SOGNEPRÆST I FJORDPASTORATET, ODDER PROVSTI
Pastoratet ligger centralt mellem
Horsens og Århus og består af 6
sogne og 6 kirker.
Vi har masser af skøn
natur med hav, skov,
grønne bakker og
hyggelige landsbyer. Der
er et aktivt
og bredt foreningsliv, hvor
kirken værdsættes og spiller
en vigtig rolle.
Vi er et landpastorat, hvor vi kender vores
præst, og præsten kender os, fx er det helt
almindeligt med hjemmebesøg. Med andre
ord - lokalmiljøet er vigtigt.
Pastoratet er helt nyt pr. 1. januar 2019
og har 4.400 indbyggere, hvoraf 3.600 er
medlem af folkekirken. Aktuelt er der 3
menighedsråd, og vi arbejder på en sammenlægning af rådene ved næste valg.
Menighedsrådene arbejder på at etablere en
kirke- og kulturmedarbejderstilling som støtte
til præsternes arbejde i pastoratet.
VI ØNSKER AT:
Du er kirkelig bredt funderet.
Du bestræber dig på at være i øjenhøjde med
menigheden.
Du fortolker nutidigt og vedkommende.
Du anerkender sognenes traditioner.
Du har lyst til at stimulere, gentænke og forny
det kirkelige liv i samarbejde med medarbejdere og menighedsråd.

VI TILBYDER:
Et nydannet pastorat.
En erfaren præst som kollaga.
Stor indflydelse på de nye rammer i
pastoratet.
Engagerede og initiativrige medarbejdere.
Gode fælles kontor- og mødefaciliteter i
Ørting.
En uformel og munter omgangstone i både
menighedråd og blandt de ansatte.
BOPÆLEN:
Torrild præstegård er en bindingsværksbygning med stråtag, fra 1775 og på ialt 240 m².
Den er uden embedslokaler, ligger direkte
overfor kirken, har en gårdsplads med et
kæmpestort lindetræ og er omkranset af en
smuk parklignende have med udsigt til åbne
marker. Præstegården er totalrenoveret i
2014, hvor der blev etableret et energieffektivt jordvarmeanlæg.
Torrild præstegård fremstår overalt indvendigt
som et topmoderne hus med gulvvarme, stort
køkken-alrum, stor stue med brændeovn,
kontor og 5 værelser.
Der kan aftales hjælp til vedligehold af udenomsarealer.
For yderligere information:
Sognepræst Marianne Lyst, tlf. 31424371
Gylling-Alrø menighedsråd:
formand Lone Riis, tlf. 21277019
Hundslund-Torrild menighedsråd
formand Bjarne Skipper, tlf. 40195730
Ørting-Falling menighedsråd
formand Jens Peter Petersen, tlf. 20323318
I øvrigt henvises til stiftets jobannonce i dette blad.

