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Sognepræst i Harrevig Pastorat – Embedsbeskrivelse: 

Menighedsrådene søger en sognepræst til Harrevig Pastorat, med bopæl i Roslev. Præsten skal primært 

betjene de 4 sogne: Roslev, Rybjerg, Hjerk og Harre.  

Roslev - Rybjerg har et fælles menighedsråd. Menighedsrådene i Hjerk og Harre arbejder tæt sammen, og har 

besluttet sammenlægning. Af de 4 primære sogne har Roslev Sogn det største antal indbyggere på 1352.  De 

øvrige 3 sogne har hver omkring 200-300 indbyggere. 

I Harrevig Pastorat er der yderligere ansat en sognepræst, med bopæl i Durup, som har sit primære 

arbejdsområde i pastoratets øvrige 3 sogne: Durup, Tøndering og Nautrup. Endvidere ydes der hjælp fra en 

præst i nabo-pastoratet, og sekretærhjælp. Hele pastoratet, med de 7 sogne, har 3628 indbyggere, hvoraf 

3283 er medlem af folkekirken. 

Harrevig Pastorat ligger midt i Salling ved Limfjorden, med en rigdom af smuk natur. Et aktivt foreningsliv med 

mange ildsjæle præger egnen. Der bor mange unge familier i området. Kirkegangen er god, og der er bred 

folkelig opbakning omkring kirken og dens aktiviteter. Området har ikke noget særligt kirkeligt retningspræg. 

Der er KFUM Spejderhus i Roslev og Indre Missionshus i Durup. 

Boligforhold: 

Roslev Præstegård ligger midt i byen, omkranset af en stor have. Der ydes havehjælp. Boligen er opført i 1915, 

og er løbende moderniseret. Den består af 300 kvadratmeter, fordelt på 2 plan. På 1. sal findes 4 værelser og 

badeværelse. Stueetagen indeholder 2 stuer, stort spisekøkken, bryggers og toilet. Der er fjernvarme, og alle 

hårde hvidevarer forefindes. Den offentlige del indeholder kontor, og mødelokale med køkken. I forbindelse 

med præsteboligen er der nybygget carport med udhus. På en anden adresse i Roslev ligger sognehuset med 

fine faciliteter. 

 

 

 

 



Lokalområdet: 

Der er en børnehave i Roslev og yderligere to indenfor pastoratet. Roslev-Hjerk-Harre Skole med 335 elever 

fra 0. – 9. klasse ligger i Roslev. Desuden er der skole i Durup med 115 elever fra 0. – 6. klasse. I både Roslev 

og Durup er der ældrecenter. I området er der et aktivt idrætsliv, med sportsanlæg og - haller i Roslev og 

Durup, samt svømmehal i Durup. Ved Harrevig ligger badestrand og golfbane. I Roslev forefindes bl.a. Super 

Brugsen, lægehus og apotek. Fra Roslev er der gode busforbindelser til både Nykøbing Mors og Skive, hvor der 

bl.a. er ungdomsuddannelser og voksenuddannelser. 

Vi ønsker: 

En præst, som har lyst til at arbejde sammen med menighedsrådene og de ansatte i kirkerne. Vi ønsker, at 

præsten vil være med til at videreføre det fælles arbejde i Harrevig Pastorat. Vi er åbne overfor nye initiativer. 

Vi ønsker en præst, som kan formidle det kristne budskab med aktualitet og i et nutidigt sprog, på en måde så 

kirken bliver synlig og vedkommende. 

Yderligere oplysninger og besigtigelse aftales med: 

Formand for Roslev-Rybjerg Menighedsråd - Lisbeth Christensen, tlf. 97 57 18 59 

Formand for Hjerk Menighedsråd – Anne Marie Dalgaard, tlf. 51 31 07 80 

Formand for Harre Menighedsråd – Ejvind Jensen, tlf. 23 69 14 90 


