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Kære Aase
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Til fremsendelse til Aarhus stift. Pva. Hinnerup menighedsråd/Kjeld B. Nielsen 
 
 

Grundfør-Haldum-Vitten Pastorat
 
En stilling som sp. i Grundfør-Haldum-Vitten Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.
Konstitutionen, der er begrundet i sognepræstens orlov, sker for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2020 begge dage
inkl.. Stillingens kvote er 100%.  Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31.
marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på
11.100 kr. årligt. Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Ansøgninger
stiles til Biskoppen over Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C eller til Aarhus Stifts
mailadresse kmaar@km.dk Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Udløber
den 6. maj 2019.
 
Det oplyses om embedet
I Kirken i Hinnerup (= Grundfør-Haldum-Vitten Pastorat) er vores mål er, at bygge bro mellem det enkelte sognebarn
og deres livsverden ogevangeliet. Det forsøger vi at gøre, ved at være nutidige og relevante i vores forkyndelse,
formidling og kommunikation og ved at skabe gode relationer til både det enkelte sognebarn og til byens
institutioner, organisationer og foreninger.
Vi er en aktiv kirke i et aktivt pastorat. Der bor ca. 9.000 mennesker i Hinnerup, heraf 7615
folkekirkemedlemmer, og i kraft af sin beliggenhed tæt på Århus, er der mange nye tilflyttere og
en befolkningstilvækst.
Byens mange børnefamilier betyder, at vi har mange konfirmander, 6 hold årligt og ofte også et
hold specialkonfirmander, og mange minikonfirmander.
Konfirmandundervisningen er tilrettelagt som et alternativt forløb med både klasseundervisningen og undervisning
på tværs af klasserne. Dette giver dels mulighed for, at konfirmanderne kan tilrettelægge deres eget forløb, og dels
giver det en fleksibilitet for præsterne og KKM´eren, der kan samarbejde om, at varetage undervisningen.
Som noget nyt, afholder vi i år vores minikonfirmandundervisning som en kirkeuger på 3. årgang for hver af vores to
skoler, hvor både præster, KKM, organister, gravere, MR og frivillige er involveret.
Vi har én en god kirkegang med et snit på 64 personer pr. gudstjeneste. Vi afholder én højmesse hver søndag, og
derudover en række særgudstjenester, herunder dåbsgudstjenester, spaghettigudstjenester, ungdomsgudstjenester,
tematiske aftensgudstjenester, årstids- og højtidsgudstjenester, plejehjemsgudstjenester og meditative
gudstjenester.
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Vores sognegård i midtbyen er også præget af aktivitet, lige fra babysalmesang som vores KKM står for, til vores
velbesøgte kirkecafé hver fredag, international aften i samarbejde med Røde Kors, sogneeftermiddage, demenscafé
og siddedans for seniorer.
Det høje aktivitetsniveau i vores kirker og sognegårde, kan vi have, fordi vi hos os er kirke sammen, og både MR, de
ansatte og præsterne er fælles om at tage ansvar og løfte i flok.
Vi er 12 folkevalgte medlemmer af menighedsrådet, der ikke er præget af retninger. Vi afholder ca.
10 menighedsrådsmøder om året, derudover udvalgsmøder en gang i kvartalet.
Ved siden af Grundfør kirke, ligger vores kirkekontor, hvor administration, organister, graver, KKM´ere og præster
har kontorer. Den fælles arbejdsplads og kalender er en stor styrke for vores samarbejde i hverdagen om, på tværs af
faggrupper, at løfte de opgaver der er, og for det kollegiale fællesskab og arbejdsglæden.
 
Vi glæder os til at høre fra dig
Synes du Kirken i Hinnerup lyder som et spændende sted at være præst, kan du læse mere
på www.kirkenihinnerup.dk og du er også velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Bent Engelbrecht
(tlf. 2033 1989) og vores præster Eva Pedersen (tlf. 2327 1511) og Kjeld Nielsen (tlf. 6111 1235).
Vi glæder os til at få en ny kollega, der både vil indgå i alt det, kirken i Hinnerup er i dag, og komme med ny
inspiration og ideer, vi sammen kan udfolde.
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