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Stillingen som sognepræst i Halskov Pastorat i Roskilde Stift er ledig. 

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 

Der er til stillingen knyttet en forpligtelse til at udvikle religionsdialog, engagere sig i arbejdet  blandt 

sognets migranter og efterkommere og indgå i stiftets netværk omkring migrantarbejde og religions-

dialog i henhold til et af biskoppen udfærdiget regulativ. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og 

Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Det er en forudsætning for 

indplaceringen i løngruppe 2, at den, der ansættes, har gennemført den obligatoriske efteruddannelse. 

Ansøgere der ikke opfylder betingelsen, kan ansættes i løngruppe 1 indtil betingelsen er opfyldt. 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,- årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 

2012). 

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets 

aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for 

tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidraget vil blive nyfastsat ved vurdering. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K., og sendes direkte 

til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk. Ansøgninger 

skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15:00. Såfremt ansøgningen fremsendes 

pr. mail bedes ansøgeren ved henvendelse til Roskilde Stift sikre sig, at ansøgningen er rettidigt mod-

taget. 

 

Der oplyses flg. om embedet: 

 

Vi søger en præst til Halskov sogns menighed, der: 

- vil bidrage til og indgå i et godt samarbejde med kirkens anden præst, personale, menighedsråd og 

menigheden. 

- kan formidle kristendommen levende, interessant og forståeligt. 

- vil være med til at videreudvikle kirkelivet. 

- vil være med til at skabe religionsdialog og migrantarbejde blandt sognets migranter og efterkom-

mere og indgå i stiftets netværk omkring religionsdialog. 

- er rummelig i sit kirkesyn og accepterer menneskers forskellighed. 

- har lyst til at tale med og lytte til mennesker i alle livets situationer. 

- kan lide at arbejde med børn og unge, voksne og gamle. 

- vil indgå i et aktivt lokalsamfund og ser fordelen ved at bo i det. 

- har godt humør og en uhøjtidelig tilgang til kirkelivet. 

 



 

 

Sognet: 

Sognet har ca. 7.100 indbyggere, hvoraf ca. 5.100 er folkekirkemedlemmer, og består af blandet bolig-

byggeri, socialt og alment boligbyggeri og villakvarterer. Der er mange børnefamilier, seniorer, enlige 

og mange familier af anden etnisk herkomst. 
 

Kirken: 

Halskov Kirke er moderne kirke fra 1968, der ligger i en naturskøn park. Kirken har et arkitektonisk rent 

udtryk, opført i røde teglsten og med kobbertag, og indeholder menighedssale, kordegnekontor og 

præstekontor.  

Kirkerummet er en smuk og enkel ramme for gudstjenestens forkyndelse, ordet, dåben og nadveren, 

og man mærker det gensidige nærvær mellem præst og menighed.  

Korsør Kirkegård og kapel ligger i Skt. Povls sogn og ejes af Halskov og Skt. Povls menighedsråd i fæl-

lesskab. 
 

Kirkelivet: 

Der  er gudstjeneste hver søndag kl. 10.00 på skift mellem de to præster og kirkegangen er god. Der er 

også anderledes gudstjenester som fx Sommer Kirke, Højskolemesse, Gud & Falafel og gudstjenester 

for hele familien, hvortil der er god opbakning fra menigheden. Desuden er der en bred vifte af velbe-

søgte arrangementer med foredrag, sangaftner og koncerter med både klassisk og populær musik. En-

delig er der et godt samarbejde med byens foreninger og institutioner, samt de øvrige kirker i området. 

Der er 3-4 konfirmandhold, et minikonfirmandhold, plejehjem, ældrecentre, ca. 75 bisættelser, ca. 25 

dåb/lørdagsdåb og nogle få vielser årligt.  
 

Byen: 

Byen byder på et rigt foreningsliv med mange kulturelle tilbud i form af teater, koncerter, kunstudstil-

linger, foredrag og verdens næstældste biograf. Her er en fantastisk natur omkring Korsør, hav, skov 

og strand, med gode muligheder for at dyrke et aktivt fritids- og idrætsliv. Desuden har vi en af Dan-

marks smukkeste golfbaner. 

Ønsker du at opleve storbyens puls, kan man komme til København med tog eller bil på ca. 1 time, til 

Odense på 25 min, og der er direkte forbindelse til lufthavnen på halvanden time. 
 

Boligen: 

Vi tilbyder et totalrenoveret, skønt og børnevenligt vinkelhus på 256 kvm med ny kontortilbygning på 

47 kvm med separat indgang. Huset ligger på en 1.007 kvm grund med en nem og nyanlagt have. Der 

er kun 200 m til en af byens bedste badestrande med blåt flag. Huset ligger 500 m fra kirken i et stille 

villakvarter på en blind vej. 

Der er 500 m til skole og børnepasning, 1 km til indkøbsmuligheder, 18 km til uddannelsesinstitutioner 

i Slagelse, desuden er der flere fri- og privatskoler i området. 
 

Personale og menighedsråd: 

Halskov Kirke har 2 præster, 1 kordegn, 2 kirketjenere, 1 organist og et kirkekor med 16 piger. Menig-

hedsrådet består af 10 medlemmer. Der er et rigtig godt og konstruktivt samarbejde mellem menig-

hedsrådet, personale og præster. 

Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du meget velkomme til at kontakte os og besøge kirken 

for en uddybende samtale.  
 

Kontakt: 

Menighedsrådsformand, Birthe Vilhelmsen, mob. 4258 4856. 

Se også kirkens hjemmeside og facebookside. 


