Præst med teologisk engagement og sans for, at evangelieforkyndelse kan være både liturgisk,
kulturel og mellemmenneskelig, søges til Langenæskirken i Aarhus midtby. Der er tale om et
kirkebogsførende embede med embedsbolig i Marseliskvarteret tæt på skov og strand og med gåafstand til byens mangfoldige kulturelle tilbud. Som kirke er vi optaget af at være en synlig og
medlevende del af lokalområdet og har i de sidste år været initiativtager og koordinator for
Langenæs Kulturfestival i givende samarbejde med børneinstitutioner, skole, boligforeninger,
forretningsliv og andre institutioner samt mange interesserede medborgere.
Folketal: Ca. 6830 indbyggere, ca. 5025 medlemmer af folkekirken.
Vi kan tilbyde:
•

Et nyere bysogn hvor folk føler et lokalt tilhørsforhold samtidig med at være en del af
Aarhus.
• Et sogn med mange etageejendomme, som primært bebos af unge (mange
studerende), der bor her en kortere periode. Hertil en del fastboende ældre.
• En moderne kirke fra 1966 (arkitekter: Richter og Gravers), kunstnerisk restaureret i
2013.
• En embedsbolig med nyt køkken (2018). Boligen istandsættes inden indflytning i
samarbejde med vores nye præst.
• Et lyst og godt kontor i sognegården som indrettes i samarbejde med vores nye præst.
• Elleve ansatte medarbejdere med et godt samarbejde, hvor respekt for hinandens
faglighed, erfaringer og arbejdsområder er centralt. Desuden et kirkekor (dobbeltkvartet)
der medvirker ved alle højmesser og til musikgudstjenester.
• En højmesse som vi alle holder af og samtidig gerne vil gentænke og forny inden for
ritualbogens rammer.
• Gudstjenesteudvikling, for eksempel påskeoptakter, dansegudstjenester,
vandregudstjeneste, fordybelsesrum. Desuden tre årlige gudstjenester for sognets
børneinstitutioner og to månedlige plejehjemsgudstjenester.
• Prioritering af musik: koncerter, børne- og ungdomskor (samarbejde i provstiet),
aftensang, babysalmesang, salmesang for demensramte.
• Et hold konfirmander og et hold børnekonfirmander.
• Fokus på diakonalt arbejde i form af besøgstjeneste, menighedspleje, multicafé og
samtaler.
• Kulturelle aktiviteter, bl.a. levende julekalender, filmaftener, litteraturkreds, foredrag.
• En kirke der er medspiller i Aarhus' kulturliv, både i samarbejde med provstiets øvrige
kirker (kirkestafet) og med andre kulturinstitutioner (Århundredets Festival,
LiteratureXchange, Aarhus Festuge).
• Velfungerende ekstern kommunikation og PR, med henblik på kirkens synlighed i by
og lokalsamfund.
• God dialog mellem medarbejdere og menighedsråd.
• Mange trofaste frivillige som en vigtig del af kirkelivet.
• En levende og velindrettet sognegård der bruges til mange kirkelige, folkelige og
kulturelle arrangementer.
Vi ønsker en præst der:
•

Har forståelse for at evangeliet kan komme til udtryk på mangfoldige måder.

•
•

Er teologisk engageret og velfunderet
Har forståelse for potentialet i højmessens liturgi, fordi den er klangbunden for øvrige
gudstjenester.
• Er åben over for nye tiltag i gudstjenester og for kirkelige aktiviteter.
• Er kritisk tænkende og konstruktiv i feltet mellem tradition og nytænkning.
• Er interesseret i at samarbejde med sognets forskellige institutioner og aldersgrupper.
• Har lyst til at videreudvikle det diakonale arbejde i samarbejde med bl.a. kirkens
anden præst og kirke- og kulturmedarbejder.
• Har lyst til at udvikle nye tilbud til sognets unge i samarbejde med ansatte og
menighedsråd.
Øvrige oplysninger:
Ud over kirkens anden præst har vi en hospitalspræst med 5% tilknytning til kirken.
For mere information om Langenæskirken og sognet kontaktes:
Menighedsrådsformand Bente Madsen: bentemadsen@stofanet.dk / 86146730.
Sognepræst Anne Ehlers: aeh@km.dk / 23 26 36 05.
Kirkens hjemmeside og facebookside: www.langenaeskirken.dk /
www.facebook.com/langenaes
Ansøgere opfordres til at kontakte domprovst Poul Henning Bartholin: phb@km.dk /
86121674.
Vi gør opmærksom på, at kirkens anden præst ikke søger dette kbf-embede.

