kirsten Sønderby, tlf. 29 16 05 51, mail kks@
km.dk

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.

Langebæk Pastorat

En stilling som 100% overenskomstansat sp. i 
Langebæk Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Den, 

der udnævnes, er forpligtet til at bistå med betjeningen 
af pastoratet svarende til 75% og 25% af stillingen 
anvendes til tværgående opgaver i provstiet i henhold til 
et af biskoppen udfærdiget regulativ. Der er ikke knyttet 
tjenestebolig til stillingen. For ikke ordinerede ansøgere 
bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralse-
minariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at 
søge stillingen. Ansøgning stiles til Kirkeministeriet, men 
sendes til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet 
3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk Ansøgningen 
skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbs-
dato kl. 15.00. Hvis ansøgningen sendes pr. mail kan 
autosvaret fra stiftet betragtes som kvittering for modta-
gelse af ansøgningen. Udløber den 6. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Langebæk Pastorat består af 4 sogne med en kirke i 
hvert sogn. Kalvehave med 2207 indbyggere, Stensby 
med 1857 indbyggere, Mern med 1600 indbyggere og 
Øster Egesborg med 540 indbyggere. 
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Kirkegangen ligger på niveau med de øvrige sogne 
i Danmark. I sognene er der ingen særlige retnings-
præg. 

Langebæk er et nyt pastorat, og vi tilstræber et 
godt samarbejde mellem sognene. Som overenskomst 
ansat sognepræst vil du indgå i et samarbejde med 
den kirkebogsførende præst i Mern og provsten i 
Stege/Vordingborg Provsti, der også virker som 50% 
sognepræst i pastoratet. Desuden er der 2 organister 
og 2 kirkesangere samt gravere ved hver kirke. 

Der er ikke bopælspligt til stillingen, men vi håber, 
du vil være en nærværende og engageret sognepræst 
i pastoratets fire sogne og en aktiv del af lokalsam-
fundet. 

I pastoratet er der 3 selvstændige menighedsråd 
med hver 6 medlemmer, Kalvehave, Stensby og Mern-
Øster Egesborg. 

De 4 sogne er landsogne med mindre bysamfund. I 
Kalvehave by er der specialskole, Brugs og lystbåde-
havn. Herfra er der broforbindelse til Møn. Der er også 
KFUM-Spejdere med forbindelse til kirken. I Stensby 
Sogn er der Stensved by med kommuneskole til 9. 
klasse, 2 supermarkeder, idrætsforening med anlæg 
samt specialforretninger. Her er også sognegård i 
lejede lokaler på Stensved Kaserne med konfirmand-
stue og kontor til præsterne og til præstesekretæren. 
I Mern Sogn med Mern by er der kommuneskole op 
til 6. klasse, købmand, specialskole og idrætsforening 
med anlæg. I Øster Egesborg Sogn er en privat 
grundtvigsk friskole op til 9. klasse. Alle skoler har et 
godt samarbejde med kirken. 

Fra Stensved er der til- og frakørsel til Syd motorve-
jen. Vordingborg ligger ca. 10 km. fra Stensved og 17 
km. fra Kalvehave. Begge med hyppig busforbindelse 
dertil. I Vordingborg er der gymnasium og flere ud-
dannelsescentre, velassorterede indkøbsmuligheder, 
tog-forbindelse mod København og Nykøbing F. 

Alt i alt gode sogne at virke i som sognepræst i 
folkekirken. Denne del af Sydsjælland er kendt for sin 
smukke natur både til lands og til vands, med talrige 
skove og strande. 

▶ For nærmere oplysning om sognene 
kan kontaktes: 
Mern-Øster Egesborg: Formand Zwanita Reinders, tlf. 
26 19 72 21 
Kalvehave: Formand John Thøfner, tlf. 20 47 50 42 
Stensby: Formand Sonja Andersen, tlf. 23 68 87 47 
Provst Jesper Larsen Svendsen, tlf. 51 14 37 66

Låsby Pastorat

En stilling som overenskomstansat sognepræst i 
Låsby Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen 

har en beskæftigelsesgrad på 25%. For ikke ordinerede 
ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra 
Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen. Både mænd og 
kvinder opfordres til at søge stillingen. Ansøgning stiles 
til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Aarhus 
Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller kmaar@
km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag kl. 15.00. Udløber den 6. februar 2023. 

Der oplyses flg. om embedet:
Låsby Sogn er beliggende i den nordlige del af 
Skanderborg Provsti. Centralt ved motorvejen 
mellem Aarhus og Herning – ca. 25 km. fra Aarhus. I 
øjeblikket bor der ca. 2.472 borgere i sognet, hvoraf 
2033 er medlemmer af folkekirken. Låsby er i rivende 
udvikling – der er de seneste 10 år kommet flere nye 
boligområder til og endnu en ny større udstykning er 
planlagt i den nærmeste fremtid. 

Låsby Kirke er optaget af at være en del af lokalsam-
fundet på lige fod med boldklubben og ældreklubben, 
og deltager bl.a. i projekt »Mennesker møder menne-
sker« med aktører fra alle foreninger, institutioner og 
klubber i byen. 

Udover højmesserne er der i kirken en række sær-
gudstjenester som f.eks. Aftensang og And, familie-
gudstjenester, aftengudstjenester, pilgrimsvandringer 
og foredrag, koncerter. Mange af aktiviteterne har et 
folkeligt præg for at gøre tærsklen ind til kirken lav. 

I sognet er der et plejehjem, en stor skole med spe-
cialafdeling og overbygning, en integreret vuggestue 
og børnehave, og en dagpleje samt KFUM/KFUK – og 
alle disse har kirken et godt samarbejde med. 

Selve Låsby Kirke kan dateres tilbage til sidst i 
1100-tallet. Den ligger smukt og præsentabelt i den 
ældre del af byen. Kirken og kirkegården er velholdte 



– og kirken rummer ca. 200 personer, når den fyldes 
helt. Der er p.t. 3 konfirmandhold, hvoraf det ene er et 
mindre specialhold. 

I sognet er allerede ansat en sognepræst 75% og 
fordelingen af gudstjenester, kirkelige handlinger og 
øvrige arrangementer sker efter kvoten. 

▶ Yderligere information kan fås ved 
henvendelse til 
sognepræst Pia Husted Blok, 61 22 37 99, PHBL@
km.dk, formand for Låsby sogns menighedsråd, Søren 
Just, 40 27 44 99, piil-just@mail.tele.dk eller provst 
Laura Gylden-Damgaard, Ldn@km.dk, 29 33 94 30. 

VIKARIAT

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

Høj Stene Pastorat

En stilling som sp. i Høj Stene Pastorat (Vejerslev, 
Aidt, Thorsø, Hvorslev, Gerning, Vellev, Haurum, 

Sall, Houlbjerg, Granslev sogne) i Aarhus Stift skal 
besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutio-
nen, der er begrundet i sognepræstens forældreorlov, 
sker i perioden fra den 8. maj 2023 til og med den 
15. oktober 2023 (begge dage inkl.). Der ydes et rådig-
hedstillæg 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 11.100 kr. årligt. Der er ikke knyttet tjenestebolig til 
stillingen. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af 
eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet ved-
lagt ansøgningen. Både mænd og kvinder opfordres 
til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til Biskoppen 
over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C 
eller kmaar@km.dk og skal være biskoppen i hænde 
senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Udløber den 6. 
februar 2023. 

ANDRE STILLINGER

Ansættelsesvilkår og ansøgningsproceduren fremgår 
af opslaget.

Teologisk stiftskonsulent 50% i 
Roskilde Stift 

En stilling som teologisk stiftskonsulent på 50% 
er ledig i Roskilde Stift til besættelse pr. 1. marts 

2023 eller snarest herefter. 

Opgaver 
Biskoppen søger en teologisk 
stiftskonsulent til varetagelse af 
følgende funktioner: 

 ¼ Rådgivning og sparring med biskoppen 
 ¼ Rådgivning og bistand ved rekrutteringsprocesser 

af nøglemedarbejdere bl.a. stillingsopslag, ansæt-
telsessamtaler og lønforhandlinger 

 ¼ Bistå med kommunikationsopgaver 
 ¼ Bistå ved bispeeksamener 
 ¼ Være projektleder og facilitere projekter 
 ¼ Repræsentere biskoppen i udvalgte arbejdsgrupper 
 ¼ Bistå med systematisering af præstestillingsregu-

lativer & udvidelse af rekrutteringsgrundlaget for 
præstevikardækning 

Erfaring 
 ¼ Teologisk kandidat med præsteerfaring 
 ¼ Erfaring med rekruttering 
 ¼ God til at formidle stof skriftligt 
 ¼ Rutineret bruger af hele Office-pakken 
 ¼ Erfaring med organisation og ledelse fra det of-

fentlige eller fra private virksomheder er en fordel 
 ¼ Personlighed: Struktureret, analytisk og selvstændig 

Løn og ansættelse: 
 ¼ Du vil blive ansat i Roskilde Stift 
 ¼ Stillingen er normeret til 18,5 timer pr. uge 
 ¼ Lønindplaceringen efter erfaring og kvalifikationer 
 ¼ Stillingen udløber efter 3 år fra ansættelsesdatoen. 

Ansøgningsfrist d. 6. februar 2023 kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i februar 
måned 2023. 
Ansøgning og CV sendes elektronisk til kmros@km.dk 

▶ Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, 
så kontakt venligst biskop Ulla Thorbjørn Hansen på 
uth@km.dk eller stiftskontorchef Jan Wammen på tlf. 
46 38 19 20. 

Udløber den 6. februar 2023.
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Baggers Alterbog 1688

Forhistorie, indledning og  
tekstudgave

af Holger Villadsen

Books on Demand 2022
ISBN: 978-87-4304-987-6
Indbundet, 446 s., 390 kr. 

Andre bøger om liturgi af Holger Villadsen: 
Perikoper og kirkeår i oldkirken (2010),  
Folkekirkens gudstjenestereform 1992 (2011), 
Ordet og Nadveren (2020).

VIDSTE DU, AT »PRÆSTEN«  
ER TILGÆNGELIG FREDAG 
MORGEN PÅ FORENINGENS 
HJEMMESIDE?
Vil du være med til at støtte den grønne 
dags orden og spare på papiret, så skriv 
til ddp@praesteforening.dk og afmeld 
den fysiske levering af bladet.

I stedet kan du læse »Præsten« på din 
tablet, hvor og hvornår du vil.


