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Sognepræst med primær tjeneste i Haderup og Feldborg sogne – Embedsbeskrivelse 
 
Menighedsrådene søger en sognepræst med primær tjeneste i Haderup og Feldborg sogne, med 
bopæl i præstegården i Haderup. Præsten indgår i teamsamarbejde med de øvrige præster i 
fællespastoratet i forhold til koordinering og afløsning i forbindelse med ferier, friweekends m.v. 
 
Sognene 
Haderup og Feldborg er to separate sogne med hver sit menighedsråd, kirke og personale. 
Menighedsrådene har et tæt og godt samarbejde omkring arrangementer, Gudstjenester og 
personale; hvor organist, gravermedhjælper, minikonfirmandunderviser og kirkesanger er ansat ved 
begge kirker.  
 
Haderup sogn har flest indbyggere med 1050 og Feldborg har 850, af disse er 1600 medlemmer af 
folkekirken.    
 
I fællespastoratet er der yderligere ansat 3 sognepræster, 1 med tjeneste i Grove, Simmelkær og 
Ilskov, som er den primære samarbejdspartner omkring afløsning m.v. og 2 sognepræster i Sunds 
sogn. I fællespastoratet er der ligeledes ansat en kordegn og kordegneassistent, som varetager 
kirkebogsføring, sekretærbistand til præster og menighedsråd m.v.  
 
Lokalområdet 
Haderup og Feldborg sogne ligger midt et stort skovområde med rigt natur og dyreliv. I sognene er 
der et aktivt kirkeliv med bl.a. Indre Mission og en lokal FDF-kreds. Desuden arrangerer Indre 
Mission fem årlige bibelcampinger i Jens Jensens anlæg i Haderup. Kirkegangen i sognene er præget 
af stabile kirkegængere og må betegnes som værende god for landsbysogne af denne størrelse.  
 
Kendetegnet for både Haderup og Feldborg er et aktivt lokalsamfund, som bakker op om 
arrangementer og tiltag i byerne, som fx etablering BMX-Hal i Feldborg samt en sikker skolevej i 
Haderup. Der kan findes flere informationer om lokalsamfundene på www.haderupinfo.dk eller 
www.feldborgby.dk  
 
I Haderup er der kommunal vuggestue, børnehave og dagplejere samt folkeskole 0.-9. klasse. I 
Feldborg er der kommunale dagplejere, privat institution med vuggestue og børnehave og friskole 
fra 0.-8. klasse.  



 
Fælles for begge byer er et aktivt forenings- og idrætsliv med sportsanlæg og idrætshaller i begge 
byer. I både Haderup og Feldborg er der indkøbsmuligheder med apoteksudsalg. I Haderup er der 
ligeledes et nystartet lægehus. Der er mulighed for kollektiv trafik i begge byer. I en radius af 25km 
fra begge byer findes rige muligheder for ungdoms- og voksenuddannelser.  
 
Vi ønsker en præst: 

 der kan formidle, det kristne budskab med aktualitet, på en nærværende måde, så kirken 
bliver synlig og vedkommende.  

 der vil indgå i menighedernes traditioner, og værne om genkendeligheden i Højmessen.  

 som prioriterer det gode samarbejde med både menighedsråd og medarbejdere.  

 byder ind med nye tanker og ideer til gavn for kirkelivet i sognene.  
 
 
Boligforhold 
Præstegården er beliggende i Haderup Sogn. Boligen er bygget i 1972 og er ny istandsat ved 
indflytning, med nye vinduer, hårde hvidevarer og genvex. Boligarealet excl. Tjenestelige lokaler er 
225kvm i et plan, bestående af stue, køkken, bad, toilet, soveværelse og tre børneværelser. Boligen 
har entre med privat indgang. Til boligen er der ligeledes en dobbelt garage. Opvarmningen foregår 
ved fjernvarme. Samlede forbrugsudgifter udgør ca. 35.000kr.  
I forbindelse med boligen er der konfirmandstue med egen indgang, tekøkken og toilet. 
Kontorlokale på ca. 25. kvm og egen indgang.  
Haven består af 2000kvm parklignende have med plæne og skov. Kirkegårdspersonalet 
vedligeholder området. Dog indkøbes robotplæneklipper til græsplænen.  
 
Besøgsdag 
Der er planlagt besøgsdag for interesserede ansøgere fredag/lørdag den 12. og 13. oktober. 
Klokkeslæt for besøg skal aftales med formand for Haderup Menighedsråd Britta Høj Andersen på 
tlf.: 2143 0180eller 8837fortrolig@km.dk 
 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 
 
Menighedsrådsformand i Haderup; Britta Høj Andersen på tlf.: 2143 0180 
 
Menighedsrådsformand i Feldborg; Jens Troelsen på tlf.: 2183 9601 


