
Embedsbeskrivelse / stillingsopslag 

55% sognepræst i Viborg Domsogn, hvori natkirken i Viborg Domkirke indgår og 45% studenterpræst med 

forpligtelse til at betjene Campus Viborg og øvrige uddannelser i Viborg. 

Til Viborg Domsogn og Campus Viborg, som er en moderne campus med omkring 2000 studerende, og øvrige 

uddannelsesinstitutioner i Viborg søges en studenter- og sognepræst. 

Der er tale om en ny stilling, som er oprettet med baggrund i det store antal studerende, som er i Viborg, og de 

behov, der er i Viborg Domsogn. 

Opgaverne fordeler sig således: 

Som sognepræst bliver du ansvarlig for årligt 10 natkirkegudstjenester ved domkirken og de frivillige omkring 

natkirken. Du bliver sognets kontakt til de unge i sognet. Gudstjenester og kirkelige handlinger fordeles efter kvoten. 

Du har mini-konfirmander sammen med to andre præster og kirke- og kulturmedarbejderen, og du har efter behov i 

sognet 1-2 hold konfirmander.  

Som studenterpræst skal du med Campus Viborg som udgangspunkt være til rådighed for de danske og udenlandske 

studerende for samtaler. Du skal samtidig stå til rådighed for uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med kritiske 

hændelser og for underviserne i det omfang, de ønsker at inddrage dig som fagperson. Du skal arbejde henimod at 

skabe en studentermenighed i Viborg, og vi tænker, at du her kan inddrage studerende som frivillige i natkirken. Du 

skal med udgangspunkt i folkekirken arbejde med at skabe netværk for og med de studerende i byen.   

Der er kontor i sognegården og på Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg. 

Du får tilknyttet en vejleder med erfaring som studenterpræst. 

Til arbejdet med natkirken og de studerende er der afsat midler til aktiviteter.  

Du bliver en del af et menighedsråd og får gode, engagerede kollegaer ved domkirken og blandt provstiets mange 

præster. 

Er du ny præst, eller er dele af opgaverne nye for dig, vil du få mulighed for efteruddannelse, ligesom deltagelse i 

relevante erfagrupper og supervision bliver muligt. 

Af dig som person lægger vi vægt på: 

 at du er åben, imødekommende og inkluderende. 

 at du vil være en synlig og aktiv del af kirken – også udenfor kirkerummet og i lokale sammenhænge. 

 at du har ambitioner – både for din opgave blandt studerende og som sognepræst. 

 at du sammen med dine kollegaer vil udvikle kirkelivet. 

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte:  

Menighedsrådsformand Preben Grønbæk, mob. 2446 7776 

Medarbejderrepræsentant Ingeborg Lindhardt Toft, mob. 6161 3544 

Uddannelsesleder Campus Viborg Poul Smed Folmersen, mob. 8755 3757 

Domprovst Thomas Frank, mob. 2480 5204 

Til din inspiration kan du se mere om jobbet som studenterpræst på:  

https://viborgstift.dk/praester/praester-med-saerfunktioner/studenterpraest 

Vi ser frem til at høre fra dig og at fortælle mere om stillingen. 
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