
Nyt pastorat midt i Sønderjylland søger sognepræst 

Vi søger en præst der oplever stolthed og glæde ved, at virke som præst samt forkynde det kristne 

budskab for alle i pastoratet.  

Vi håber at ansætte en, der ønsker at fremme liv og vækst i sognene, er med til at sætte en positiv 

dagsorden og for hvem fællesskabet, glæden, nærvær og synlighed betyder meget. 

På nuværende tidspunkt, har vi mange aktiviteter i gang i de respektive sogne, der ikke 

nødvendigvis kræver præstens deltagelse. Derfor ser vi, at du får tiden til en rolig start, hvor du kan 

finde fodfæste og synliggøre dig. Samt have fokus på, at lære sognene at kende, lave undervisning 

samt kræse for de kirkelige handlinger.  

Hos os er der et stort frirum til, at du kan afprøve dine ideer. Vi ønsker at bakke op om præstens 

gudstjenester, visioner og tiltag.  

Pastoratets præstegård ligger i Hellevad, centralt placeret mellem de to andre sogne. 

Sognene er centralt beliggende 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 

Sønderjylland.  

Præstegården ligger vidunderligt. Lige ved kirken, nær skolen og alligevel midt i den flotte, rolige 

sønderjyske natur. Gode stisystemer og løberuter forbinder land og by. 

Den meget rummelige og velholdte præstebolig har en dejlig, afskærmet og velholdt have. Selvom 

boligen ligger centralt for arbejdet, er her også plads til privatliv.  

Boligen er bygget i 1966. Gennemgribende renoveret i 2008. I beboelsen på 140 m² er der 3 gode 

værelser og et fint loftsværelse. Præstekontoret ligger i forlængelse af boligen og har egen indgang. 

Der er konfirmandstue ved boligen. 

Hellevad Sogn: 

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

totalrenoveret. 

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

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

Børneunivers. 

• Der er et godt samspil mellem dagpleje og kirken. 

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

børn. 

• Hellevad Sogn har 964 indbyggere, hvoraf de 806 er medlem af 

folkekirken. 

• Menighedsrådet består af 5 personer. 

• I sognet er der mange aktive foreninger.  

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

• Der er meget erhvervsliv i sognet. 

 

 

 



Egvad Sogn: 

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

• Kirkegården ligger rundt om kirken. 

• Egvad Sogn har 426 indbyggere, hvoraf de 367 er medlem af 

folkekirken. 

• Menighedsrådet består af 5 personer, som er fordelt med en fra hver af 

de små omkringliggende byer. 

• I sognet er der 4 meget aktive foreninger. 

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

 

Ravsted Sogn: 

• Meget flot landsbykirke fra 1100-tallet, med mange smukke detaljer og plads til 200 

personer.  

• I sognet ligger Ravsted Børneunivers, hvor børnene er tilknyttet, fra de begynder i dagpleje, 

til de er færdige med 6.kl. 

• Der er et godt samarbejde mellem kirke, skole, forsamlingshus og foreninger. 

• Ravsted Sogn har 976 indbyggere, hvoraf de 765 er medlem af folkekirken. 

• Menighedsrådet består af 5 personer. 

• Her er der virkelig mange aktive foreninger. 

• Der er en del erhvervsliv i sognet. 

• Her ligger et frivilligt drevet friluftsbad. 

• Den meget velfungerende dagligvarebutik, der er købt af byens borgere.  

• En meget åben lille by med skøn natur omkring. 

 

De 3 sogne er pr. 1.9.19 blevet samlet til et pastorat, og du vil dermed blive den første sognepræst i 

dette nye samarbejde. 

Menighedsrådene i alle 3 sogne er selvkørende og meget positive over for det nye, og du vil derfor 

langtfra stå alene med denne opgave. 

Dine ideer til, hvordan vi kan afholde menighedsrådsmøder er velkomne. Vi har absolut ingen 

forventning om, at du deltager i flere møder om måneden.  

Kirkerne nyder god opbakning ved koncerter, foredrag mm. Til gudstjenester er fremmødet ikke 

altid prangende.  

Yderligere oplysninger om Hellevad og Egvad ses på den fælles hjemmeside: hellevad-egvad-

sogne.dk. Ravsted er endnu ikke kommet med. Her henvises til: Ravsted.dk  

Du kan også ringe til: 

Formændene for de 3 menighedsråd: Hellevad: Birger Wollesen mobil 2045 9144. Egvad: Jes 

Jessen Iversen, mobil 2345 4780. Ravsted: Tina Ommen mobil 3056 3971 

Eller Provst i Aabenraa Provsti. Kirsten Kruchov Sønderby, mobil 2916 0551.  


