
Embedsbeskrivelse til stillingsopslag sognepræst Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn 
 
 
Menighedsrådet oplyser følgende om embedet: 
Folketal: Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn 8.680 pr. 1. januar 2017. Heraf er 6.971 medlemmer af Folkekirken. 
 
Kirker: 
Ebeltoft fra 1250, 275 siddepladser. Kirken blev nyrestaureret i 2015. Orgel: Marcussen & Søn 1963, 23 st.  
Kirkegård 2 min. gang fra kirken. 
Dråby fra 1200, 300 siddepladser. Orgel: P.E. Demant 1857, opstillet 1972 og restaureret 2017. Kirkegård 
ved kirken og annekskirkegård.  
Handrup fra 1902, 70 siddepladser. Orgel: Jensen & Thomsen 1989, 6 st. Kirkegård ved kirken. 
Kirkegangen er god i alle tre kirker. Om sommeren mange turister og sommerhusgæster. 
 
Menighedsråd: 
For alle tre kirker. 10 medlemmer. Formand Per Norup Koch, Vestervangen 19, 8400 Ebeltoft, 
tlf. 6120 1869. E-mail: perkoch@mail.dk. 
Se også pastoratets hjemmeside: www.ebeltoftkirke.dk 
 
Arbejdsforhold: 
Sognet er præget af en fælles kirkelig holdning uden særlige retningspræg. Særdeles gode arbejdsforhold. 
Udover højmesse afholdes en del specielle gudstjenester bl.a. for børn, unge og familier, som er tilpasset 
kirkeåret og lokale forhold. Der er interesse for og opbakning til fornyelse i gudstjenesten. En gang om 
måneden afholder præsterne på skift gudstjeneste på plejecentret Søhusparken og en kirkeformiddag på 
ældrecentret Bakkegården. Gudstjenester og kirkelige handlinger fordeles mellem pastoratets præster. 
2-3 konfirmandhold og 2-3 klasser til indledende konfirmandundervisning samt babysalmesang. Ved 
Ebeltoft Kirke afholdes vægteraftensang 8 torsdage om sommeren.  
I den smukke og velfungerende sognegård, beliggende ved Ebeltoft Kirke, findes præsteværelse, 
kirkekontor, mødelokaler og festsal. Al konfirmandundervisning foregår i sognegården og her afholdes 
velbesøgte sogneaftener, højskoledage, studiekredse og søndagscaféer arrangeret af menighedsrådet. Der 
udgives månedligt nyhedsbrev KIRKENYT med orientering om gudstjenester og aktiviteter i kirkerne og 
sognegården. 
 
Medarbejdere: 
En konservatorieuddannet organist betjener alle tre kirker, leder et voksenkor og arrangerer et antal 
kirkekoncerter. Voksenkoret medvirker lejlighedsvis ved gudstjenester. 
 
Der er en fuldtidsansat kordegn og kontorassistent til pastoratet. 
En kirketjener betjener alle tre kirker, og der er tilknyttet kirkesangere. 
Der er fælles drift af kirkegårdene med én kirkegårdsleder. 
 
Bolig: 
Der er knyttet embedsbolig til stillingen. Ejendommen, der er nyistandsat, er beliggende centralt og med 
udsigt over Ebeltoft Vig og Mols Bjerge. Den er på 203 m2 beboelse samt 16 m2 præstekontor alt i 1 plan. 
Der er 3 værelser, 2 badeværelser og et lyst og stort præstekontor med selvstændig indgang og udsigt over 
vigen.  
 
Afstande: 
Der er 4 km fra Ebeltoft til Dråby Kirke og 7 km til Handrup Kirke. Der er 1 kommuneskole i Ebeltoft, 
gymnasium i Grenå, 36 km og i Rønde, 20 km. 
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Der er gode indkøbsmuligheder i Ebeltoft. Busforbindelse til Aarhus, Grenå og Randers. Lufthavn i Tirstrup, 
18 km. Færge til Sjælland, 4 km. 
Skat: 25,9 – 1,0. Stedtillægssats II. 
Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn er det største pastorat i Syddjurs Provsti. 
 
Et godt sted at være præst. Mange muligheder og spændende udfordringer, der kræver vilje til samarbejde. 
Præsten indgår i et velfungerende arbejdsteam og kan forvente god opbakning fra menighedsrådet og 
medarbejderne. Pastoratet ligger i Nationalpark Mols Bjerge i en af Danmarks smukkeste egne med en 
varieret natur med skov og strand. 
 


