Hannæs søger sognepræst.
Kører du fra Ålborg til Hannæs, så går vejen igennem det flade Hanherred og videre tværs over Bygholm dæmning, så vil dit første møde med Hannæs vil være Øsløs Kirke. Kirken tager sig majestætisk
ud i landskabet med sin flotte placering, som er på en bakke der hvor Limfjorden møder Bygholm
Vejle. Kører du længere ind i landskabet så finder du Vesløs Kirke og Arup Kirke, som begge ligger
smukt langs henholdsvis Vesløs Vejle og Arup Vejle: Nu er du kommet til et meget smukt område med
en helt unik natur. Dette område kalder vi ”Sydhannæs” og det udgør de tre sogne, som lige nu mangler en sognepræst.
--Vi har en ledig stilling som sognepræst med muligheder, der er større, end man lige skulle tro! Sognepræstestillingen hos os i Øsløs-Vesløs-Arup indeholder en masse spændende opgaver og kirkelige
handlinger. Det vil være et job, som den rette person vil kunne trives og udvikle sig i.
Vi bor i et af Danmarks skønneste naturområder, hvor der er højt til himmelen og nært til fjord og
hav. Vi ser os som et område, hvor også lokalsamfundet er præget af naturens generøsitet og åbenhed.
Her er et lokalmiljø, der tilbyder idræt, kultur, handel, skoler og foreninger. Som præst betyder det
gode muligheder for meningsfuldt samarbejde.
•

Vi ønsker, at du som vores nye præst har vilje og evne til samarbejde med lokalsamfundets aktører, præstekolleger, medarbejdere, menighedsråd og frivillige. Det har vi nemlig god tradition for.

•

Netop det gode samarbejde i lokalsamfundet skal helst ligge dig meget på sinde. Vi er et landsogn, og derfor skal du have lyst til arbejdsområder som f.eks.: samtaler i folks hjem, invitationer fra lokale foreninger og samarbejde med vores skoler og lokalsamfund.

•

Du skal være klar til landsbyliv i ordets allerbedste forstand. Vi vægter den vedkommende
gudstjeneste og mødet med mennesker ved og uden for kirken. Vi håber derfor, du er en
præst, der kan lytte og forstå de forventninger, som sognets forskellige generationer har til
livet.

•

Vi håber, at du har lyst til at være en del af dialogen om, hvordan kirkens kerneopgaver skal
prioriteres og udformes. Rammen eller ideen omkring kirken i pastoratet er på mange måder
helt almindelig, men vi er ikke bange for fornyelser, og vi ser frem til dine ideer, ressourcer og
engagement.

Embedet
Vi er ét menighedsråd, der repræsenterer tre små sogne. Vi har et rigtig godt samarbejde indbyrdes,
og vi har en ligefrem og åben dialog med medarbejderne.
Menighedsrådet har et aktivitetsudvalg, som har et tæt samarbejde med nabopastoratet. I fællesskab
arbejder vi på at lave gode fællesarrangementer.
Kirkerne har en organist tilknyttet, der sammen med kirkesangerne og graverne udgør et fast team de
fleste søndage til gudstjenesten. Vi prioriterer musikledsagelse og et godt samarbejde imellem aktørerne.
De tre sognekirker har hver deres særkende:
•

Arup Kirke er pastoratets mindste kirke og her finder man en helt særlig stemning.

•

Vesløs Kirke er forholdsvis nyrestaureret, og kirkerummet har vist sig velegnet i forbindelse
med f.eks. fællesspisning og teater.

•

Øsløs Kirke er pastoratets største kirke med en flot placering og en fænomenal udsigt over
Limfjorden. I Øsløs kirke har vi tradition for at lave gode julekoncerter og større arrangementer.

Samarbejde og kolleger
I Thisted provsti er der forskellige muligheder for kollegial sparring med præstekolleger. F.eks. Mødes
nogle af præster jævnligt i prædikengruppe ofr at samtale om de kommende prædikner. Men i gruppen fylder faglig sparring og socialt samvær mindst lige så meget som forberedelsen til den kommende søndag.
Vores dygtige medarbejdere er gode samarbejdspartnere i arbejdet med nærmest alt fra musik og
sang, praktiske opgaver, arbejde med børn og administration. Forståelse - og fællesskabsånd for de
mange forskellige opgaver ved kirken er vigtigt for os.
Embedet som præst i Øsløs-Vesløs-Arup sogn byder på meget godt præstearbejde, og der er ingen
fare for at gå i stå i her hos os. Og med gode kolleger er der også mulighed for prædikenfrie weekender samt et godt samarbejde om at få fri, når privatlivet skal prioriteres, så arbejdsglæde og livsglæde
fastholdes.
Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 9 valgte medlemmer, og her er der noget udvalgsarbejde, som præsten meget gerne må deltage i. Menighedsrådet har intet retningspræg, og der er altid støtte til det, præsten
finder vigtigt. Menighedsrådet er kendetegnet ved samarbejde åbenhed og ønsket om dialog.
Hvad med familien?
På Hannæs plejer vi at tage godt imod nye folk. Vi vil gøre meget for at respektere andre for det, de er
og kan.
Du kan roligt tage familien med til Hannæs. Der er børnehaver og grundskoler i nærområdet – både
folke- og friskoler. Der er en bred vifte af ungdomsuddannelser i Thisted, kun 22 km fra Hannæs. Der
er gode muligheder for arbejde til din ægtefælle, hvad enten han eller hun er faglært, akademiker eller funktionær. Thisted Erhvervsråd er gerne behjælpelig med at finde beskæftigelse til partner. Uddannelse er også en mulighed, idet Thisted har Thy Uddannelsescenter med en række korte og mellemlange uddannelser.
Bopælspligt
Der er bopælspligt i pastoratet. I Vesløs er der en nybygget præstebolig, der stilles til rådighed.
Kirkens hjemmeside.
Hvis du vil finde flere oplysninger om vores pastorat, kirker og aktiviteter, så kan du besøge vores
hjemmeside vesløskirke.dk.
Vi vil glæde os til at se din ansøgning. Du er altid velkommen til at henvende dig til os. Søren Ottosen
(formand), tlf. nr. 21557044, Julius Sebastian Holst (præst i nabopastoratet) tlf. nr. 97 99 10 02 eller
provst Lisbeth Damgren 21801750.

