
Stillingsbeskrivelse for stillingen som provst for Norddjurs Provsti og sognepræst i 
Grenaa Pastorat

Fakta om provstiet
Der bor 38.088 personer i provstiet, heraf er 32.618 medlem af folkekirken, hvilket giver en 
medlemsprocent på 85,6.

Der er 36 sogne, 15 pastorater, 38 kirker og 39 kirkegårde i provstiet.

Der er ansat 20 præster i provstiet samt 2 valgmenighedspræster.

På tværs af sognene arbejdes der med skole/kirkesamarbejdet.

Der er tilknyttet en provstisekretær på 30 timer ugentligt. Der er gode kontorfaciliteter placeret i 
Grenaa.

Karakteristik af provstiet
Norddjurs Provsti er karakteriseret ved at have et stort bysogn i Grenaa og en række større og 
mindre landsogne, herunder Anholt.

Der er to valgmenigheder i provstiet – en grundtvigsk og en indremissionsk.

Provstiet er beliggende i den smukke østjyske natur med gode badestrande.

I provstiet har der udviklet sig en del samarbejde mellem sognene særligt om 
skole/kirkesamarbejdet, fælles regnskabskontor og der er konsulenthjælp til menighedsrådene på 
personaleområdet. Generelt arbejder menighedsrådene godt sammen, og der er en forståelse for, at 
verden ikke står stille.

Præsterne mødes 3 gange årligt til provstikonventer. Der er et godt samarbejde blandt præsterne.

Der er i provstiet igangsat en drøftelse af den fremtidige struktur, og den nye provst vil blive en 
vigtig del af denne proces.

Øvrige oplysninger
Provsten skal deltage i provsteuddannelsesforløb, og herudover vil provsten indgå i det kollegiale 
fællesskab med de øvrige provster i stiftet.

Biskoppen holder 4 årlige møder med stiftets provster, og herudover mødes provsterne i stiftet et 
par gange årligt.

Særlige opgaver og udfordringer
Biskoppen og provstiudvalget lægger vægt på, at provsten er en nærværende leder, der kan 
understøtte og inspirere provstiets præster og menighedsråd, igangsætte og fastholde projekter i 
provstiet samt, gennem samarbejde med præster, medarbejdere og menighedsråd, skabe gode 
rammer for den forskellighed, der præger sognenes kirkelige liv.



Norddjurs Provsti har engagerede menighedsråd, præster og medarbejdere, som både hver især og 
sammen i sognene, og tillige på tværs af sognegrænserne, føler et stort ansvar for kirkens 
kerneopgaver og for dens ”liv og vækst”. Provsten spiller her en vigtig rolle som formidler af såvel 
fællesskabet som af forståelsen for sognenes egenart.

Provsten for Syddjurs Provsti, der er fungerende provst under vakancen, stiller sig gerne til rådighed 
for kollegial sparring.

Kontaktperson for provstiudvalget:
Aksel Bach, tlf.: 29 25 27 63.

Karakteristik af Grenaa Sogn
Der bor 13.773 personer i Grenaa Sogn, heraf er 11.458 medlemmer af folkekirken.

Der er to kirker i sognet – Grenaa Kirke og Simon Peters Kirke, som præsterne betjener på skift.

Der er en god og velfungerende sognegård i byen, som skaber gode rammer for personalet og nogle 
af kirkens aktiviteter.

Menighedsrådet består af 15 engagerede medlemmer.

Grenaa Sogn er et almindeligt bredt dansk sogn uden retningspræg. Der er en række kirkelige 
organisationer i sognet, som menighedsrådet samarbejder med.

Der er tilknyttet boligpligt til stillingen. Boligen er beliggende i Åstrup, en lille landsby, der næsten 
er vokset sammen med Grenaa i den nordlige del af byen. Boligen er bygget i 2008 og er på 184 m², 
grunden er på 1.156 m². Boligen indeholder 4 værelser, stue og køkken-alrum. Boligen er 
beliggende i et børnevenligt kvarter. Der er 2,5 km til nærmeste børnehave/vuggestue og folkeskole 
(0. – 6. klasse). Der er 2,2 km til sognegården og til provstikontoret. 

Menighedsrådet lægger stor vægt på, at den kommende præst/provst vil indgå i et konstruktivt 
samarbejde med de øvrige præster i sognet, så præsterne sammen med menighedsrådet og det 
øvrige personale fortsat kan fastholde et højt aktivitetsniveau og skabe gode rammer for det 
kirkelige liv i sognet.

Yderligere oplysninger om stillingen som sognepræst i Grenaa Pastorat kan ses på www.grenaasogn.dk.

Kontaktperson for menighedsrådet:
Formand for menighedsrådet, Birthe Jensen, tlf.: 86 32 52 56 eller 30 57 32 10
Sognepræst Kenneth Sørensen, tlf.: 86 32 13 93


