
Langå-Torup Pastorat 

 

Der oplyses følgende om embedet: 

Langå-Torup pastorat søger ny sognepræst. Vi ønsker en præst, der er solidt teologisk funderet og som på 

baggrund heraf kan formidle det evangeliske budskab på en vedkommende og forståelig måde til 

menigheden. Menighederne i de to sogne er en bred sammensætning af både mange unge og mange ældre 

mennesker. Det er derfor vigtigt for os, at præsten har lyst til og mod på at deltage i byens liv, unge familier 

og evt. det frivillige ungdomsarbejde.  

Skolen i Langå er tosporet til og med 9. klasse, hvis skoledistrikt i al væsentlighed er sammenfaldende med 

pastoratet. Vi vægter både minikonfirmand- og den alm. konfirmandundervisning højt. Vi ønsker derfor 

også en præst, der vil forsøge at engagere børnene efter endt minikonfirmandundervisning, så de fortsat 

har lyst til at komme i kirken. Der er en kirke- og kulturmedarbejder ansat i Langå kirke, som bl.a er 

medhjælper ved minikonfirmand- og konfirmationsundervisningen.  

Langå Sogn: 

Langå Sogn har ca. 2.800 indbyggere, og er centreret omkring stationsbyen Langå, der ligger i naturskønne 

omgivelser 26 minutters togkørsel fra Århus. Langå by er i øjeblikket i en rivende kulturel udvikling, mange 

nye familier flytter til, og der er et levende kulturelt, kreativt og musikalsk miljø i byen. Kirken er en 

middelalderkirke, udbygget i 1950-erne og restaureret i 2008.  

Torup Sogn: 

Torup sogn med ca. 200 indbyggere ligger på den nordlige kant af Gudenådalen lige vest for Langå. Den lille 

kirke i Torup er opført i 1905 og renoveret i begyndelsen af 1990’erne med udsmykninger af Sven Havsten 

Mikkelsen. Trods sognets lille størrelse er menighedsrådet meget aktivt og sørger for at opretholde kirken 

som et kulturelt samlingspunkt i det lille samfund, der også omfatter en del børnefamilier, som nyder at bo 

på landet. Udover regelmæssige gudstjenester er kirken i løbet af et år samlingspunkt for fastelavnsfest, 

Skt. Hans aften, to foredrag og en koncert, og høstgudstjeneste med efterfølgende frokost og luciaoptog for 

sognets børn. 

Der er et godt samarbejde mellem sognene omkring det fælles kirkeliv og gode medarbejdere, der 

værdsætter samarbejde i det daglige. Der er et tæt samarbejde med nabopræsten i Øster Velling, Helstrup 

og Grensten omkring bl.a. plejehjem og ferie- og fridagsdækning. 

Der er et tæt og godt samarbejde mellem præsterne i Randers Søndre provsti med bl.a regelmæssige 

konventer, folkekirkens skoletjeneste, det årlige konfirmandprojekt: Luther på spil, studieture, gensidig 

hjælp og sparring, oma. 

Præstebolig og sognegård: 

Langå menighedsråd opfører inden længe en ny sognegård, hvor der bl.a. vil være lokaler til 

konfirmandundervisning og kontorer for præsten og kirkens øvrige personale. I den forbindelse afhændes 

den nuværende præstegård, og der er i stedet anskaffet en ny præstebolig i form af et tidssvarende 

parcelhus i et attraktivt villakvarter nær både skole og kirke. 

 



Kontakt: Formand for menighedsrådet i Langå: Jørgen Feldbæk Nielsen, jfn@dadlnet.dk, 29 65 70 57, Peter 

Skovrider, formand for menighedsrådet i Torup, peskovri@hotmail.com, 25 77 46 96. 
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