
En stilling som sognepræst i Norddjurs Pastorat Midt med særlig tilknytning til Lyngby-Albøge Sogn i Aarhus 

stift er ledig til besættelse. 

 

Stillingen er fortrinsvis tilknyttet Lyngby-Albøge sogne i Norddjurs Pastorat Midt 

Lyngby-Albøge var et to-sognspastorat, som nu indgår i Norddjurs Pastorat Midt. De to sogne har tre kirker, 

i Lyngby, Trustrup og Albøge med et fælles menighedsråd. Sognene har tilsammen 1.830 indbyggere, hvoraf 

1.565 er medlemmer af Folkekirken.  

Sognepræsten har hver søndag en gudstjenester i en af sognenes tre kirker. Derudover planlægges 

gudstjenester med de andre præster i pastoratet, så hver præst har to gudstjenester hver søndag. Der er 

gudstjenestefri søndag ca. 1 gang om måneden. Præsterne indgår også i gudstjenester på pastoratets 

plejecentre efter fælles planlægning. 

 

Vi lægger vægt på, at du 

- Bevidst vælger netop at være ”landsbypræst” hos os – i samspil med arbejdet i Pastorat Midt  

- Kan formidle det kristne budskab i et nutidigt klart og forståeligt sprog. 

- Er rummelig i dit kirkesyn og bredt folkekirkeligt funderet 

- Er synlig og interesseret i at være en del af lokalsamfundet  

- Vil prioritere samarbejdet højt med menighedsråd, ansatte og de andre præster i pastoratet 

- Tager initiativer og byder ind med nye muligheder i samarbejdet. 

 

Arbejdsforhold Denne stilling er én ud af 4 fuldtidsstillinger i Norddjurs pastorat Midt. Der er oplagte 

muligheder for 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 for hele pastoratet samt tæt samarbejde med de øvrige præster i 

pastoratet. Der er fælles kordegnekontor i Ørum. 

 

Vi kan tilbyde en dejlig ny-renoveret præstegård, med sognegård/konfirmandstue og tjenestebolig, som er 

helt adskilt, så det tydeligt fremgår hvad der er privat og hvad der er offentligt område. 

Præsteboligen er placeret midt i landsbyen. Den er opført i 1859 og har et samlet areal på 340 m2, hvoraf 

konfirmandstue og tekøkken og kontor udgør ca. 100 m2 i særskilte rum.  

Præsteboligen indeholder 7 rum nede og 2 oppe på 1. sal. 2 Badeværelser og 3 toiletter i alt. 

Herudover er der en stor have på 4.200 m2, hovedsageligt udlagt i græs og buske. Den nye præst får 

mulighed for indflydelse på indretningen af haven og terrassen efter indflytningen. 

Vi har hver søndag kirkekaffe efter gudstjenesten. I forår- og efterårsmånederne har vi 1 sogneformiddag 

og 1 sogneaften om måneden med foredrag, oplæg og lignende, i konfirmandstuen. Vi arrangerer og 

inviterer til koncerter af forskellig karakter i vore kirker. 

Vi søger samarbejde med de lokale foreninger som borgerforeningen og Skt. Hans arrangementet, fordi vi 

vil, at kirken skal være en synlig og naturlig del af lokalsamfundet. 

Der arrangeres årlige udflugter for sogne og kirkepersonale 

Du kommer til sogne med en stabil søgning til gudstjenester og kirkelige handlinger. Sognene rummer en 

blanding af både børn, unge og ældre. I sognet er der en aktiv FDF kreds. 

 



Menighedsrådet ønsker i samarbejde at arbejde på at vedligeholde og udvikle kirkelivet i sognet. Vi ønsker 

at være åbne for nye ideer og tiltag, med respekt for aktuelle traditioner og kirkelige rammer.  

Der er et godt samarbejde i Menighedsrådet. Vi har igennem de seneste år været igennem en 

forandringsproces fra mindre 3-sogns pastorat til det større Pastorat Midt. Sognene har nu brug for 

stabilitet, men samtidig er vi godt i gang med at udvikle samarbejdet på tværs i pastoratet. 

 


