
Sognepræst (kbf) i Harlev-Framlev Pastorat 2020 
 

Folketal (1. jan 2020) Harlev: Indbyggere 1226, medl. af folkekirken 991. Framlev: Indbyggere 

3679, medl. af folkekirken 2924. Harlev ligger 15 km vest for Aarhus Domkirke, tæt på motorvej. 

Harlev Framlev pastorat er et aktivt sted, med forskellige typer af gudstjenester, som f. eks. 

børne-, meditations-, dåbs-, plejehjems-, og særgudstjenester.  

Vi lægger vægt på et godt samarbejde med vores mange frivillige, også med lokalcenter, 

spejderne, skolen og andre lokale foreninger. Harlev er en forholdsvis ung by med nybyggeri, 

villakvarterer, rækkehuse og lavt lejlighedsbyggeri.  

De to middelalderkirker (begge 1100-tallet) ligger i landsbyerne Framlev og Gl. Harlev, som begge 

ligger i periferien af Harlev. I Harlev Kirke er der 135 sdpl. Orgel: Marcussen & Søn, 9 st, fra 1981. 

Framlev: 200 sdpl. Orgel: Carsten Lund 12 st., fra 1980. I Framlev er der sognehus og i Gl. Harlev 

konfirmandstue, der begge benyttes til caféaftener, foredrag, kor, undervisning og til lokale 

initiativer. Der er kirkegårde ved begge kirker.  

I pastoratet er ét menighedsråd, en  sognepræst (kbf) i tjenestebolig med bopælspligt i Gl. Harlev 

og en overenskomstansat sognepræst (fuldtids).  

Der er som regel tre konfirmandhold med stor opbakning fra sognet, to minikonfirmandforløb 

samt to hold babysalmesang årligt. Menighedsrådet prioriterer konfirmandundervisning højt med 

bl.a. konfirmandlejr.  

Ud over at deles om de kirkelige handlinger er præsterne fælles om et bredt engagement i sognets 

aktiviteter og udvikling, også med diakonale tiltag. Ved kirkerne er der spire-, børne- og voksenkor, 

som medvirker ved udvalgte gudstjenester. De tre kor ledes af kirkens organist. Der er kirkeblad 

med en redaktion nedsat af menighedsrådet. 

Ved kirkerne er der ansat en kordegn, to gravere og en medhjælp, rengøringsassistent, en organist 

og to kirkesangere. 
 

Præstegården ligger i Gl. Harlev, Harlev Kirkevej 11, 8462 Harlev J. Den er bygget i 1732, fredet i 

klasse A og løbende vedligeholdt. Velholdt med stråtag. Boligen er på 200 m2 fordelt på 2 stuer, 

køkken/alrum, 4 værelser, 3 wc, 2 bad. Der er et møbleret kontor på 20 m2 . Boligen opvarmes ved 

jordvarme. I tilknytning til boligen er der konfirmandstue på 100 m2 og grupperum 30 m2, 
beliggende ved præsteboligen, med særskilt adgang. Haven er på 1 ha. med hjælp til plæne, 

hække, gange og gårdsplads. Smukt parkanlæg med høje træer. Præstegården ligger ved Harlev 

Kirke. Afstanden til Framlev Kirke er 3 km. 2 km. til skole og 11 km. til gymnasium. Der er bybusser 

og gode indkøbsmuligheder i Harlev. 

Vi forventer en præst: 

● der engageret vil gå med i aktiviteter for alle aldersgrupper ved kirken i et godt samarbejde 

med menighedsråd, ansatte og frivillige 

● der kan stå inde for trosbekendelsen og er åben for fornyelse i gudstjenesten, er med til at 

virkeliggøre en rummelig kirke og samtidig befinder sig godt med det traditionelle 

● der kan lide at have med børn og unge at gøre og gå engageret ind i det nuværende 

arbejde samt se nye muligheder sammen med menighedsråd og ansatte 

● der kan formidle det kristne budskab i et vedkommende sprog tilpasset de forskellige 

målgrupper i sognene 

● der vil gå bredt ind i sognets aktiviteter, også med udvikling af nye diakonale initiativer. 

Mere information på www.harlevframlev.dk  
Spørgsmål kan rettes til sognepræst Bente Madsen tlf. 6127 1269 eller formand for 

menighedsrådet Carsten B. Pedersen, tlf. 8694 2818 

https://aarhusstift.dk/praestestillinger/harlev-framlev-21-08-2018
http://www.harlevframlev.dk/

