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Mere om stillingen: 

 

Vores præst gennem 26 år er gået på pension, og vi søger derfor en ny præst.  

Vi tilbyder en præstestilling i et yderst attraktivt område i det smukke Søhøjland, hvor du vil 

komme til at arbejde sammen med tre velfungerende menighedsråd, som arbejder godt 

sammen, og som vil støtte aktivt op om dig som præst.  

Menighedsrådene har stor lyst til at udvikle og afprøve ideer sammen med dig, så vi i 

fællesskab kan udvikle kirkens aktiviteter til glæde for alle sognenes beboere og styrke 
kirkernes position som samlingspunkter i det lokale miljø. 

Vi er 3 sogne med mindre landsbykirker, der alle er smukt beliggende, og som fremstår i 

særdeles god stand. I alle 3 kirker er der en god og stabil kirkegang, men vi vil gerne have 

mange flere indenfor. 

Menighedsrådene deltager i kirkernes aktiviteter og samarbejder om mange forskellige 

aktiviteter, som koncerter, udflugter, foredrags- og mødeaktiviteter samt udgivelse af 

kirkeblade. Der er ansat gravere ved hver kirke og fælles kirkesangere og organist. Alle 
sognene i Ry-området har en fælles kordegn med kontor i Ry Sognehus. 

Minikonfirmandundervisningen for Alling og Tulstrup er knyttet til Knudsøskolen, der ligger i 

Tulstrup. Dovers minikonfirmander har tilknytning til Bjedstrup Skole. Undervisningen 
varetages af eksterne tilknyttede undervisere.  

I tilknytning til Dover Kirke er der opført et moderne kirkehus, som blev indviet i 2012, og som 

danner rammen om en række aktiviteter. I Tulstrup anvendes konfirmandstuen i 
præstegården, og i Alling anvendes beboerhuset til en række aktiviteter. 

De 3 sogne er opland til Ry, hvor de fleste børn går i skole fra og med 7. klassetrin. Området 

er kendetegnet ved en alsidig beboersammensætning og en stærk tilknytning til og opbakning 
til landsbysamfundene. 

Ry er et vækstområde med stor udbygning af især Kildebjergområdet, hvor du som præst skal 
varetage en del af opgaverne i samarbejde med præsterne fra Ry Kirke. 

Natur- og udendørsliv fylder meget i området, og der er nem adgang til skov og vand. 

Samtidig er der kort afstand til by- og kulturoplevelser i Ry, Aarhus, Skanderborg, Silkeborg 

og Herning, som alle kan nås på en halv times tid. 

Præstens tjenestebolig er smukt beliggende på Præstebakken 11, Tulstrup, 8680 Ry.  

Der er 500 m til kirken i Tulstrup, 3 km til kirken i Alling og 6 km til kirken i Dover.  

Nærmeste skole er Knudsøskolen, som har børn fra 0-6. klassetrin (300 m i fugleflugt) og i 

tilknytning hertil Knudsøhulen, som er den lokale skovbørnehave. Der er 3 km til Ry, hvor der 

er særdeles gode indkøbsmuligheder, et levende handelsliv, biograf, bibliotek, højskole, 

idrætshaller og meget mere. 200 m fra præstegården ligger Knudsø med badestrand, 

sejlerhavn og vinterbadeklub. 
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Præstegården vil ved den nye præst tiltræden være nyrenoveret. Boligarealet ekskl. 

tjenesteareal udgør ca. 227 m2, og huset består af 6 værelser, 2 toiletter og 1 badeværelse. 
Præstegården opvarmes med jordvarme. 

Konfirmandstuen og præstens kontor er afsondret fra præstens private bolig. 

Til præstegården hører en stor, smuk og ugeneret have, som passes af graveren.  

 

Forventningerne til dig 

Vi forventer, at du er en aktiv, åben og engageret præst, som har en stor lyst til at udvikle og 
sætte dit eget præg på vores tre sogne. 

Vi lægger vægt på en præst, som kan give kirkelivet relevans for sognenes beboere.  

Vi værdsætter den traditionelle højmesse og den uforanderlighed, der er forbundet med 

denne. Men indimellem vil vi gerne afprøve andre former med nutidigt sprog, musik og liturgi. 

Det kan være en udendørsgudstjeneste, en mad- og vin-gudstjeneste, en musikgudstjeneste 

og meget andet. Kun fantasien sætter grænser. Vi tror på, at vekselvirkningen mellem 

tradition og fornyelse kan skabe fornyet interesse og relevans og give de ikke-kirke-vante mod 
på at opsøge og benytte kirken. 

Dine prædikener er vigtige for os. Du skal kunne omsætte bibelens tekster til fortællinger og 

budskaber, der er forståelige og vedkommende for menigheden, fordi de rammer ind i vor tids 

aktuelle spørgsmål og udfordringer, og fordi de bidrager til refleksion over alment-

menneskelige spørgsmål. Formen skal være udogmatisk og give anledning til refleksion og 
eftertanke. 

Vi lægger vægt på, at du som person og præst er åben og tolerant, og at du kan hjælpe alle 

sognebørn, når de har brug for dig. Også hvis personer af samme køn eller fraskilte ønsker at 
blive viet. 

Hvis du kan se dig selv i ovenstående, glæder vi os til at høre fra dig.  

Du kan læse meget mere om os på doverkirke.dk, allingkirke.dk og tulstrupkirke.dk. 

Du er også velkommen til at kontakte formændene for de 3 menighedsråd: Erna Andersen, tlf. 

8657 7206 (Dover), Karsten Iversen, tlf. 2715 4767 (Alling), Jens Peter Møller, tlf. 5136 3235 
(Tulstrup). 

 

 

 

http://sogn.dk/
http://enderslevkirke.dk/

