
Som præst  i Nordsalling-Fur pastorat, vil du blive en del af et godt og varmt kollegafællesskab, både med 

de to øvrige præster samt med kirkernes musikerteams, graverne og kirke- og kulturmedarbejderen. For os 

er det trygge arbejdsmiljø det naturlige udgangspunkt for, at vi sammen kan skabe det gode menighedsar-

bejde i både gudstjenesten og det enkelte sogn. 

 Der er et ønske og en forventning om fælles gudstjenester og øvrige tiltag, hvor alle præster medvirker. 

 Vi forventer af dig, at du er udadvendt, nærværende og dialogsøgende. Dit embedssyn skal være præget af 

åbenhed for dialog og nytænkning og af, at du har plads og hjerte til at rumme den menneskelige og teolo-

giske mangfoldighed, vore sogn naturligt har.  

 Alle sogne er præget af en stor frivillighedskultur og et meget aktivt foreningsliv, hvor kirken indgår som en 

naturlig samarbejdspartner. Sammen med den storslåede natur i Limfjordslandet er dette en del af vores 

DNA. 

 Nordsalling-Fur pastorat er præget af et stigende samarbejde på tværs af sognene, samtidig med at hver 

præst har sine egne primære sogne. Præsterne deltager i vid udstrækning kun i menighedsrådsmøder i pri-

mær-sognene. 

 Den opslåede stilling er med primær tjeneste og bopæl på Fur. Dertil kommer en 50% bistandsforpligtelse 

for provsten bosiddende i Glyngøre.  

 

Om Fur sogn: 

Kirken nyder stor opbakning på Fur med en meget flot kirkegang og med en befolkning, for hvem Kirken er 

en vigtig del af livet på Fur. Der foregår en lang række aktiviteter i og omkring kirken med gudstjeneste på 

ældrecentret, mændenes morgenbord, sangaftner, fyraftenssang og meget andet. 

 Den smukke præstegård er nyrenoveret og ligger sammen med kirken på bakken mod fjorden, med et fan-

tastisk udsyn over fjorden helt til Ærtebølle Klit. Der er nye og selvstændige kontorfaciliteter.  

På Fur er der 679 folkekirkemedlemmer og 780 fastboende. Der er et bred forgrenet og levende forenings-

liv, hvor kirken er en aktiv medspiller. Som tilflytter til Fur vil du/I blive tage godt imod både som præst og 

indbygger.  www.Flyttilfur.dk 

 Der er en lang række sociale og kulturelle tilbud på Fur med bl.a. et flot koncertprogram på Bryghuset, Fur-

rundt March, Muslingefestival, Højskoledag, Træskibssejllads og JuleåbenØ. www.furnyt.dk 

Fur er en Ø med det hele, - brugs, skole, lægehus på Branden og en færge, som er gratis for Furboer. Fær-

gen sejler i døgndrift de 3 minutter, det tager imellem Fur og Branden. 

 

Om Glyngøre – Sæby – Vile sogne:   

Vi er 1597 medlemmer af folkekirken. Også i disse sogne er der masser af aktiviteter i forbindelse med kir-

ken.  Bl.a. kan vi nævne babysalmesang, børnekor, mændenes morgenbord, sognets dagligstue, konfirman-

der, minikonfirmander samt sogneeftermiddage.  I Glyngøre er der et nyere ældrecenter, hvor der hver må-

ned afholdes gudstjeneste. Som bistandspræst skal du primært have gudstjenester, kirkelige handlinger og 

minikonfirmander. Der vil ved tiltrædelsen blive udfærdiget et stykke papir for indholdet af bistandsforplig-

telsen. 

 

Om Fursund kirker: 

Der er fire meget forskellige middelalderkirker i hhv. Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne.  Der er middel 

kirkegang, og der er et veludviklet kirkeliv, som menigheden støtter godt op om. Fra næste menighedsråds-

periode vil de to menighedsråd blive lagt sammen til et. 

http://www.flyttilfur.dk/
http://www.furnyt.dk/


  

Hvis du vil vide mere så kontakt: 

Susan Aaen, Provst 

Stefan Frøkjær-Jensen, Fur 40 32 17 32 

 Ellen Holmgaard; Glyngøre tlf. 28 90 14 22 

 


