
 

 

Dybbøl sogn har 4.357 indbyggere og 3.905 folkekirkemedlemmer. Kirken er fra ca. 1250 med 200 

siddepladser og i fin stand. Orglet fra Marcussen & Søn 1976 er renoveret og udbygget i 2012 og 

har 21 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Kirkegården ligger omkring kirken, der er ca. 30 

km til Aabenraa krematorium. Kirkegangen er god og stabil.  

Menighedsrådet har otte valgte medlemmer (fredsvalg) og holder 10 årlige møder. Der er ansat se-

kretær, servicemedarbejder, graver, gravermedhjælper, organist, kirkesanger, regnskabsfører og mu-

sikpædagog til baby- og børnesalmesang. Kirkeblad udkommer fire gange årligt og redigeres af ud-

valg med en præst og tre menighedsrådsmedlemmer. 

I sognet er en fuldtidsansat sognepræst og den ledige 50% præstestilling. Den nye præst skal have et 

konfirmandhold, der udarbejdes regulativ for stillingen. Der er ikke tjenestebolig, men kontor i Kir-

keladen tæt ved kirken, med alt moderne udstyr. Kirkeladen indeholder desuden køkken og to kon-

firmandstuer hvor der holdes møder, foredrag mv. 

Dybbøl sogn er bredt folkekirkeligt, grundtvigsk baseret. Dybbøl sogn er et forstadssogn til Sønder-

borg, vokset ud af den gamle Dybbøl landsby, primært villakvarterer og enkelte rækkehuse i Søn-

derborg Boligforening. Her bor mest familier med børn og enkelte sølvbryllupskvarterer. Dybbøl 

sogn har et aktivt børnearbejde f.eks. i samarbejde med børnehaver, dagplejere og spejdere og god 

kontakt til Dybbøl Skolen med ca. 1000 elever. 

Der er et varieret musikliv med koncerter, voksenkor og kammerkor, som varetages af organi-

sten. Der er lejlighedsvis samarbejde med øvrige kirker i Sønderborg om bl.a. friluftsgudstjeneste 2. 

pinsedag ved Dybbøl Mølle. Ud over højmessen holdes der lejlighedsvis skumrings-, musik-, efter-

middags-, børne- og babygudstjenester. Der er kirkekaffe i våbenhuset en gang om måneden. På 

Dybbøl plejecenter er der 11 årlige gudstjenester. I sognet ligger også Dybbøl Efterskole. 

Øvrige aktiviteter: Litteraturstudiekreds, foredragsaftener, studiekredse, et årligt eftermid-

dagsmøde i samarbejde med pensionistforeningen, nytårsfest og sommerfest. 

Dybbøl kirke ligger i den gamle Dybbøl landsby, der er et historisk område med mange besø-

gende, smuk natur tæt ved skov og strand. Der er ca. 2 km til Dybbøl Mølle og skanserne og 6 km 

til Sønderborg med alle former for ungdomsuddannelser og universitet. Bus, tog og lufthavn. Søn-

derborg er en driftig indkøbs- og foreningsby med et rigt kulturliv. Byen tilbyder hjælp til evt. ægte-

fælles jobsøgning http://www.set-sonderborg.dk/pages/id88.asp. 

Kontakt: Menighedsrådsformand Karen Philipsen: 74 48 53 30 / 28 55 97 30 / kphilip-

sen@mail.dk. 
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Broager sogn har 4.683 indbyggere og 4.206 folkekirkemedlemmer. Kirken er fra ca. 1200 med 

275 siddepladser og i fin stand. Orglet fra Marcussen & Søn 1968 har 18 stemmer. Kirkegården lig-

ger omkring kirken, der er ca. 25 km til Aabenraa krematorium. Kirkegangen er god og stabil.  

Menighedsrådet har ni valgte medlemmer (fredsvalg) og holder 11 årlige møder. Der er ansat sekre-

tær, graver, gravermedhjælper, organist og kor. Der er en kirkebladsside i lokalavis 5-6 gange årligt. 

I sognet er en fuldtidsansat sognepræst og den ledige 50% præstestilling. Den nye præst skal have et 

konfirmandhold, der udarbejdes regulativ for stillingen. Der er ikke tjenestebolig, men kontorfacili-

teter i Sogngården tæt ved kirken. Her er gode forhold til undervisning, møder og foredrag Broager 

har ikke særligt retningspræg, men har tradition for god kirkegang og en positiv holdning til kirken. 

Broager sogn er et geografisk stort landsogn. Hovedparten af sognets beboere er bosiddende i Broa-

ger by. Sognet er kendetegnet ved et aktivt foreningsliv. Der er et stort børnekor, som bliver ledet af 

kirkens organist. Koret synger ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger og giver koncerter. 

Der er et godt samarbejde med skolen omkring korarbejde og konfirmandundervisning. God 

kontakt med dagpleje, børnehaver og spejdere. Spaghettigudstjeneste otte gange om året. Kirkekaffe 

i tårnet efter søndagshøjmessen. Der er 11 årlige gudstjenester på plejehjemmet Vesterdalen. 

Øvrige aktiviteter: Foredragsaftener, litteraturstudiekreds, koncerter og andre arrangementer, 

deriblandt en meget velbesøgt sognecafe en gang om måneden. 

Broager kirke er kendt for tvillingetårne, Sankt Jørgen-figurgruppe, krigergrave fra 1864 og 

mindehøj for de faldne i 1. Verdenskrig. Der er ca. 10 km til Sønderborg. 

Kontakt: Menighedsrådsformand: Birgit Brockhattingen: 21751454 / birgitbrockhattin-

gen@gmail.com  

 

Broager og Dybbøl sogne glæder sig til i fællesskab at ansætte en præst, der: 

 er teologisk velfunderet 

 er god til at tale med mennesker i alle livets situationer, gerne opsøgende og tør være synlig 

 vil indgå i arbejde med børn og gerne kommer med nye ideer til arbejde med børn i mini-

konfirmandalderen 

 er en god samarbejdspartner, som har lyst til at indgå i kirkernes gudstjenesteliv og øvrige 

aktiviteter 
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Vi tilbyder: 

 et godt arbejdsmiljø med engagerede medarbejdere  

 velfungerende menighedsråd, med underudvalg der er åbne for nye tiltag i samarbejde med 

præster og de ansatte 

 gode kontorfaciliteter og lokaleforhold til konfirmandundervisning og møder i Kirkelade og 

Sognegård. 

 

 

 

 

 


