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Opslag. 

 

En stilling som deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Hellevad-Egvad Pastorat i 

Haderslev Stift er ledig. 

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med 

tilhørende protokollat. 

Aflønning vil ske med en kvote 75 % af fuldtidsbeskæftigelse. 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 

på 43.000 kr. årlig. 

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr.31. marts 2012 på 11.100,- 

kr. årlig. 

Der er til stillingen knyttet en tjenestebolig, beliggende Skolegade 32 i Hellevad. Boligbidraget 

for tjenesteboligen er 4.375,- kr.  

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Haderslev Stift, 

Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev (mrk. Ansøgning) eller pr. e-mail: kmhad@km.dk, og skal 

være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00 

 

Opslag: 19.02.2019 

Udløb:   11.03.2019 

 

Gode relationer i to landsogne  

Hellevad og Egvad søger en sognepræst, der ønsker at være præst for alle i to mindre 

lokalsamfund, hvor kirken har tradition for at sætte en positiv dagsorden og være naturligt og 

positivt forbundet med sit lokalsamfund. Vi søger en sognepræst og dygtig prædikant:  

• der er god til at forkynde det kristne budskab  

• der vil være præst for alle i vores sogne, fra de ældste til de yngste  

• der vil være med til at fremme liv og vækst i sognene  
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• der vil være synlig i det folkelige fællesskab i begge sogne  

• der både har lyst til at fortsætte gode samarbejder og sætte nye i søen  

• hvor fællesskabet, glæde og synlighed betyder meget.  

 

Hellevad Kirke:  

• Smuk landsbykirke fra år 1119. Kirken, hvor der er plads til 250, er lige er blevet 

totalrenoveret.  

• I sognet ligger Hellevad Børneunivers hvor børn går fra de er 3 år til og med 6 kl. 

Skolen er meget velfungerende, og der er et fint samspil med kirken og Hellevad 

Børneunivers.  

• Der er et godt samspil mellem dagpleje og kirke.  

• Hellevad er pt. det sogn i Aabenraa Kommune, der har den største procentuelle 

tilvækst af børn.  

• Hellevad Sogn er der 945 indbyggere, hvoraf 795 er medlem af folkekirken.  

• Menighedsrådet består af fem personer.  

• I sognet er der mange aktive foreninger.  

• Præstegården er beliggende ved Hellevad Kirke.  

• Der er en naturlig sammenhæng mellem kirke, skole og foreningerne.  

• Der er meget erhvervsliv i sognet.  

 

Egvad Kirke:  

• Lille smuk landsbykirke fra 1100-tallet, hvor der er plads til 150.  

• Kirkegården ligger rundt om kirken.  

• Egvad sogn 416 indbyggere, hvoraf de 347 er medlem af folkekirken.  

• Menighedsrådet består af fem personer, som er fordelt med en fra hver af de små 

omkringliggende landsbyer.  

• I sognet er der fire meget aktive foreninger.  



• Der er naturlig sammenhæng mellem kirke, forsamlingshus og foreningerne.  

 

Der er et godt samarbejde mellem sognene. Der er kor ved kirkerne, børnekor, fyraftenskor 

og A-Hoc samt babysalmesang. Vi har konfirmander og minikonfirmander fra begge sogne.  

Sognene er beliggende centralt i regionen med kort afstand til motorvejen og det nye 

akutsygehus i Aabenraa. Der er gode muligheder for at finde arbejde for ægtefælle i det store 

og aktive erhvervsliv i regionen. Præstegården er beliggende ved Hellevad Kirke. Bygget i 

1966. Gennemgribende renoveret i 2008. Beboelse ca. 140 m2. Tre værelser og et 

loftsværelse. Velholdt have. Nær skov og Surbæk, åen som snor sig gennem byen. Godt 

stisystem og løberuter.  

Yderligere oplysninger på de to sognes fælles hjemmeside, hellevad-egvad-sogne.dk. Du kan 

også ringe til:  

Provst i Aabenraa Provsti, Kirsten Kruchov Sønderby, tlf.2916 0551 Formand for Hellevad 

Sogns menighedsråd, Birger Wollesen, tlf. 7466 9144, mobil 2045 9144 Formand for Egvad 

Sogns menighedsråd, Jes Jessen Iversen, tlf. 7466 9263, mobil 2345 4780 

 

 


