
Pastorat nord for Aarhus søger præst til fuldtidsstilling 
 
Vi søger en ny præst til Trige, Ølsted og Spørring – tre landsogne i vækst med pt. 4500 indbyggere 
på kanten af Aarhus. 
  
Midt mellem landsbyfællesskab og storby 
Vi har landsbyens nærhed og stærke fællesskab tæt på Aarhus' puls og tilbud. Og god forbindelse 
til resten af Østjylland med motorvejsnettet tæt på. 
  
Kirken er et vigtigt samlingspunkt i sognene – ikke bare omkring troslivet, men i høj grad også 
omkring det kulturelle og sociale liv. Der er gode faciliteter og kræfter omkring pastoratets kirker 
med et engageret personale, tre menighedsråd, mange frivillige og gode sognelokaler. 
Fællesskabet omkring kirken bidrager til områdets sammenhængskraft, og kirken har et 
veletableret samarbejde med bl.a. de lokale borger- og sportsforeninger, spejdere, lokalcenter, 
skole, ungdomsklubber og daginstitutioner. 
 
Samspil mellem gode traditioner og lyst til at gå nye veje 
Vi ønsker os, at vores nye præst bliver en naturlig del af det eksisterende fællesskab og favner de 
gode traditioner, der er i sognene. Vi sætter pris på den teologisk velfunderede gudstjeneste, som 
samtidig er til at forholde sig til – hvor man går hjem med noget at tænke over og tale sammen 
om. Men vi ønsker også at vores præst udfordrer traditionerne, og skaber spændende og 
anderledes initiativer og sætter nye skibe i søen. 
  
Sognene repræsenterer stor mangfoldighed i forhold til social og faglig baggrund, nationalitet, og 
hvor man står i livet. Samtidig er sognene indbyrdes forskellige og har hver deres særpræg med 
f.eks. specialgudstjenester, byfestgudstjeneste i telt og lucia- og fastelavnstraditioner. Det er 
derfor vigtigt, at vores nye præst er tryg ved at bevæge sig ud af rammen og har mod til at 
formidle kirkens budskab i forskellige sammenhænge og indpakninger, så det bliver levende og 
vedkommende i den konkrete situation – både når det drejer sig om at nå teenagerne til 
konfirmandundervisning og på besøg hos ældre i sognene. 
 
Nærværende drivkraft – bakket op af kolleger og lokalsamfund 
Det kræver synlighed og nærvær i sognene at bringe kirken ind i folks hverdag. Vi ønsker os derfor, 
at vores nye præst er rummelig og imødekommende og parat til at række ud til de forskellige 
grupper af folk i sognene – også dem, der ikke magter selv at henvende sig. 
  
Vi lægger vægt på gode samarbejdsevner, da vores nye præst er en væsentlig drivkraft i at 
fastholde og udvikle samarbejdsrelationerne i pastoratet – både ved at bruge sine personlige 
kompetencer i relationerne og i forhold til at sætte nye projekter i gang. Vores nye præst er 
omgivet af kolleger, der har et stort kendskab til sognene og er aktive medspillere omkring 
gudstjenesten og de mange aktiviteter. Samtidig er der også mange faste og hjælpsomme 
samarbejdspartnere i foreningslivet og blandt lokalområdets institutioner. 
 
Vi håber på, at du kan se dig selv som nærværende og udadvendt præst i vores tre landsogne. Vi 
byder ind med stort fællesskab og opbakning til opgaven - lige nord for Aarhus! 



  
Præstebolig 
Der er bopælspligt i vores tjenestebolig, der ligger centralt i Trige i forbindelse med sognegården. 
Der er bevilliget penge til restaurering af boligen her i foråret med bl.a. nyt køkken. Efter 
renoveringen vil boligen bestå af køkkenalrum, stue, soveværelse og tre værelser. Der er 
indkøbsmuligheder, skole, daginstitution og fritidstilbud i gåafstand fra boligen.  
 
Kontakt os gerne 
Ønsker du at vide mere om stillingen og de tre sogne, er du meget velkommen til at kontakte os i 
menighedsrådene: 
 
Trige: Næstformand: Nanna Sørensen, 4217 4023 
Ølsted: Formand Niels Hjortshøj 5195 9208 / næstformand Trine Johansen 6138 7855 
Spørring: Formand Louise Højbjerg Jacobsen, 2261 3686 
 

 
 
 
 


