
Karup Pastorat. 
 

Stillingen som sp. i Karup Pastorat i Viborg 

Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Til 

stillingen er knyttet forpligtelse som kirke-

bogsfører og begravelsesmyndighed. Stillin-

gen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om 

aflønning af tjenestemandsansatte præster i 

folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til 

stillingen. Boligbidraget fastsættes efter 

nyvurdering. Både mænd og kvinder 

opfordres til at søge stillingen. For ikke 

ordinerede ansøgere bedes kopi af 

eksamenspapirer og attest fra Pastoral-

seminariet vedlagt. Ansøgninger stiles til 

Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen 

over Viborg Stift, Domkirkestræde 1, 8800 

Viborg, e-post: kmvib@km.dk, og skal være 

biskoppen i hænde senest opslagets 

udløbsdato kl. 15.00. Udløber d. 3. februar 

2020. 

 

Der oplyses flg. om embedet: 

Sognet er beliggende i Midtjylland, imellem 

Viborg og Herning, meget centralt i forhold 

til en række større provinsbyer med gode 

trafikforbindelser i form af busser og tog, 

samt fly til København. 

Karup er et sogn med gang i og, vores tilbud 

til sognebørnene spænder bredt. 

Indbyggertallet er på ca. 3.400, heraf ca. 

2.975 sognebørn. Byen har et aktivt fritids- og 

foreningsliv, og der er en stærk tradition for i 

fællesskab at lave arrangementer. Tradition, 

fornyelse og samhørighed er nøglebegreber 

for vores sogn. Vores smukke 

middelalderkirke repræsenterer det 

traditionelle, og det noget yngre sognehus 

danner rammen om mange velbesøgte 

arrangementer. 

Vi har et godt arbejdsmiljø og gode 

samarbejdsrelationer mellem personalet og 

menighedsrådet, jævnlige møder omkring de 

kirkelige aktiviteter og planlægningen heraf, 

samt månedlige menighedsrådsmøder. 

 

 

 

 

 

Vi tilbyder:  

- En dygtig, fleksibel og professionel 

medarbejderstab. 

- En stor stab af frivillige, som muliggør 

gennemførelsen af de mange 

forskelligartede arrangementer.  

- Et engageret menighedsråd med vilje 

til nytænkning i god balance med 

kirkens traditioner. 

- En præstekollega i en 50 % stilling. 

- En præstebolig, som er sammenbygget 

med sognegården. 

- Årligt 2 hold konfirmander og et 

minikonfirmandforløb. 

- God skole og pasningsmuligheder til 

børn. Desuden lægehus, tandlæge, 

frisør og gode indkøbsmuligheder. 

- Forskellige kirkelige aktiviteter såsom 

babysalmesang, børnegudstjenester, 

kirkekaffe, friluft- og byfestguds-

tjeneste, samt årlig koncert i 

samarbejde med nabosogn.  

- Plejehjemsgudstjeneste hver 3. uge. 

 

Forventninger, nogle nøgleord kan være: 

- Du har stor faglig stolthed og gode 

samarbejdskompetencer. 

- Du er i stand til at tolke og fremlægge 

de evangeliske tekster i et nutidigt og 

let forståeligt sprog og på en vedkom-

mende, nærværende og troværdig 

måde. 

- En præst, som har lyst til, i samarbejde 

med vores organist, at bruge både 

gamle og nye salmer i gudstjenesten. 

- Er fordomsfri, nysgerrig og åben. 

   

Vi håber meget dette har vakt din interesse for 

Karup og glæder os til at høre fra dig. 

 

For yderligere oplysninger henvises til vores 

hjemmeside: 

www.karupkirke.dk 

 

Desuden til formand for menighedsrådet, 

Anders Laursen på tlf. 20140896.   

http://www.karupkirke.dk/

