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c/o Hugo Vermund, Lodsvejen 15, 8930 Randers NØ

Mellerup Valgmenighed søger ny præst
Mellerup Valgmenighed bygger på et grundtvigsk syn på kirke og folkelighed.
”Se nu stiger solen af havets skød” af Jakob Knudsen – Mellerup Valgmenigheds første præst – synges i dag
i mange kirker, og den er naturligvis blevet til ”vores salme”. Vi ønsker at bevare de historiske rødder og
spor til såvel Grundtvig som Jakob Knudsen, og vi ser det som vigtigt fortsat at udbrede kendskab og livssyn
i et nutidigt og fremtidigt skær.







Vi søger en præst, der varetager alle kirkelige handlinger, arbejder sammen med bestyrelsen om
valgmenighedens liv både indadtil og udadtil. Ud over kirkelige handlinger er præsten også en del
af de folkelige og kulturelle tilbud såsom læsekreds, hyggeeftermiddage, filmaftener, foredrag,
sangaftener, arrangementer for børn og unge m.v.
Vi søger en præst, som har øje for det enkelte medlem, og som skaber tryghed og tillid gennem
lydhørhed og nærhed.
Vi søger en præst, for hvem det vil være naturligt at indgå aktivt i at fastholde og udvikle
valgmenighedens rolle i lokalsamfundet ud fra et grundtvigsk kirke-, kultur- og folkesyn.
Vi tilbyder en stilling på 35% med ansættelse forår 2021 eller efter aftale
Samarbejdet omfatter også organist, kirkesanger og graver.

Mellerup Valgmenighed tæller ca. 120 medlemmer, hvoraf 30 er børn og unge under 18 år.
Der hører kirke, kirkegård og præstegård til Mellerup Valgmenighed. En del af præstegården er udlejet til
friskolen og fungerer således ikke som præstebolig. Vi disponerer over konfirmandstue og præstekontor samt
nogle fælles faciliteter.
Mellerup Valgmenighed arbejder sammen med 4 andre østjyske valgmenigheder om årlige arrangementer
med foredrag, fællesskab og udflugter. Vi er medlem af Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder.
Der afholdes årsmøder over en weekend, og det er et naturligt forum for fælles oplevelser,
meningsudvekslinger og gode kontakter.
Mellerup ligger 13 km nordøst for Randers ved skov og vand, hvor Nordeuropas mindste bilfærge forbinder
Mellerup med Voer på Djurslandsiden. Her er to skoler – Mellerup Fri- og Efterskole og et nyt naturbørnehus
med vuggestue, børnehave og SFO. I byen er der et aktivt forenings- og kulturliv.






For yderligere oplysninger kontakt venligst Hugo Vermund, bestyrelsesformand tlf. 2095 1936
e-mail: formand@mellerupvalgmenighed.dk
Ansøgning og CV sendes pr. mail til Hugo Vermund inden d.1. april
Vi forventer at ansættelsessamtaler afholdes i uge 14/15
Læs mere om valgmenigheden på www.mellerupvalgmenighed.dk

