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Asmild-Tapdrup pastorat er to aktive sogne 

bestående af et større bysogn Asmild med 

6.147 indb. og 5292 medlemmer af 

folkekirken og et landsogn Tapdrup med 706 

indb. og 629 medlemmer af folkekirken.  

Begge kirker er middelalderkirker, Asmild 

Kirke er fra omkring 1090 med 140 

siddepladser, Tapdrup Kirke er fra 1200-

tallet med 80 siddepladser. Der er kirkegård 

ved begge kirker.  

 

 

 

 

Asmild 

Asmild sogn er karakteriseret ved bydelene Overlund og Bruunshåb, der er adskilt af et stort grønt 

rekreativt område. Der er tale om parcelhuskvarterer, der stadig er under udbygning, så sognet 

fortsat vokser. Det er et ressourcestærkt område med mange børnefamilier og højt 

uddannelsesniveau, smuk og bynær natur og et sogn, der er under forandring. Der er mange 

institutioner: By- og Landsret, to folkeskoler, Landbrugsskole, Handelsskole, Gymnastik- og 

idrætshøjskole og Efterskole samt to plejecentre, hvor der holdes gudstjenester. Sognet er præget 

af en åben kulturkristendom med god opbakning omkring kirken, intet retningspræg, dog nogle 

grupper med særlig kirkelig interesse. Der er både grønne spejdere og FDF i sognet. Asmild sogn 

er kendetegnet ved en god kirkegang og mange barnedåb. 

Det delvist nyvalgte menighedsråd har fokus på børnearbejdet med bl.a. gudstjeneste & spagetti, 

babysalmesang, minikonfirmander, fortællehjørne for 3.-6. kl. og konfirmationsforberedelsen. Der 

er ansat sognemedhjælper, der har fokus på børnearbejdet og ældrearbejde med Seniorklub, 

Busken, foredragseftermiddage og besøg hos sognets ældre i begge sogne. Der er et tæt 

samarbejde mellem sognemedhjælperen og præsterne.  

 

 



Tapdrup 

Tapdrup er en gammel landsby med nyt parcelhuskvarter og aktiv borgerforening, der bl.a. 

samarbejder med det meget aktive menighedsråd om fælles aktiviteter. Rimelig kirkegang. Ved 

siden af kirken er der Sognehus, der også benyttes af foreninger i sognet og hvor graveren, der 

også er kirketjener, har faciliteter. Der er to deltids kirkesangere. 

Personale 

Der er fuldtids kordegn, der betjener begge sogne. Kirkekontoret er beliggende ved den gamle 

præstegård i det gamle Overlund tæt ved Overlund skole. Her ligger også sognegården, som 

hedder Sct. Margrethes Gård. 

Der er i Asmild to kirketjenere, den ene 100 %, den anden 50 %. Sammen betjener de 

sognegården Sct. Margrethes Gård og Asmild Kirke. På Asmild kirkegård findes kapel og 

graverfaciliteter, og der er fuldtids graver og to deltid medhjælpere.  

Der er to kvoteansatte organister, der er fælles for begge sogne og som sammen står for 

musikken. I Asmild er der pigekor og juniorkor, i Tapdrup voksenkor. 

Der er pt. tre kvotepræster med i alt 1,75 stilling fordelt på en 20% stilling, en 80% stilling og en 

75% stilling. 4 hold konfirmander. Ca. 60 minikonfirmander, ca. 60 begravelser pr. år, ca. 20 

vielser.  

 

Profil 

Vi tilbyder en præstestilling, hvor du i samarbejder med pastoratets to øvrige præster (kvote 20% 

og 75%) indgår i den pastorale betjening af de to sogne. 

Vi vil lægge vægt på, at du er empatisk og kan samarbejde med alle personalegrupper. Vi 

forventer også, at du som præst vil sætte dit eget præg på opgaverne og vil medvirke til 

nytænkning og videreudvikling af et bredt funderet sognearbejde sammen med menighedsrådene 

og de andre ansatte.  

Vi ønsker en præst, der er en dygtig og bredt orienteret teolog og som er indstillet på at møde 

mennesker med evangeliet på en relevant og livsnær måde.  Vi vil lægge vægt på interesse for 

børne- og ungdomsarbejde og skole-kirke-samarbejdet, men er åben for, hvad du med din 

teologiske faglighed og interesse kan tilføre pastoratet.  

Henvendelse kan ske til menighedsrådsformand for Asmild Menighedsråd Niels Thellesen, tlf. 

3063 1783, menighedsrådsformand Aase Langvad, tlf. 8660 0407, sognepræst Lisbeth Andersen, 

tlf. 21677993 og sognepræst Per Bucholdt Andreasen, tlf. 2985 0755 

 

 

  


