
Seest Pastorat 

  

Hvem er vi? Og hvad kan vi tilbyde den kommende sognepræst ved Seest Kirke? 
• Et engageret menighedsråd, som bakker op om den lokale sognepræst og udviser omsorg og interesse 
for menigheden. 
• En personalegruppe der har humor, vægter samarbejde højt og som har det godt sammen både fagligt og socialt. 
• En præstekollega fra et nærtliggende sogn i en 25 procent stilling. 
• Et inspirerende kollegafællesskab med de ansatte ved begge kirker. 
• Præstebolig på 224 m2 i tre plan bygget i år 1920. Præstegården har gennemgået en gennemgribende renovering 
i år 2014, så den i dag fremstår flot og moderne med blandt andet nyere køkken, badeværelse og gæstetoilet.  
• Grunden er på 7800 m2 med en stor have.  
• Præstegårdsboligen er centralt placeret og alligevel beliggende i rolige omgivelser, der er tæt på 
indkøbsmuligheder, kulturliv, børnehave, skole og gymnasium.  

  

Der oplyses følgende om embedet: 
Vi er et sogn med gang i, der er plads til mange idéer og vores tilbud til sognebørnene spænder bredt. På den måde 
er vi ikke et traditionelt sogn, for vi er aldrig bange for at tænke nyt og anderledes. Så der er rig mulighed for at gøre 
sine idéer til virkelighed her: der er en stærk tradition for i fællesskab at lavearrangementer. 
Tradition, fornyelse og samhørighed er nøglebegreber for vores sogn.  
På samme måde er kirken i Seest også bygget op omkring det traditionelle og det moderne i en skøn 
forening. Vores smukke middelalderkirke repræsenterer det traditionelle og vores nyere 
arkitekttegnede sognehus repræsenterer det moderne. Sognehuset danner rammen om mange velbesøgte 
og spændende arrangementer. 

  

Menighedsrådet lægger vægt på, at ansøgeren: 
• Har stor faglig stolthed og gode samarbejdskompetencer. 
• Kan formidle det kirkelige budskab på en tidssvarende og relevant måde. Gudstjenesterne er det centrale, hvor 
tradition og fornyelse gerne må gå hånd i hånd. 
• Er i stand til at sætte rammen for de kirkelige handlinger. 
• Pastoralt vil være med i det brede kirkelige og kulturelle liv i sognet. 
• Med indlevelse kan skabe og lede et frugtbart fællesskab. 
• Er fordomsfri, nysgerrig og åben. 
• Har en positiv indstilling og humoristisk sans. 

  

Nogle nøgleord kan være 
• Fællesskab og inddragelse af menigheden og menighedsrådsarbejdet prioriteres højt. Vi ser styrker i fælles 
drøftelser og gensidig respekt i samarbejdsrelationer. 
• Vi vægter tålmodighed i samtalen med sognebørnene højt. 
• Vi sætter pris på genkendelighed i højmessen, og at der samtidig tages udgangspunkt i den traditionelle 
gudstjeneste.  
• Ordentlighed og respekt for kirkerummet og den betydning kirken har for lokalsamfundet. 
• Vi vægter prædiken højt og værdsætter en prædiken, der formidler det kristne budskab på en nærværende måde, 
så det giver mening for dem, der kommer i kirken. 
• Det er vigtigt at videreføre og videreudvikle det musikliv, der har kendetegnet kirken gennem mange år. Vi er åbne 
omkring brugen af forskellige typer salmer og ser en styrke i brugen af musik og sang i forbindelse med kirkelige 
handlinger. 

  
Vi forventer at afholde prøveprædikener søndag d.6. oktober om eftermiddagen, samt mandag den 7. og tirsdag den 
8. oktober om aftenen.  

  
Henvendelser om stillingen kan rettes til: 
Menighedsrådsformand Jonas Christensen tlf. 29113834 
Yderligere oplysninger om os kan finde på www.seestkirke.dk 

http://www.seestkirke.dk/

