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Præsteansættelse 2020. 
 

Vedsted Menighedsråds bidrag til annonce 

I Vedsted sogn er der 2.272 indbyggere og 1.937 medlemmer af folkekirken. 

Der er en positiv holdning til kirken. 

 

Vedsted Kirke ligger naturskønt ved Vedsted Sø. Sognet er geografisk stort fra Vedbøl i øst til 

Over Jerstal i Vest – fra Skovby i syd til Høgelund mod nord. 

Der er hurtig adgang til motorvejen, da Vedsted ligger tæt på frakørsel 69 og jernbanestation i 

Vojens. 

 

Til stillingen følger en næsten nybygget, handicap- og energivenlig moderne præstegård (2011) 

med selvstændigt kontor, beliggende naturskønt ved Vedsted Sø overfor kirken. 

 

Vedsted Sogn er et aktivt sogn med gode fritidsaktiviteter og et rigt foreningsliv. Menighedsrå-

det ønsker fortsat, at kirken er en aktiv og synlig medspiller i disse aktiviteter, både for børn, 

unge og ældre. 

 

Vi har hvert år et hold konfirmander og tilbyder minikonfirmandhold. Vi har for kort tid siden 

sagt farvel til vores organist gennem 20 år og har ansat to nye deltids organister, som er gået i 

gang med at starte nyt børnekor og udvikle nye kirke- og kulturarrangementer for unge og ældre 

i sognet. Kirken afholder også udendørs gudstjenester og Skt. Hans arrangement ved søen og har 

et godt samarbejde omkring musikliv med byernes landsbyforeninger. Der afholdes gudstjenester 

på Skausminde aktivitetscenter. Kirken fungerer også som vejkirke, og ligger tæt på Hærvejen. 

 

Der er i sognet rigtig gode samarbejdsrelationer mellem præst og øvrige personale. Og vi har et 

godt samarbejde med nabosognene. 

 

Vi har haft samme præst i knap 30 år. Vi har ikke nogen tradition for en bestemt kirkelig retning. 

Vi søger en præst der er opsøgende i forhold til at danne relationer og gøre kirken og gudstjene-

sten vedkommende for alle i sognet. 

 

Nærmere oplysninger ved: 

Menighedsrådsformand Bent K. Andersen – Tlf. 5151 9985 – mail: 8980fortrolig@sogn.dk  

Menighedsrådsnæstformand Anne Enemark – Tlf. 3125 5052 – mail: anne@enemark.dk   
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