Horslunde

Nordlunde

Nøbbet

Embedsbeskrivelse for embedet som sognepræst (kbf) i Horslunde-Nordlunde
pastorat, Lolland Vestre Provsti, Lolland-Falster Stift.
Horslunde, Nordlunde og Nøbbet sogne søger ny sognepræst, da vores præst har søgt nye
udfordringer.
Horslunde er et landsbysogn centreret om Horslunde by, hvor præstegården ligger. Der er et
meget aktivt foreningsliv, to skoler (en folkeskole og en privatskole), indkøbsmuligheder,
lægehus og posthus hos den lokale købmand. Byen er omkranset af landområder. Horslunde
blev valgt til Årets Landsby 2010 og energilandsby.
Nordlunde og Nøbbet er typiske landsogne. I nabobyen Nakskov er der uddannelsescenter med
bl.a. gymnasium, teatersal og bibliotek.
Forventninger til vores præst:
•
•
•
•
•
•

•

•

Har en klar evangelisk forkyndelse og kan formidle på en nærværende, nutidig og
levende måde der knytter sig til hverdagslivet
Kan gøre såvel højmessen som alternative gudstjenester vedkommende og
engagerende
Har gode samarbejdsevner og er indstillet på samarbejde både med ansatte og frivillige
Tager initiativer, inspirerer og deltager i udvikling af kirken som værdifuld for alle i
sognene.
Er udadvendt og synlig i sognenes liv og viser engagement i sognenes kirkelige liv
Har lyst og evne til husbesøg, sjælesorg og kan møde mennesker i forskellige
aldersgrupper med åbenhed og med evne til at formidle evangeliet ind i den enkeltes
livssituation
Videreføre og gerne udbygge de relationer der i forhold til borgerforeningen i
Horslunde, skolerne, dagplejen, børnehaven, pensionistforeningen, ældrecentret,
menighedsplejen m.v.
Vil deltage i arbejdet med børnekor

Vi kan tilbyde vores kommende præst:
•
•
•
•
•
•

Et mangfoldigt og aktivt kirkeligt liv
Tre sogne med hver deres menighedsråd, der har lyst og vilje til samarbejde og åbne
for nye ideer
To middelalderkirker og en kirke fra 1908
Nyrenoveret præstebolig med kontor
Konfirmandstue sammenbygget med præstegården
Et godt teamwork med kirkernes medarbejdere

•

Et godt samarbejde med nabosognenes præster

Præstegården:
Horslunde Præstegård, Pederstrupvej 5, 4913 Horslunde. Præstegården er opført 1869, på 370
m².
Der er et kontor i præstegården på ca. 15 m² med adgang gennem præstegårdens entredør.
Der en parkagtig have med græs og store træer. Gennem haven kan man gå over en lille bro
og på en sti forbi det reventlowske asyl til kirken. Der er mulighed for at få hjælp til
havearbejdet.
Menighedsrådene:
Der 5 valgte medlemmer i alle tre menighedsråd. I Horslunde er kirkeværgen valgt uden for
menighedsrådet. Menighedsrådene er alle fundet ved fredsvalg. Der er ikke nogen specielle
retningspræg i sognene.
Samarbejde:
De tre menighedsråd mødes to gange om året og drøfter fælles indkøb, aktiviteter,
planlægning af loppemarkedet mv. Derudover er der fælles aktivitetsudvalg,
præstegårdsudvalg og kirkegårdsudvalg.
Menighedsplejen:
Der er i samarbejde med nabosognet Utterslev-Herredskirke-Løjtofte etableret menighedspleje
(selvstændig forening) med tilknytning til de 4 sogne. Der afholdes hvert år et loppemarked til
fordel for menighedsplejen, hvor både menighedsrådsmedlemmer og frivillige står for det
praktiske.
Kirkeblad:
Vi samarbejder med nabosognene Utterslev-Herredskirke-Løjtofte, Købelev og Vindeby om
fælles kirkeblad. Det udkommer 3 gange om året. Det er præsterne, som står for kirkebladet.
Konfirmandundervisning og minikonfirmander:
Der er to konfirmandhold, der undervises sammen med nabopræsterne. Eleverne i 3 klasse
undervises i kirke og kristendom.
Personale:
Der er fælles graverteam, kirkesanger, organist og regnskabsfører.
Nærmere oplysninger fås hos:
Horslunde:
Formand Marianne Krøll Møller, tlf. nr. 30 66 09 94 eller send mail til
mariannekroellmoeller@gmail.com
Nordlunde:
Formand Eva Jensen, tlf.nr. 27 26 87 42 eller send mail til ecj@dlgtele.dk
Nøbbet:
Formand Jens Peder Nielsen, tlf.nr. 54 93 54 38 eller mail til jpn@dlgtele.dk

