
Ormslev sogn er et attraktivt sogn beliggende naturskønt i udkanten af Århus med Stavtrup som den 

største by. Her er et aktivt lokalmiljø med god opbakning til kirken – også til søndagsgudstjenesterne, der 

udgør det helt naturlige centrum i kirkelivet. Kirkerummet er blevet totalt renoveret i 2018 og fremstår som 

et smukt og imødekommende rum at holde gudstjeneste i. 

I forbindelse med opslaget af nærværende stilling er den blevet opnormeret til en 100% stilling, således at 

der nu er to fuldtidspræstestillinger i sognet. I stillingen er der reserveret ressourcer til en refleksion over 

det at være kirke i en forstad tæt på storbyen. Det vil ske i relation til det lokale menighedsråd, provsten og 

andre sogne i lignende situation. 

Kerneopgaverne i præstearbejdet fylder meget. Men der er stor frihed til at sætte sit eget præg på 

arbejdet. 

Der lægges vægt på, at ansøgeren: 

- er solidt funderet teologisk og en god prædikant 

- vil vægte samtalen og mødet med mennesker højt 

- har evner for undervisning, specielt undervisning af konfirmander, som vi har mange af 

- har energi og lyst til at tage del i det kirkelige og folkelige arbejde i sognet 

- prioriterer samarbejde med menighedsråd, præstekollega og personale højt 

Ormslev sogn har 6066 indbyggere, heraf er 4806 medlemmer af folkekirken. Ormslev kirke er fra 

slutningen af 1100-tallet med plads til ca. 140 kirkegængere. Nyrenoveret orgel fra 1976, Bruno Christensen 

og sønner, 13 stemmer. Der er sognegård i Stavtrup. 9 menighedsrådsmedlemmer foruden præsterne, 

fredsvalg. 

I sognet er der 2 præster, 4-5 konfirmandhold, 4-5 minikonfirmandhold, babysalmesang (ansat hjælper står 

for babysalmesang og hovedparten af minikonfirmandundervisningen), kirkekor, 2 skoler, 1 lokalcenter, 1 

hospice (med egen præst) og spejdere. Derudover har kirken en hel del kulturelle aktiviteter (Kultur Café, 

foredrag, litteraturkreds, studiekredse, sogneture/rejser, koncerter, Sang Café m. m.). 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand, John Suffolk (tlf.: 

5099 6563) og/eller vores præst gennem 16 år, Erik Kelstrup (tlf.: 8628 0065). 


