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Embedsbeskrivelse 

 

Bredstrup-Pjedsted Kirker søger ny sognepræst, da vores nuværende præst gennem 38 år er gået på 

pension. Bredstrup-Pjedsted kirker er beliggende i Trekantområdet lige uden for Fredericia i et 

naturskønt område ved Elbodalen. Vores velholdte kirker ligger smukt placeret i de to landsbyer 

Bredstrup og Pjedsted. Vores sogne har ca. 1500 indbyggere. Vi forventer en ændring af 

sognegrænsen. 

 

Om os: 

Vi er to kirker med et fælles menighedsråd, med fire medlemmer fra hvert sogn. Vi er et 

samarbejdsorienteret menighedsråd, der vil arbejde på at gøre vore kirker rummelige for alle i 

sognet. For nylig har rådet udarbejdet en vision, og det er vores hensigt, at den videreudvikles med 

den nyansatte præst.  

 

Visioner for Bredstrup og Pjedsted kirker: 

Bredstrup og Pjedsted Kirker skal med udgangspunkt i den kristne tro være imødekommende og 

rummelige.                                                                                                                                                                            

Vi vil møde mennesker, hvor de er, og tilbyde dem et folkeligt fællesskab, hvor der er plads til 

fordybelsen og refleksion.   

 

På nuværende tidspunkt har vi forskellige kirkelige aktiviteter: Babysalmesang, minikonfirmander, 

konfirmander og arrangementer af forskellig art i den rummelige konfirmandstue. 

Minikonfirmanderne og konfirmanderne undervises af sognepræsten samt medhjælpere, og vores 

kirkesanger står for babysalmesang. Nogle arrangementer planlægges i samarbejde med andre 

foreninger i lokalsamfundet, og vi har en del frivillige tilknyttet til de mere praktiske opgaver. Der 

er god folkelig opbakning til aktiviteterne i konfirmandstuen.  

 

Vi deltager på provstiplan med fælles gudstjeneste 2. Pinsedag samt en konfirmanddag. Der er et 

meget godt samarbejde med de øvrige sogne i Fredericia Provsti. 
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Vi er to landsogne, hvor skolen er i en rivende udvikling, i det vi modtager en del elever fra 

Fredericia. Vi har børnehaver, vuggestue og en idrætshal med et aktivt idrætsliv for alle aldre. 

Skolen underviser til og med 6. klasse og alle er to-sporet. Overbygningskoler og gymnasium ligger 

i Fredericia (6 km.). Hertil er gode cykelstier og busforbindelser. 

 

Præsteboligen er bygget i 1964 og renoveret i 2018 med bl.a. nyt køkken og badeværelse. Boligen 

rummer stort køkken/alrum, to stuer, fire værelser, to badeværelser samt kontorfaciliteter til 

præsten. Fra boligen er der en smuk udsigt ud over Elbodalen. Den nyrenoverede præstebolig er 

placeret ved siden af kirken i Bredstrup. 

 

Vi ønsker: 

- En dygtig og engageret præst som kan forkynde evangeliet på en inspirerende og forståelig måde i 

en nutidig sammenhæng.  

- En præst som kan sikre at vore kirker er åbne og inkluderende. 

- En præst hvis virke i sognene skal bære præg af både tradition og fornyelse.  

- En præst der ser en værdi i det lokale fællesskab. 

- En præst der har et ønske om at være synlig i lokalmiljøet. 

  

Få yderligere informationer på hjemmesiderne: www.Bredstrup-Pjedsted.dk og 

www.bredstruppjedstedkirker.dk, eller kontakt menighedsrådsformand Lisbeth Kjær Poulsen på 

telefon 26394030.  

http://www.bredstrup-pjedsted.dk/
http://www.bredstruppjedstedkirker.dk/

