
 

Modtaget: TS: 
 

Embedsbeskrivelse 

 

Udsendt:  02-07-18 

 

for embedet som  sognepræst   
 

 

Enghøj  pastorat,  Århus Stift 

 
SPØRGSMÅL: 

 
1) Folketal? 

(i flersogns pastorater bedes hvert sogn 

opgivet for sig) 

 
2) Kirke(r)? 

Alder (ved nyere kirker årstal) 

Antal siddepladser 

Stand (nyrestaureret?/restaurering forestår?) 

Orgel (fabrikant og antal stemmer) 

Afstand kirkegård - krematorium 

 
3) Kirkegangen (sæt kryds)? 

God og stabil 

Middel med variation fra søndag til søndag 

Lav med variation fra søndag til søndag 
 

Evt. tal for årlige antal kirkegængere  eller 

altergæster: 

 
4) Menighedsrådet? 

(i flersogns pastorater gælder spørgs 

målene hvert sogn for sig) 

Antal medlemmer 

Sammensætning (listernes valgte eller ved 

fredsvalg efter skøn over den (kirke-) 

politiske fordeling) 
 

Formandens - eller hvis præsten er for 

mand - næstformandens navn, adresse og 

telefonnr: 
 

Pastoratsråd mellem sognene? 

Årligt antal menighedsrådsmøder 

 

5) Arbejdsforhold? 

a) Karakteristik af sognet i almindelighed 

(herunder evt. historisk præg af kirkelige 

retninger, missionshuse,  forsamlingshuse, 

højskoler o.l.) 
 

b) Afholdes der regelmæssige  gudstjene 

ster andre steder end i kirken/rne 

(hvor ofte - afstand) 
 

c) Hvor der er flere præster i pastorater 

bedes oplyst 

Hvor mange præster 
 

Er der distriktsdeling 
 

Regulativ for embedsforhold mellem 

præsterne 
 

l alle tilfælde bedes oplyst Hidtidig 

fordeling af gudstjenester og konfir 

mandundervisning 

 

 

SVAR: 
 
1) ca. 7.300 indbyggere, ca. 5.800 er medlemmer af folkekirken  

(79 %) 
 
 

 
 
2) Kirke med sognegård opført i 1994.  
    Arkitekt: Henning Larsens Tegnestue. 
    Kirken har 160 siddepladser. 
    Orgel: Th. Frobenius & Sønner med 17 stemmer. 
    2-4 km. til kommunale kirkegårde med kapeller.  
 
 
 
 
 
3) God og stabil kirkegang. 
    Årligt antal kirkegængere: 9.500 
    Årligt antal altergæster: 2.300 
 
 
 
 
 
4) Menighedsrådet har 10 valgte medlemmer valgt på en 
fælleskirkelig liste ved fredsvalg. 
Formand: Käthe Esdahl, Gærdetoften 13, 8920 Randers NV. 
                 Tlf. 22 84 86 41 
                 e-mail: katheesdahl@hotmail.com  
6-8 menighedsrådsmøder årligt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Sognet er etableret i 1994 ved udskillelse fra Borup og Sct. 
    Clemens sogne. 
    Sognet består af bymæssig bebyggelse med både   
    parcelhuskvarterer og karrébebyggelse. 
    Der er 2 præster ved kirken.  
    Plejehjemmet i sognet betjenes af kirkens præster med 1 månedlig  
    gudstjeneste. Der bygges p.t. et friplejehjem i sognet. 
    Der er 4 konfirmandhold, som fordeles mellem de 2 præster, men 
    med samarbejde om fælles aktiviteter. 
    Indledende konfirmandforberedelse med 1 hold årligt. 
    Der er børneklub/kor ved kirken, hvor der ugentlig samles ca. 70  
    børn i alderen 4-14 år.  
    Der eksperimenteres med forskellige former for gudstjenester,  
    herunder ungdomsgudstjenester. 
    Kirken og sognegården danner ramme om mange aktiviteter i    
    sognet. Der afholdes foredrag, sangcafé, kunstudstillinger samt   
    klassiske og rytmiske koncerter. 
 

 

                 

mailto:katheesdahl@hotmail.com


d) Sognets kirkelige arbejde i øvrigt   Der er tilknyttet kordegn, kirke- og kulturmedarbejder, organist,   
12 korsangere, 2 kirketjenere   
 
Der udgives ikke kirkeblad, men der arbejdes løbende med udvikling og 
implementering af andre kommunikationsformer som hjemmeside, 
aktivitetskalender, foldere, flyers, facebook, pressemeddelelser etc. etc. 

 

 
6) Boligforhold?      6) Der er ikke knyttet boligpligt til stillingen 

a)  Hvor der er embedsbolig bedes oplyst   

Beliggenhed i sognet 
 

Adresse, evt. navn: 

Byggeår  Evt. restaureret år:  

Beskrivelse af boligens tilstand og 

eventuelle planlagte forbedringer 
 

Tag 
 

Kvadratmeter, excl. tjenstlige lokaler 
 

Antal værelser, excl. tjenstlige lokaler 

(nede og oppe): WC, bad: 

Opvarmning (brændeovn/centralvarme/ 

oliefyr/ fjernvarme/naturgas) 

Udgifter til varme ca. Udgifter til 

vand ca. Hårde hvidevarer: 

Andet at bemærke (fordele eller mangler) 

Konfirmandstue -sognegård (placering) 

 
b)  Kontorfaciliteter: b) Der er kontorfaciliteter i sognegården 

 

Omfang i m2  af tjenstlige kontorlokaler  

Adgangsforhold direkte eller gennem bolig  

Venteværelse 

Kontorinventar 

 
c)  Hvor der ikke er embedsbolig til   

rådighed, bedes opgivet: 
 

Hvilke muligheder er der for at finde passende 

bolig (herunder prisniveau 

-højt, middel, lavt) 

 
7) Have?   

Størrelse i m2
 

 

Almindelig karakteristik 
 

Hjælp til vedligeholdelse 

 
   

Til kirke/r, nærmeste skole og gymnasium 

Bus-tog - indkøbsmuligheder 

 
9) Skat?  9) Kommuneskat: 25,6 % 

     Kirkeskat: 0,89 % 

Beskatningsprocent til kommunen,  amts 

kommune og kirkeskat 
 

1O) Stedtillægssats? 

 
11) Andet af interesse for ansøgerne? 

a)  Evt. forpagterbolig ved præstegården 

10)   II 

 
11) Se præsteprofil og mere om Enghøj Kirke på 
www.enghoejkirke.dk  

http://www.enghoelkirke.dk/

