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Stillings- og personprofil for stillingen som valgmenighedspræst 
Kvote/timer: Fuldtidsstilling i 2 år, og så håber vi på mellem 75-100% derefter. Hvis du har 

andre tanker om kvote, så hører vi også gerne fra dig 
Løn: Vi følger overenskomsten for præster med mulighed for et tillæg, når man 

bosætter sig i områderne for Rønbækskolen eller Haldum-Hinnerup Skolen 
Varighed: Vi har fået midler fra en fond, så vi kan sikre en fuldtidsstilling i 2 år, men vi vil 

gerne ansætte for en længere periode 
Nærmeste foresatte: Formanden af menighedsrådet 
 
Stillingens formål 
Formålet med stillingen er…  

at være daglig leder af menighedens arbejde og have det overordnede ansvar for, at menighedens 
aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med menighedens formål og vision samt 
menighedsrådets beslutninger. 

 
Desuden lægger vi vægt på, at du er med til at udvikle arbejdet, så de kristne, som flytter til området 
(specielt unge familier), kommer med i Guds Mission, hvor de bor, OG at de mennesker, som endnu ikke 
kommer i en menighed – måske vil de end ikke kalde sig kristne for nuværende – kommer med i Guds rige 
gennem menigheden. 
 
Personprofil 
Vi søger en præst, som arbejder og forkynder ud fra et klassisk kristent ståsted. En præst, som brænder for 
og vil gå foran i arbejdet med, at menigheden må vokse i relationen med Jesus, og at nye må få del i 
relationen. Vi søger også en præst, som forkynder klart og nærværende ind i 2019 – med forståelse for 
nutidens udfordringer og Guds ord som klar vejledning til livet. 
 
Uddannelse 
Det er en nødvendighed, at du er cand.theol. og (sandsynligvis også) har bevis for deltagelse i kursus på 
Pastoralseminariet, hvis du da ikke allerede er ordineret. Vi ser positivt på ansøgninger fra både helt nye 
præstespirer og erfarne præster. 
 
Erfaring og faglige kvalifikationer 
Det er en fordel, hvis du har kendskab til arbejdet i mindre organisationer. Det er ligeledes en fordel, at du 
kan bruge de nutidige kommunikationsformer (fx Facebook, hjemmeside mv.), så vi kan nå ud til de 
kommende generationer og det lokale samfund med menighedens tilbud. 
 
Personegenskaber 
Vi har samlet en række personegenskaber, som, vi i udgangspunktet tænker, vil være et godt afsæt for at 
kunne klare jobbet. Det er ikke et must, at du besidder alle egenskaber, men at du er åben for dem alle. 

 At du overvejer form og indhold og aktivt tilpasser dit sprog og dine forklaringer til den målgruppe, 
du kommunikerer med – herunder også adfærd og kropssprog – så du kommer ud over kanten. 
Humor er i den henseende også en god gave af besidde. 

 At du på en let og ubesværet måde opsøger og omgås andre mennesker og kan slappe af ved 
sociale arrangementer. Herunder at du kan lytte dig ind til, hvad der er på spil for det andet 
menneske. 



2 

 At du planlægger og organiserer dit eget arbejde på en proaktiv og selvstændig måde og involverer 
andre, når det er hensigtsmæssigt. Ved en fælles opgave gør du det klart for dem, der er med i 
planlægningen, hvilke deadlines der er for opgaven. 

 At du selv tager hånd om at opbygge relationer og netværk og forstår at gøre brug af dem i 
arbejdet. 

 At du aktivt kommer med nye ideer eller nye løsninger – at du tænker kreativt med. 
 At du er proaktiv og fører an. 
 At du evner at arbejde struktureret og med relevant prioritering under pres. 

 
Derudover kan du genkende dig selv i flere af disse udtryk: 

 Jeg engagerer andre med en smittende entusiasme. 
 Jeg evner at træde et skridt tilbage og reflektere over menighedens fremtid. 
 Jeg tager på eget initiativ fat på opståede muligheder for menigheden.  
 Jeg bidrager til, at medlemmerne af menigheden udvikler sig i sit engagement i menighedens 

opgaver. 
 Jeg bruger ikke flere ord end nødvendigt til at formidle et skriftligt budskab, og jeg tilpasser det til 

læserne. 
 Jeg er velinformeret om og tager ansvar for organisationens politikker og procedurer. 
 Jeg har eller opnår en god forståelse af andre og tilpasser min adfærd, så den passer til 

omstændighederne. 
 
Arbejdsopgaver og ansvar 

1. Være teologisk ansvarlig for menigheden og sikre menighedsomsorgen (jf. vedtægterne § 11), så 
menighedens fokus er på sund teologi og udrustning til tjeneste i hverdagen. 

2. Være bevidst om menighedens diakoni (tjeneste) – både mission og omsorg indadtil og udadtil. 
3. Være bevidst om, at børn, juniorer og unge er en integreret del af menighedens fællesskab, og at vi 

i det hele taget vil være et nærværende og åbent fællesskab for alle aldre. 
4. Være koordinator for de konkrete tiltag, som vi har fået midler til at gennemføre fra fonden. 

 
Konkrete opgaver 

 Præsten forestår menighedens gudstjenester – herunder sørge for de gudstjenester, han ikke selv 
skal være liturg/forkynder ved. Vi har en medpræst og forkyndere i menigheden, men det kan også 
være forkyndere andre steder fra. 

 Forestå særlige kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, bryllup og begravelse) for menighedens 
medlemmer – herunder dåbs-, bryllups- og begravelsessamtaler. 

 Varetage tilrettelæggelsen af og forestå undervisning af konfirmander – fx i samarbejde med 
lignende menigheder. 

 Deltage i menighedsrådsmøder og eventuelle udvalgsmøder og sørge for de opgaver, som måtte 
komme ud af disse for præsten. 

 Varetage tilrettelæggelsen af og forestå præstens del af menighedsomsorgen, herunder sjælesorg 
og hus-/sygebesøg mv. 

 Varetage tilrettelæggelsen af og forestå udrustning og opmuntring til tjeneste i og ud fra 
menigheden – herunder eventuelle kursustilbud. 

 I forbindelse med menighedens forskellige tjenester har præsten ansvaret for opgaverne under 
temaet ”Forkyndelse” og efter aftale i menighedsrådet eventuelt andre temaer. 

 Forestå samtaler med potentielle medlemmer før optagelse i menigheden (jf. vedtægterne § 5). 
 Forestå kirkebogsføring og lignende opgaver. 
 Koordinere de specifikke tiltag, som vi i fællesskab når frem til, og som vi har forpligtet os på at 

udvikle overfor fonden. Der vil blive en evaluering sammen med fonden efter 12 måneder. 
 Relevant fordybelse i forhold til arbejdet – både åndeligt- og ”værktøjs”-relateret fordybelse. 
 Deltage i markedsføringen af menigheden. 
 Deltager i ELN’s præstenetværk og sammen med menigheden i M-netværket – fx ved deltagelse i 

Kirkeinspiration og lignende. 
 Holder kontakt til den åndelige vejleder. 
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 Bidrage til samarbejdet med det lokale DFS, IMU og IM arbejde samt andet relevant kirkeligt
arbejde.

 Forefaldende arbejde i forbindelsen med stillingen.

Samarbejde 
Du udfører dit arbejde med eget ansvarsområde i nært teamwork med formanden og menighedsrådet. 
Desuden vil mange opgaver skulle løses i samarbejde med menighedens ulønnede medarbejdere (frivillige). 

Om menigheden 
Bykirken i Favrskov har godt 5 år på bagen, og vi er klar til at tage de næste skridt sammen med en ny 
præst, som ønsker at arbejde og forkynde ud fra et klassisk kristent ståsted. 
Vi fejrer gudstjeneste i det nybyggede og renoverede Hinnerup Missionshus, som giver os gode rammer til 
gudstjenesten. Vi har mange elementer med fra højmessen og bruger både Den Danske Salmebog, 
Sange&Salmer og Fællessang under gudstjenesten. Musikken er altid ledet af et klaver og forsangere, og 
desuden er der så ofte, som det er muligt, andre instrumenter med. Desuden har vi børnekirke til hver 
gudstjeneste. Vi har også et kontor til rådighed for præsten i huset. 
Vi er lige nu 30 børn og 45 voksne medlemmer (over 18 år), og aldersmæssigt er vi spredt jævnt ud fra 0 til 
knap 80 år. Vi vokser for tiden, og vi tror, at det kan fortsætte. Hinnerup ligger lige uden for Aarhus, og det 
er en by (sammen med Hammel og Hadsten, som også ligger i Favrskov Kommune), som bare vil vokse i 
fremtiden.  

Diverse 
Ansættelsens begyndelse er 1. august 2019 eller snarest herefter. 
Henvendelser angående stillingen kan rettes til menighedsrådsformanden Frede Ruby Østergård, træffes på 
29 72 59 94 eller formand@bykirkenifavrskov.dk. 
Ansøgningen sendes på mail til formand@bykirkenifavrskov.dk.  
Ansøgningsfrist er 3. juni 2019 kl. 12.00. 

Læs mere: 
 Mission og vision for Bykirken i Favrskov
 Præsentationsfolder

https://www.dropbox.com/s/2xd5bg1d6pch2q1/2019%20Pr%C3%A6sentationsfolder.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/58hcdivb7xplnpn/2018%20Mission%20og%20vision%20for%20Bykirken%20i%20Favrskov.pdf?dl=0

