
 
 
 
Præst til Fjellerup Valgmenighed 
 
Fjellerup Valgmenighed søger en ny præst (cand.theol.) til en 50%-stilling. 

Fjellerup Valgmenighed er en evangelisk-luthersk valgmenighed, der er tilknyttet Evangelisk 
Luthersk Netværk.  

Vi er et levende og engageret fællesskab af kristne, som ønsker at være menighed med fokus på 
Kristusglæde, Omsorg og Mission. Forbogstaverne i vores fokusord danner ordet “KOM”.  

Som menighed vil vi gerne pege hen på Jesus og sige: “Kom til ham!” Vi har hver især oplevet, at 
Jesus kan hjælpe os både med dette liv og det evige, og vi tror, at hans hjælp er for alle og ikke kun 
for nogle få. 

Fjellerup Valgmenighed har i december fejret 25 års jubilæum. Vi er derfor en valgmenighed med 
traditioner og god fordeling af tjenesteopgaver. Menigheden består af ca. 40 voksne medlemmer og 
af 30 børn. Vi har 2-3 gudstjenester eller samlinger om måneden. Vores gudstjenester foregår både i 
Fjellerup Kirke og på Djurslands Efterskole. Derudover mødes vi til forskellige arrangementer 
f.eks. vores årlige menighedslejr.  

Vi tilbyder løn efter den indgåede aftale mellem Finansministeriet og Den Danske Præsteforening, 
og du indplaceres i løngruppe efter anciennitet. 

 
VI ØNSKER 
Du er uddannet cand.theol og har afsluttet eller planlægger at fuldføre pastoralseminariet. Dine 
vigtigste opgaver som præst bliver at varetage menighedens gudstjenester, kirkelige handlinger 
(barnedåb, konfirmation, vielse og begravelse), menighedspleje og kirkebogsførelse.  

Selv om det ikke er et krav, så har vi et ønske om, at du og evt. din familie er interesseret i at flytte 
til Fjellerup. Menigheden har en bolig, som tilbydes til en favorable husleje. 

 
YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Du kan få yderligere information om Fjellerup Valgmenighed på vores webside: 
www.fjellerupvalgmenighed.dk eller ved at kontakte: 
Tim Skuldbøl (formand), Mob. 42 48 48 88 / E-mail: skuldboel@gmail.com  
Søren Mellergaard (næstformand), Mob: 29 82 71 44 / E-mail: mellergaard@nejsum.net  
 



Ansøgningsfrist er mandag d. 15. maj med tiltrædelse d. 1. august 2017 eller efter aftale. 

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 23. maj. Ansøgere som indkaldes til ansættelsessamtale 
bedes give en kort prøveprædiken inden samtalen med bestyrelsen.   

Ansøgning sendes på e-mail til formanden for Fjellerup Valgmenighed: Tim Skuldbøl, e-mail. 
skuldboel@gmail.com Du bedes vedlægge eksamenspapirer. For ikke ordinerede ansøgere bedes 
kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlægges ansøgningen.  

 

 

 

 


