
 
 
 

Embedsbeskrivelse 
 
 
 

Sogn:    Aars                                                                Stift:   Viborg          

 
 
Folketal    8878 – heraf folkekirkemedlemmer 7678 
 
 
Kirke:   Oprindelig middelalder kirke, udvidet i 1922 
 
 
Antal siddepladser; 300 
 
Stand : God stand gennemrenoveret 2004  
 
Orgel: Bruno Christensen fra 1972 med 18 stemmer.  
 
Afstand kirkegård: Kirkegård omkring kirke, ca. 2 km. til annekskirkegård 
 
 
 
Kirkegangen  
 
God og stabil kirkgang 
 
Antal altergæster årligt ved almindelige gudstjenester ca. 3800 
 
 
 
Menighedsrådet  
 
Antal medlemmer; 12 valgte medlemmer 
 
Sammensætning: Fællesliste bestående af Indre Mission, Socialdemokratiet, 
Folkekirkeliste og Alle Hjem 
 
Formand: Anders Didriksen, Højtoften 7 9600  Aars tlf. 30339229 
 
Årligt antal menighedsrådsmøder: Der afholdes fast 10 menighedsrådsmøder om året. 
Herud over afholdes møder efter behov, idet det forberedende arbejde primært laves af de 
nedsatte underudvalg. 
 



 
 
 
Arbejdsforhold  
a) Karakteristik af sognet i almindelighed: 
I sognet er der FDF, Indre Mission, Alle Hjem, 2 Y´s Mens klubber, Kirkens Børneklub, 
Kirkens Dagligstue Fredagshjørnet (dagplejebørn) og en menighedspleje (kirkens diakoni) 
i stærk vækst. 
Der er i sognet et velfungerende samarbejde mellem kirken og de to folkeskoler i byen. 
Organisten og kirke- og kulturmedarbejderen har en stigende aktivitet omkring 
skole/kirkesamarbejdet 
Der er god kontakt til børnehaver og dagplejen. Ved højtiderne afholdes småbørns-
gudstjenester målrettet børnehaver og dagplejer. Vi forventer, at vores nye præst aktivt vil 
medvirke til at støtte og videreudvikle kirkens tilbud til børn og unge. 
Der er etableret en god kontakt til såvel byens gymnasium som Erhvervsskolerne, hvorfor 
det forventes, at vores nye præst er indstillet på at følge op på og gerne videreudvikle 
dette samarbejde. 
Præsterne i sognet indgår i et samarbejde med kollegaerne i provstiet om gudstjenester 
for psykisk udviklingshæmmede i hhv. Aars Kirke og Løgstør Kirke. Der arrangeres 
endvidere friluftsgudstjenester 
Der er samarbejde omkring pilgrimsvandringer. 
Aars Kirkecenter lægger lokaler til Sorggrupperne i Aars, ligesom der for nyligt er startet 
sorggruppe for voksne. 
Vi forventer, at vores nye præst er synlig i byen og som positivt vil indgå i arbejdet omkring 
de grupper, der arbejdes med i kirke og kirkecenter. Nye initiativer er altid velkomne, hvor 
der er ressourcer til og behov for at ”sætte nye skibe i søen”. 
  
b) På sognets to plejehjem er der gudstjeneste hver 14. dag. 
 
 
c) Hvor der er flere præster i pastoratet bedes oplyst:  

Sognet er normeret til 2½ præst og der er Ingen distriktsdeling 
Ved nyansættelse vil ansvarsfordelingen mellem de 3 præster blive revurderet, for i videst 
muligt omfang at imødekomme såvel præsternes ønsker til indsatsområder, som 
menighedsrådets visioner om udvikling i sognet. 
 
Hidtidig fordeling af gudstjenester og konfirmandundervisning: 
Der er 5 konfirmandhold. De to heltidspræster varetager hver undervisningen af 2 hold og 
den 50% underviser et hold. Undervisning af minikonfirmander varetages af 
sognemedhjælperen i samarbejde med kirkens præster. 
Øvrigt arbejde (gudstjenester og kirkelige handlinger) fordeles efter en fordelingsnøgle: 
80% til de to heltids ansatte og 20% til den halvtids. 
 
 
d) Sognets kirkelige arbejde i øvrigt: 

Kordegn: Fuldtids, fungerer også som sekretær for menighedsrådet og præsterne  
Kirke- og kulturmedarbejder: Fuldtids Kirke- og kulturmedarbejderens hovedopgave er 

rettet mod børn og unge. Medarbejderen varetager desuden minikonfirmandunder-
visningen i samarbejde med en af præsterne, ligesom medarbejderen også afholder 
babysalmesang. Et hold både forår og efterår.  

Der er pr. 1. januar 2019 ansat yderligere en kirke- og kulturmedarbejder i en 
nyoprettet stilling på 50%   Hovedopgaven vil være som koordinator for besøgstjenesten, 



ligesom den nye medarbejder skal varetage PR-opgaver og indgå i samarbejdet omkring 
babysalmesang og undervisning af minikonfirmander.  

Kirkens organist: Fuldtids, samarbejder med forskellige kor fra byen om koncerter i 
kirken ligesom han er leder af et koncertkor bestående af prof. sangere. 
      Fra 1. marts er der ansat yderligere 1 fuldtidsorganist, således at de to organister i 
samarbejde skal betjene kirkerne i Gislum., Havbro, Vognsild og Aars.  
 

Ved kirken er der også ansat 2 kirketjenere ( 180%) og en kirkesanger 50% 
Et bladudvalg nedsat af menighedsrådet varetager arbejdet med kirkeblad. 

Det vægtes meget højt, at alle ansatte ved kirken samarbejder som et hold, hvor alle har 
lige stor værdi og ansvar for at nå i mål med arbejdet. 
 
e) Aars Sogn tilbyder vores nye præst et embede, hvor der arbejdes på at gøre vejen fra 

ide til handling så kort, som mulig. Et meget engageret personale samt et 
menighedsråd, der meget aktivt deltager i såvel planlægning som afvikling af møder og 
andre aktiviteter. Menighedsrådet arbejder med visionsplaner, der sikrer, at vi alle 
arbejder frem mod samme mål. 

 
 
Boligforhold  

a) Præstebolig beliggende i sognet 
 
Adresse, Løvsangervej 19, 9600 Aars 
Byggeår 1993 og efterfølgende løbende vedligeholdt.   
Boligen er beliggende i stille villakvarter (lukket vej) Der er fra boligen en fantastisk udsigt 
ud over en dal med en nyanlagt aktivitetsbane samt en sø (skøjtesøen)                   
 
Beskrivelse af boligens tilstand og eventuelle planlagte forbedringer 
Boligen er på 185 kvm + kælder. Desuden er 56 kvm garage/udhus. 
Boligen indeholder kontor på 14 kvm med tilhørende toilet. Der er fælles indgang med den 
private del af boligen. 
Privaten indeholder stue, køkken m. spisepladsbryggers, soveværelse,3 værelser, 2 
badeværelser. 
 
Boligen vil i feb og marts 2019 gennemgå en renovering, hvor alle nødvendige 
renoveringer vil blive udført 
 
Konfirmandstue – Kirkecenteret  

 
Sognet planlægger udvidelse af kirkecenteret, hvorefter alle 3 præster vil få anvist kontor 
her. (Forventes indviet i 2020) 
 
Have /grund 
Grundens samlede areal er 1065 kvm 
 
Afstande ca. 1 km til kirke og skole (folkeskole og gymnasium) 
Aars er en god handelsby. 
Gode busforbindelser til både Aalborg, Viborg og Hobro 
Aars er beliggende midt mellem Aalborg og Viborg og der er kun 10 km til E45. 
 
Stedtillægssats: 2 


