
Opslag 
 
Vejerslev-Aidt-Thorsø Pastorat  
En stilling som sognepræst i Vejerslev-Aidt-Thorsø Pastorat i Aarhus Stift er ledig. 
Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 
 
Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og 
Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.  
Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000 årligt. 
Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med 
Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om 
ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 
 
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Kirkegade 25, 8881 Thorsø. 
Boligbidraget er fastsat til 4.861 kr. pr. md. 
 
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. 
 
Opslået: 25/4 2017 
Udløber: 15/5 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stillingsbeskrivelse for sognepræst i Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne 

 

Det søger vi! 
 En præst der aktivt vil fremme en levende kirke for alle 

 En præst der gør kirkens grundlag vedkommende og nærværende 

 En præst der ser og hører mennesker i vores sogne 

 En præst der gør kirken synlig og har noget på hjerte 
 

Det kan vi tilbyde! 
 Tre landsogne i naturskønt område, med næsten 2800 indbyggere 

 God interesse og opbakning til det kirkelige liv 

 Stigende interesse for kirkens budskab 

 Tre menighedsråd der aktivt deltager i udvikling af mange kirkelige aktiviteter 

 Vi tilbyder et godt samarbejde med skolen, børnehaverne og dagplejerne 

 Godt samarbejde mellem medarbejdere og menighedsråd 

 Frivilligt børne- og voksenkor 
’ 

Fakta! 
 En ny præstebolig i Thorsø på 185 kvm. 

 Nyt kirkekontor få meter fra bolig 

 Et nyt Sognehus med mange brugere 

 Præstesekretær samt bistands- og afløserordning med nabopræster 

 Sognene er beliggende centralt - midt mellem Aarhus, Viborg, Randers og Silkeborg 

 God skole med to spor til og med 9. klasse 

 2 børnehaver og 1 vuggestue i byen 

 Idrætshal, svømmebad, ridehal, plejecenter mm. 

 Stort supermarked og andre butikker i byen 
Se mere på: www.vejerslev-aidt-thorso.dk 

 
 
Kontakt: 
Vejerslev:   Inge Bugge                tlf. 2284 9305  bugge@fibermail.dk  
Aidt:    Agnete Sørensen     tlf. 2010 2461  ringnete@gmail.com  
Thorsø: Erik Bertelsen           tlf. 7175 2333  e.bertelsen@mail.tele.dk  
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