
 SOGNEPRÆST I HARREVIG PASTORAT 

 
Vi søger en ny kirkebogsførende sognepræst med bopæl i Roslev 

Harrevig Pastorat er et pastorat opdelt i to primærområder. Det ene med bopæl i Roslev og et i Durup, hvor 
kollega-præsten bor. Det er embedet i Roslev, der er ledigt.  

Primærområdet for dette embede er i Roslev/Rybjerg samt Hjerk/Harre sogne. Der ydes sekretærhjælp. På 
en anden adresse, centralt i Roslev, ligger sognehus som ramme om konfirmandundervisning, med fine 
faciliteter og mange aktiviteter.  

 

BOLIGFORHOLD:  
 
Roslev præstegård ligger i udkanten af 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 to plan. På 1. sal 
findes fire værelser og bad. Stueetagen indeholder to stuer, stort nyt spisekøkken, bryggers, og toilet. Der er 
fjernvarme, og alle hårde hvidevarer forefindes.  
Den offentlige del indeholder kontor og mødelokale med køkken og toilet. I f.m. præsteboligen er der en nybygget 
garage.  

 

LOKALOMRÅDET:  
 
I Roslev, Harre og Durup finder du en børnehave, en skole i Roslev 0-9 klasse, i Durup en med 0-6 klasse. Der er 
endvidere ældrecentre i såvel Roslev som Durup.  
Du tilbydes et aktivt idrætsliv med sportsanlæg og – haller i både Roslev og Durup samt svømmehal i Durup. Du 
finder en golfbane, fritidsaktivitetsområde og fin, børnevenlig strand i den naturskønne egn omkring Harrevig (en 
del af Limfjorden). I Roslev forefindes bl.a. SuperBrugsen, lægehus og apotek.  

Du har maks. 20 km til henholdsvis Skive og Nykøbing Mors, hvortil der er gode busforbindelser. Begge steder er 
der ungdoms- og voksenuddannelser.  

 

VI ØNSKER AT:  
 
Du er en præst, der værdsætter og vil medvirke til et godt samarbejde på det kirkelige, folkelige og kulturelle 
område. Du er en præst, der er synlig i lokalområdet, og en præst der kan formidle det kristne budskab ind i de 
folkelige sammenhænge med aktualitet og i et nutidigt sprog på en måde, så kirken bliver synlig og 
vedkommende. 
  
Kontaktoplysninger til formænd:  

 Roslev-Rybjerg Menighedsråd: Dorte Eskildsen, tlf. 26 23 11 40    

 Hjerk-Harre Menighedsråd: Anne Marie Dalgaard, tlf. 51 31 07 80 

 
 Se flere oplysninger på vores hjemmeside: www.harrevigpastorat.dk 

 

  

  

MENIGHEDSRÅDENE I HARREVIG PASTORAT HÅBER AT HØRE FRA DIG 


