
Embedsbeskrivelse for det fælles pastorat Spentrup-Gassum-Asferg med tre kirker. 

Spentrup sogn 2478 folkekirkemedlemmer, www.Spentrup-kirke.dk 

Gassum sogn 787 folkekirkemedlemmer,  www.Gassum-kirke.dk 

Asferg sogn 856 folkekirkemedlemmer  www.Asferg-kirke.dk 

 

Der er to præsteboliger tilknyttet pastoratet i henholdsvis Spentrup og Asferg. 

Spentrup, Gassum og Asferg pastorat har tilknyttet to præstefuldtidsstillinger til i fællesskab at betjene 

sognenes tre kirker. Der er en præstestilling med bopæl i Spentrup. Pågældende varetager den 

kirkebogsførende funktion. Ligeledes er der en præstestilling med bopæl i Asferg.  

Spentrup, Gassum og Asferg pastorat er pr 1. marts 2016 etableret med udgangspunkt i tre sogne og to 

sognepræster. Det er rådenes ønske, at samarbejdet styrkes. Der holdes fælles medarbejdermøder i 

pastoratet og faste fællesmøder, hvor alle tre råd indgår.  

 De tre menighedsråd har i fællesskab i den forløbne tid etableret et godt samarbejde og fællesskabet i 

pastoratet styrkes ved, at der fremover er to præster til varetagelse af kirkens arbejde på tværs i alle tre 

sogne.  

Vi vil gerne imødekomme ansøgere til den opslåede præstestilling med et tilbud om at fremvise 

præsteboligen i Asferg. Præstegården og kirken er velbeliggende centralt i byen. Der gennemføres i foråret 

2019 en ret omfattende istandsættelse af præstegården, og boligen vil således ved indflytning fremstå som 

nyistandsat.  

Vi vil ligeledes gerne fremvise de tre kirker, henvendelse til sognepræst Peter Ulvsgaard PEU@km.dk eller 

formand for Asferg menighedsråd Marianne Høj Madsen hoejmadsen@dlgtele.dk  

I Asferg er der indrettet kontor i forlængelse af præstegården, og i Spentrup er der etableret 

kontorfaciliteter i forbindelse med sognegården.  

De tre råd har ønske om at pastoratet arbejder på fælles løsninger, og der er etableret et samarbejde 

omkring aktiviteter i det kirkelige regi. Der er således lagt planer og strategi for fælles menighedsrådsmøder 

året igennem, for fælles aktiviteter og fælles kirkeblad. Endvidere er der udarbejdet en vedtægt for 

samarbejde om fælles personale. Disse tiltag omkring samarbejde vil være en af de opgaver vores nye 

præst skal være en aktiv deltager i. I pastoratet indgår de to præster i en ligelig fordeling af pastoratets 

forskellige arbejdsopgaver.  

 

Vi søger: 

En præst, der med engagement, gode samarbejdsevner og synlighed i pastoratet, vil tage aktivt del i kirke-

og sognelivet. Vi vil sætte stor pris på en god formidlings- og forkyndelsesevne i forhold til alle 

aldersgrupper. En præst, som dermed vil være med til at inspirere og igangsætte nye tiltag omkring det 

kirkelige arbejde. Den præst vi søger, har evnen til at gøre evangeliet aktuelt, og sætte det i relation til 

sognebørnenes liv og hverdag.  

http://www.spentrup-kirke.dk/
http://www.gassum-kirke.dk/
http://www.asferg-kirke.dk/
mailto:PEU@km.dk
mailto:hoejmadsen@dlgtele.dk


En præst, som aktivt vil medvirke til at skabe gode rammer i fællesskab med kollegaer og menighedsråd for 

arbejdet med børn, minikonfirmander, konfirmander, som vil arrangere familiegudstjenester, sogneaftener, 

studiekredse, afholde hjemmebesøg, styrke samarbejdet med øvrige instanser, skoler, institutioner, 

foreninger m.v. i pastoratet. 

 

Vi kan tilbyde: 

Fra menighedsrådene tilbyder vi et godt og støttende samarbejde omkring kirken og dens mangeartede 

opgaver. Vi ønsker et rigtig godt samarbejde med en præst som kan indgå i et loyalt, aktivt og fornyet 

kirkeliv i sognene i et tæt samspil med præstekollega.  

Der tilbydes et embede, hvor menighedsrådene gerne stiller den fornødne støtte og opbakning til rådighed 

for en ny præst som har ønsker og visioner i forhold til udvikling af nye tiltag i pastoratet. Nye tanker og 

ideer vil blive højt prioriteret. 

Gudstjenesterne i pastoratet, er efter beslutning i de tre menighedsråd, fordelt således, at der på en given 

søndag er gudstjeneste i to ud af tre kirker. Dette giver mulighed for dels prædikenfri-søndage og dels for at 

udvikle andre gudstjenester på både søndage og hverdage.  

Der tilbydes en rummelig præstebolig, som netop er under istandsættelse, og som fremover har moderne 

og tidssvarende faciliteter.  

Der er lokal skole, daginstitution, et aktivt foreningsliv samt dagligvarehandel i byen.  

Asferg by har en afstand fra Randers på ca 12 km med offentlig transportmulighed, og der er endvidere 

ganske let adgang til motorvejen. 

 

Spentrup menighedsråd, Gassum menighedsråd og Asferg menighedsråd.  
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