
Hedensted - St. Dalby sogne søger ny sognepræst 
 Som sognepræst hos os vil du …. 

- møde Hedensted – St. Dalby som spændende sogne med stor opbakning og et bredt folkeligt fælles-

skab.  

Det er vigtigt for os, at du er rummelig i dit kirkesyn og er bredt folkekirkeligt funderet, så alle vil føle sig vel-

kommen, når de træder ind i kirken eller deltager i kirkelige og folkelige aktiviteter i vores store kirke-

center. Vi lægger vægt på en fordomsfri, rummelig og favnende kirke, der kommer mennesker i møde, 

hvor de selv er. Disse muligheder håber vi at kunne fastholde og videreudvikle sammen med dig. 
  

- opleve, at vi ønsker, du kan formidle det kristne budskab i et nutidigt, klart og forståeligt sprog og gudstje-

nester, som anerkender glæden ved det genkendelige, men også udfordrer os gennem variation i og ud-

vikling af formen, f.eks. med nye salmer og eller lægmandslæsninger. 
 

- blive del af et engageret personaleteam, der vil glæde sig til at byde dig velkommen til i samarbejde at 

videreudvikle kirkeliv til glæde for alle. 
  

- møde mange klassiske præsteopgaver med gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmander, minikon-

firmandstøtte, samtaler, kirke-skolesamarbejde, husbesøg, menighedsråds– og udvalgsarbejde. 

Der afholdes regelmæssigt andagter på vores lokale plejehjem ”Bøgely” og det regionale botilbud ”Rug-

marken” 

Præstearbejdet, de 7—8 konfirmandhold (ca. 180) + enkelte konfirmander med særlige behov, 2 mini-

konfirmandhold, andagter, særgudstjenester og udvalgsarbejde fordeles mellem sognets 3 præster efter 

regulativ, og med konfirmandhjælp udefra. 
  

- få mulighed som præst til at dygtiggøre dig. 
 

- blive en del af et levende og engageret kirkeligt tilbud af aktiviteter og arrangementer, der har noget at byde på 

for alle aldersgrupper:   Babysalmesang, legestue, ”Aftner for enlige”, højskoledage, sogneaftner, studiekredse 

m.m. og samtidigt med ønsket om, at du både vil indgå i det eksisterende sognearbejde og være med til at skabe 

nyt liv i vores nye kirkecenter. 
 

- møde mange forskellige samarbejdspartnere både internt og eksternt. Mennesker i sognet vil gerne deres kirke; 

og er glade for en præst, der er synlig og interesseret i at være en del af lokalsamfundet. 
 

- sammen med provstiets øvrige 16 præster indgå i et godt kollegialt fællesskab, der inspirerer hinanden 

og har gode muligheder for at samarbejde og udvikle også på tværs af sognegrænserne. 
 

Hedensted by 

Hedensted ligger midt mellem Horsens og Vejle og har 8.381 indbyggere, hvoraf 87% er folkekirkemed-

lemmer.  

Byen er i rivende udvikling med nye boligområder og tilflyttere i alle aldre. Der er mange børneinstitutio-

ner, to skoler og 15 km til gymnasium. Byen ligger tæt på motorvejen – og der er gode tog- og busforbin-

delser. 
  

Hedensted er en god handelsby, og der er rige muligheder for idræts– og fritidsaktiviteter, foreningsliv, 

herunder Y’s men, KFUM og KFUK, KFUM-spejdere, De grønne pigespejdere og Indre Mission.  
  

Vi har to middelalderkirker.  
  

Hedensted kirke er en spændende middelalderkirke fra ca. 1150. Kirken blev restaureret i 2007-2009 og 

rummer i dag 225 siddepladser. Kirken er udstyret med tre skærme, som bruges i forbindelse med guds-

tjenester og konfirmandundervisning.  

Vi arbejder på at få installeret nyt lydanlæg i kirken, og i den forbindelse undersøges mulighederne for 

streaming af gudstjenester og kirkelige handlinger. 
 

Ved kirken ligger kapelbygningen med kapelsal, kirkegårdskontor og mandskabslokaler bygget i 1979. 
 



St. Dalby kirke er en lille og charmerende middelalderkirke fra ca. 1130 med 50 siddepladser. Kirken 

rummer en spændende historie.  
  

Begge kirker har kirkegårde med fælles kirkegårdsleder. 
  

Kirkecenter med ny tilbygning fra 2020 som rummer foyer, kirkekontor, præste– og personalekontorer, 

køkken, mødefaciliteter samt fire undervisningslokaler, som kan slås sammen til ét stort lokale. 
  

Ved kirkerne er der to andre fuldtidspræster, kordegn, organist, kirkesanger/korleder og 2 kirketjenere. 

Der er spire-, børne- og voksenkor.  
  

Vi bruger ”BAGSIDEN”, sidste onsdag i hver måned i den lokale ugeavis, til information og orientering.  

Få mere at vide om sognet, aktiviteterne og kirkelivet på kirkens hjemmeside: 
  

www.hedenstedkirke.dk   

 

Alle ansøgere er selvfølgelig velkomne til at komme til en gudstjeneste og en kop kaffe. Derefter vil der 

være mulighed for at hilse på og lære os nærmere at kende. 
  

Vil du være med til at videreudvikle vores kirke og sogn, kan du få yderligere oplysninger ved at kontakte  
  

Menighedsrådsformand  

Kjell Palmelund Laursen på tlf. 7589 1925 eller 2023 1925,  

e-mail: kjelau@mail.dk 
 

eller en af vore præster: 
  

Morten S. Krabbe tlf.  75 89 28 08  

Helene Hay   tlf.  41 49 07 79 
 

  

Vi forventer at afvikle prøveprædikener og samtaler i uge 21 

 

 

  

 

 

  

  

 

 


