
Vi tilbyder et spændende og varieret arbejde som sognepræst. 

Vi er et 3- sogns pastorat centralt beliggende i Danmark.                                    

De tre kirker har et fælles menighedsråd og fælles personale med organist, kirkesanger og graver.  

Der er et sognehus, beliggende umiddelbart ved siden af Skovby kirke.  Vi er i gang med planlægning af nyt 

og tidssvarende sognehus.  

Pastoratet består af hovedsognet Skovby og de to annekssogne Ore og Guldbjerg med et folketal på i alt 

1788.  Alle tre sogne med smukke middelalderkirker med omkringliggende kirkegårde.                                  

Tjenesteboligen er beliggende over for Skovby kirke, Middelfartvej nr. 33, 5400 Bogense.                             

Boligen er en rødstensvilla fra 1903 på 252 m2.  Køkken mm. er nyrenoveret i 2016. 

Vi har god kirkegang og mange kirkelige aktiviteter.         

Om søndagen har vi én gudstjeneste på skift i de tre kirker. Folk går i den kirke, der har gudstjeneste.       

På nuværende tidspunkt har vi aftenkirke en gang pr. måned og dåbslørdag efter behov.  

I stedet for et kirkeblad har vi et sogneblad, hvor kirke, skole, børnehave, foreninger, og den lokale højskole 

er ansvarlig for bladets indhold.  Det giver sammenhængskraft og et godt samarbejde i pastoratet. 

Menigheden er glad for en nutidig og vedkommende forkyndelse af evangeliet for både børn, unge, voksne 

og ældre og involverer præsten i livets vigtigste begivenheder.                                   

De fleste føler sig hjemme i kirken og møder den med positive forventninger og sætter pris på, når kirken 

kommer dem i møde med at såvel højmessen som alternative gudstjenester føles vedkommende og 

engagerede.  

Menighedsrådet ønsker at kirken er let at komme i dialog med, på et hverdagssprog i samtale om tro og 

livets store spørgsmål.   

Vi synes selv, at vi er et engageret menighedsråd, som gerne lægger tid og engagement i arbejdet, både de 

mere praktiske opgaver såvel som samtale om og drøftelse af kirkens liv og vækst, ligesom vi tager vort 

kirkegængerembede alvorligt. Vi er åbne for nye ideer og forslag og glæder os til sammen med den 

kommende præst at arbejde for og give gode rammer for kirkelivet og evangeliets forkyndelse her hos os. 

Vi har stor forståelse for, at præsten ikke kan bære kirkelivet alene, og at vi som menighedsråd og ansatte 

skal bære med for skabe et godt samarbejde og samvirke til gavn for sognene. 

Vi vil gerne være innovative i arbejdet med børn og unge, og vores nye præst vil have rum og muligheder 

for at præge udviklingen i det lokale skole-kirke samarbejde, arbejdet med småbørnsfamilier og i 

særdeleshed i udviklingen af øvrige kirkelige aktiviteter i sognet.                  

Der er et godt netværk og et konstruktivt samarbejde mellem præsterne i provstiet, bl.a. samarbejde om 

kirkehøjskole, gudstjenester på plejecenter, konfirmandundervisning og afløsningssamarbejde.  

Vi håber, du kan se dig selv i et sådant samarbejde, og at du derfor vil kontakte os for at høre mere. 

Yderligere information om stillingen eller evt. aftale om et besøg, kan fås ved henvendelse til formand for 

menighedsrådet Ruth Inge Gregersen på tlf. 28455727 eller mail ruthinge.gregersen@gmail.com 

I øvrigt henvises til Fyens Stifts hjemmeside: www.fyensstift.dk 
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Om stedet 

Den lokale folkeskole ligger mindre end 1 km fra Skovby kirke, og har elever til og med 6. klasse.  Skolen er 

en mindre skole med gode faciliteter og er en del af Bogense skole. Igennem tiden har der været et fint og 

godt samarbejde mellem kirken og skolen.  I nærheden heraf ligger en   gårdbørnehave – et eftertragtet 

sted med plads til 70 børn, som også har samarbejde med kirken gennem primært organisten.   

Der er børnepasningsgaranti i Nordfyns kommune. 

Bogense er en hyggelig købstad, som ligger ca. 4 km væk, her er mange dagligvarebutikker og mange andre 

butikker, cafeer og et hyggeligt havnemiljø med en stor og velbesøgt marina, badestrand og svømmehal. 

 Desuden har vi det fredede område Gyldensten strand, et stort naturområde med et rigt fugleliv. 

Der er ca. et kvarters kørsel til den fynske motorvej og en halv times kørsel til Odense, med teatre, 

koncerthuse, museer og et rigt handelsliv. 

        


