
Stillingsopslag Ungdomspræst i Viborg Domprovsti med bistandsforpligtelse til Sjørslev-Almind-Lysgård 

Pastorat. 

Viborg Domprovsti søger ny ungdomspræst som i samarbejde med provstiets øvrige præster skal videreføre 

og udvikle kirkens arbejde med unge hos os. 

Stillingen er tilknyttet Vestervang sogn, Viborg by, hvor der er kontor og samtalerum samt faciliteter til 

møder og gudstjeneste. Der er her 2 fuldtids præstekollegaer, som ser frem til samarbejdet og kollegial 

sparring, og et menighedsråd for, hvem det er vigtigt, at unge prioriteres af kirken og bakker om arbejdet. 

Bistandsforpligtelsen er beliggende ca. 20 min. kørsel fra Vestervang. På nuværende tidspunkt betyder det, 

at man hver 5. uge har gudstjenester og handlinger i Sjørslev-Almind-Lysgård Pastorat. Der er et godt 

samarbejde med pastoratets præst og et rigt kirkeliv med et aktivt menighedsråd, hvor man også vil kunne 

afprøve kirkelige tiltag i forhold til unge. 

Provstiets præster ser frem til kollegialt samarbejde om denne vigtige målgruppe. 

Af faste opgaver i ungdomspræstestillingen er følgende: 

• Sjælesorgssamtaler med unge fra konfirmationsalderen. 

• Sorggruppe for unge. 

• Ét hold konfirmander fra Viborg Friskole i Vestervang. 

• Natkirke hver måned i Viborg Domkirke med særlig hjælp fra én af provstiets præster. 

• Bidrag til konfirmandforberedelserne i provstiet med ungdomsrelaterede emner. 

• At være til rådighed for ungdomsuddannelserne med teologisk og kirkelig viden. 

Vi forventer, at en ny ungdomspræst især vil være med til at videreføre og udvikle følgende: 

• Samarbejdet med ungdomsuddannelserne. 

• Etablering af mødesteder for unge med kirkeligt islæt, eksempelvis café og udeliv. 

• Inddragelse af unge i Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg . 

• Samarbejde med kirkelige ungdomsorganisationerne i provstiet. 

• Deltagelse i netværk for ungdomspræster. 

Samtidig skal du være indstillet på efteruddannelse med fokus på målgruppen unge 13-20 årige. 

Der er et rådighedsbeløb til afholdelse af aktiviteter, der administreres i provstiet. 

Vi er meget åbne over for nye idéer og tanker omkring arbejdet. 

For os er det vigtigt, at du som vores nye ungdomspræst er initiativrig, tør prøve nye ting af og kan lide at 

arbejde sammen med andre om at formidle verdens bedste budskab. 

Kontaktoplysninger domprovst Thomas Frank 

Telefon 24 80 52 02, e-mail tofr@km.dk  

 

Kontaktoplysninger Vestervang Sogns Menighedsråd formand Ernst Greve  

Telefon 23 23 18 37, e-mail ernstgreve@gmail.com  

 

Kontaktoplysninger Sjørslev-Almind-Lysgårds Sognes Menighedsråd formand Ingerlise Tougaard Rasmussen 

Telefon 50 92 91 44, e-mail itr@fiberpost.dk  
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