Embedsbeskrivelse
Vor Frelsers Kirke Pastorat i Vejle
Sognepræst med ansættelse 1. februar 2020
Idet vores nuværende præst går på pension er stillingen som sognepræst i Vor Frelsers Pastorat i Vejle, Haderslev Stift,
ledig til besættelse fra den 1. februar 2020. Til stillingen er knyttet forpligtet som kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed. Er du vores nye præst, som ønsker at være med til at forme og udvikle vores kirke, menighed og
sogn, ser vi frem til at læse din ansøgning. Ansøgningen stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over
Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev, mail kmhad@km.dk. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest
på opslagets udløbsdag inden kl. 15. Udløber den 4. november 2019.
Vor Frelsers sogn – en kirke og menighed med liv
I sognet bor i alt 7205 indbyggere hvoraf 5144 er folkekirkemedlemmer. Vi har i alt ca. 75 konfirmander årligt fordelt på
fire hold som fordeles imellem vores to præster. Til pastoratet er tilknyttet to sognepræster og herudover en
sygehuspræst og en diakonipræst. Endvidere er der ansat en kordegn, kirketjener, kirke- og kulturmedarbejder og to
organister med tilhørende kirkekor. Kirken er fra 1907 og har 390 siddepladser. Kirken er nyrestaureret og fremstår
meget flot. I 2014 indviede vi vores nye Kirkehus indeholdende kontorer, konfirmandlokaler, caféområde mm. Kirkehuset
er bygget sammen med kirken og danner rammen omkring mange gode aktiviteter i forbindelse med menighedslivet.
Et godt sammenspil imellem vores medarbejdere og menighedens mange frivillige skaber et velfungere liv i og ud fra
vores kirke. Her kan nævnes en række eksempler:
- 8-12 årlige musikgudstjenester/koncerter
- aktivitetsudvalg og kunstudvalg, som planlægger og afvikler løbende arrangementer
- kirkekaffe i Kirkehuset efter hver gudstjeneste
- rytmiske gudstjenester, børnekirke, sorggruppe, babysalmesang, sogneeftermiddage og meget meget mere…

Menighedsrådet søger en præst, der
- er en god forkynder, og som formidler evangeliet så det skaber liv
- har visioner for kirken og menigheden og som tør gå foran med nye ideer
- har interesse i konfirmandarbejde og sognets unge
– sætter samarbejdet med alle højt
Menighedsrådet tilbyder
- En stor og medlevende menighed
- En god og aktiv stab ved kirken samt et engageret menighedsråd
- En kirke med fokus på sang og musik
Stillingen
Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning er tjenestemandsansatte præster i folkekirken.
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen - boligbidraget er efter nyvurdering. Boligen er en spændende
funkisvilla fra 1947, beliggende centralt i Vejle på Steensensvej 5, 7100 Vejle. Boligen indeholder i alt 8
værelser fordelt på 225 m2, og hertil er der både carport og garage. Grundens størrelse er 1174 m2. I
Kirkehuset er der endvidere etableret kontorer til præsterne.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Emil Tang, Brynet 6, 7100 Vejle, tlf.
20741401, mail et@diakoni,dk.
Du er også meget velkommen til at se forbi vores hjemmeside: www.vorfrelserskirkevejle.dk

