
Sognepræst til Norddjurs Vestre Pastorat med primær tjeneste i Ørsted sogn.      

Arbejdsforhold: 

 Denne stilling er én ud af 5 fuldtidsstillinger i Norddjurs Vestre pastorat. Der tilbydes og forventes 

kollegialt samarbejde og udviklingsarbejde. Alle opgaver i pastoratet betragtes som fælles ansvar og 

fordeles jævnt blandt præsterne.  

Norddjurs Provsti er som det første hele provsti omlagt til tre store pastorater (foruden Anholt), som i tre 

arbejdsfællesskaber af 5, 4 og 5 sognepræster betjener pastoraternes 37 kirker. Der er i provstiet en 

udstrakt vilje til samarbejde og fælles udvikling blandt præster og menighedsråd. Flere oplysninger ved 

henvendelse til provsten. 

Der er fælles gudstjenesteplanlægning med Rougsø Nord, Fausing, Vivild og Vejlby sogne samt tæt 

samarbejde om andre opgaver med de øvrige præster i pastoratet. Der er fælles kordegnekontor i Auning. 

Stillingen er fortrinsvis tilknyttet Ørsted i Norddjurs Vestre Pastorat: 

I Ørsted sogn bor der ca. 2.000 mennesker. I 2019 har Ørsted været indstillet til årets landsbypris for et 

fantastisk sammenhold i byen og et rigt foreningsliv, der samarbejder på kryds og tværs. I Ørsted er der en 

kommunal Børneby, som består af dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole. Desuden en stor 

psykiatrisk specialinstitution samt to bofællesskaber. I byen er der ligeledes dagligvarebutikker, biograf og 

bibliotek. En skøn natur med både skov og strand tæt på. 

Vi ønsker:  

 En præst, der kan formidle det kristne budskab i et nutidigt sprog og ind i forskelligartede 

sammenhænge.  

 En præst, som har lyst til at arbejde aktivt og opsøgende for både børn, unge og ældre. 

 En præst, der sammen med kirkens medarbejdere og menighedsråd vil indgå aktivt i udviklingen af 

kirkens arbejde ud fra de mange spændende aktiviteter, som foregår i kirke og sognegård.   

Vi tilbyder: 

 En nybygget, praktisk indrettet og flot præstebolig på 200 kvadratmeter, der står klar den 1. 

oktober. Foruden et stort embedskontor med egen indgang er boligen indrettet med 4 værelser, et 

stort køkken/alrum, to badeværelser og et rummeligt bryggers. Boligen er beliggende ved siden af 

sognegården og kirken. Til boligen hører en flot, nytrimmet og vedligeholdelsesfri parklignede have. 

Kirkegårdens personale klarer græsslåning, hækklipning og vedligeholdelse af gårdsplads. 

 En totalt nyrestaureret kirke, der er udstyret med tidssvarende IT-løsninger. 

 En rigtig god kirkegang. 

 En velfungerende og kompetent personalegruppe, der er meget villige til at samarbejde. 

 Et børnekor, der deltager ved aftalte gudstjenester og koncerter. 

 Et aktivt og meget samarbejdsvilligt menighedsråd. 

 En stor flok frivillige, der gerne hjælper til ved diverse arrangementer. 

 En velfungerende sognegård, hvor der foregår mange forskellige aktiviteter. 

 Et team på fem præster i Norddjurs Vestre Pastorat, som virker til at have et godt samarbejde.  



 Et pastorat i udvikling, som de enkelte præster har mulighed for at præge. 

 Læs endvidere på kirkens hjemmeside www.oerstedkirke.dk  

Yderligere oplysninger fås ved menighedsrådets formand Marianne Hørning Boje tlf. 61718681               

mail: mhboje@gmail.com. 
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