
Sct. Mortens sogn og Kirkens Korshær, Randers søger ny præst.

Vi søger en sognepræst med korshærsånd, der med nærvær, omsorg og respekt kan indgå i samspil med mennesker 
i hele samfundets bredde. 

Stilling er en 50 % +50 % stilling.

Der er ikke tilknyttet præstebolig.

Du vil komme til at indgå i et kollegialt team på i alt 3 præster, som fordeler gudstjenester og sognets aktiviteter 
mellem sig under hensyntagen til, at 50 % af din arbejdsindsats ligger hos Kirkens Korshær.

Der er hver søndag gudstjeneste i sognets 2 kirker - Sct. Mortens Kirke og Klosterkirke, samt 1 månedlig gudstjeneste 
på hvert af de 3 områdecentre i sognet. Gudstjenesterne fordeler præsterne mellem sig. Korshærspræsten forestår 1 
månedlig korshærsgudstjeneste i Klosterkirken i forlængelse af fællesspisning i Løgstrupgården. 

I perioden september til april er der natkirke i Sct. Mortens Kirke. 

Korshærspræsten holder en ugentlig andagt på hvert af Kirkens Korshærs 4 arbejdssteder: Herberget Hjørnestenen, 
Varmestuen Slotsgården, Løgstupgården og Rytterknægten. Det er vigtigt, at der her skabes mulighed og rum for en 
snak med præsten. Derforuden forventes det, at du deltager med indledning/afslutning el. lign. ved særlige 
arrangementer som medarbejderdag, medarbejderfest, julemarked, sommerfest, sommerlejr og temadag. 

Det kirkelige liv i Sct. Mortens sogn er åbent og udadvendt. I samarbejde mellem præster, øvrige ansatte, 
menighedsråd og en stor gruppe frivillige tilrettelægges i årets løb en række arrangementer f.eks. foredrag, 
teologiske studiekredse, koncerter og musikgudstjenester, hvor den kristne tro og livstolkning sættes i spil med 
nutidens mennesker og samfund. Der er gode muligheder for at udvikle nye projekter og arbejdsformer i både sogn 
og korshær.

Du vil være en del af såvel menighedsråd som korshærsråd og have fællesskab med øvrige korshærspræster og 
ledere via kurser og lederuge. 

Menighedsrådet består af 11 valgte medlemmer (fredsvalg). 

Korshærsrådet består af 7 udpegede medlemmer, 1 medarbejderrepræsentant, Leder af byarbejdet 
(Løgstrupgården, Rytterknægten samt omegnsbutikker), Lederen af institutionsdelen (Herberget Hjørnestenen, 
varmestuen Slotsgården samt Ungetilbuddet) og Korshærspræsten.

Medarbejdere i Sct. Mortens sogn: 2 præster, 2 kirketjenere, 2 kordegne, frivillige assistenter i Klosterkirken, 2 
organister og kirkekoret.

Ansatte i Kirkens Korshær: Byarbejdet: Løgstrupgården: 5 ansatte og Rytterknægten 2 ansatte. Til byarbejdet er i alt 
knyttet ca.300 frivillige. Institutionsområdet: herberget Hjørnestenen 20 ansatte, og varmestuen Slotsgården 5 
ansatte.
Kirkens Korshærs ansatte, medarbejdere og frivillige er spredt over flere sogne. De fleste af korshærens 
arbejdssteder er i Sct. Mortens Sogn

Menighedsrådsformand: Merete Nissen, Blegdammen 2, 8900 Randers C, tlf.: 2126 1904, 
mail: meretenissen@live.dk 

Formand for Korshærsrådet: Anne-Dorthe Bugge, Gl. Landevej 16, 8970 Havndal, tlf. 8647 3371/20566678, 
mail: adbugge@pc.dk
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Leder af byarbejdet: Karen Kviesgaard, tlf.: 2346 7929 mail: randersby.kk@gmail.com 

Aftale om evt. besøg i Kirkens Korshærs Byarbejde er muligt fra den 21.-28.august og aftales i samme tidsrum med 
Karen Kviesgaard.                                                                          

Leder af Hjørnestenen/Slotsgården: Forstander Per Thuesen, tlf.: 2460 0614, mail: per.thuesen@randers.dk

Læs mere om Sct. Mortens sogn www.sct-morten.dk

Læs mere om Kirkens Korshær www.kirkenskorshaer.dk og www.kirkenskorshaerranders.dk
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