Kirkebogsførende sognepræst søges
til Levring-Hørup Pastorat, Kjellerup
Vil du være med til at sætte ord og handling bag værdierne åndelighed, fællesskab,
imødekommenhed, glæde og mangfoldighed?
VI SØGER EN PRÆST SOM:

I prædiken, undervisning og sjælesorg kan gøre bibelens
beretninger nærværende og sætte dem i relation til menneskers liv og hverdag

Er udadvendt og er optaget af at nære et blomstrende
sogneliv

Værdsætter samarbejde med personale, menighedsråd og
frivillige

Værdsætter liv i kirken - også mellem søndagene

Kan tale til og inspirere alle aldre

Er bredt folkekirkeligt funderet og kan rumme de kirkelige
organisationer, som har sit virke i sognene
VI TILBYDER:
 Tæt samarbejde og gensidig sparring med vores nuværende sognepræst
 Mulighed for at præge kirkens liv og vækst
 En aktiv kirke med engagerede medarbejdere
 Menighedsråd og personale, som er åbne over for udvikling og fornyelse – dog med respekt
for vores kirkelige og kristne arv
 To sogne med en god folkekirkelig interesse og opbakning fra mange frivillige
ARBEJDSOPGAVER:
 Gudstjenester og kirkelige handlinger
Herunder spaghetti- familie- ungdoms- og friluftsgudstjenester, samt turnus på
plejehjemmene. Nye tiltag er bl.a. stillegudstjenester og temagudstjenester.
 Konfirmander
Tre konfirmandhold i samarbejde med præstekollega, herunder deltagelse i
konfirmandweekend. Godt samarbejde med skolen med gode vilkår for
konfirmandundervisningen.




Minikonfirmander
Hjælp ved minikonfirmandundervisning under ledelse af sognemedhjælperen.
Andre opgaver
Eks. højskoletimer, sogneaftener samt kirkebladsudvalg.

Kjellerup og Omegns Valgmenighed med ca. 400 medlemmer, benytter efter aftale med
sognepræsten begge kirker. Sogne- og valgmenighed samarbejder bl.a. om gudstjenester for
pensionister til påske og høst.
LEVRING SOGN:
484 folkekirkemedlemmer. Levring kirke med 180 siddepladser er fra begyndelsen af 1200-tallet,
restaureret i 2003. Orgel: Bruun og Sønner, 12 stemmer. Der er 5 medlemmer i menighedsrådet.
Graver og kirkesanger er ansat. Organistfunktionen udføres af Hørups organist.
Kirkelige foreninger: Indre Mission, Kirkeligt Familiearbejde, KFUM-spejderne og Ydre Missions
kreds.
HØRUP SOGN, KJELLERUP:
4464 folkekirkemedlemmer. Hørup kirke har 200 siddepladser, og var oprindelig fra omkring år
1200, den nuværende blev opført i 1874 efter en brand. Restaureret i 1974 med nyt orgel: Bruno
Christensen, 12 stemmer. Der er 9 medlemmer i menighedsrådet, der arbejdes bl.a. på udvidelse
og renovering af kirken. Fuldtidsansat organist, sognemedhjælper, kirketjener, kirkesanger,
kirkegårdsleder samt deltidsansat kordegn.
Der er kirkekor, børneklub, babysalmesang og ældreklub.
Kirkelige foreninger: Indre Mission, Kirkelig Studiegruppe, Y’s Men’s Club, KFUM-spejderne, KFUM
og KFUK (familieklub, voksenarbejde samt Ten Sing 7)
BOLIGEN:
Der er tilknyttet tjenestebolig ved Levring Kirke på 373 m2 med kontorfaciliteter. Præstegården er
opført i 1875, men er totalrenoveret i 2017. Præstegården ligger i et naturskønt område med en
parklignende have. I Levring er der daginstitution for 0-6 år, skolen ligger i Kjellerup og går fra 0. –
9. klasse. Der er 3 km til Hørup Kirke og Kirkecenter. Der er 16 km til Silkeborg motorvejen og 19
km til Viborg.
FREMVISNING: Af kirker eller præstebolig samt for yderligere information kontakt formand for
Levring sogn: Frits Madsen på tlf. 42 50 25 27 eller formand for Hørup Sogn: Kai Rasmussen på tlf.
40 56 02 23.
For nærmere oplysninger om sognene: Se Kjellerupkirke.dk eller find os på Facebook (“Levring
Kirke” og “Kjellerup Kirke”)
ANSØGNING:
Ansøgningsfrist er den 25. april 2017 kl. 15.00. Til samtalen deltager begge menighedsråd.
CV med oplysning om uddannelse, hidtidig beskæftigelse og evt. fritidsinteresser.
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet
vedlagt ansøgningen.
Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Viborg Stift, Domkirkestræde
1, Postboks 289, 8800 Viborg eller pr. mail kmvib@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest

