Har du lyst til at blive vores præst?
Vor Frue Kirke ligger midt i Aalborg og er både en del af den etablerede midtby med en solid historisk
tradition og en kirke i et sogn i rivende udvikling. Her er mange nybyggede kvarterer bl.a. på havnefronten.
Halvdelen af sognets befolkning er mellem 20 og 29 år, hvilket medfører en naturlig høj udskiftningsprocent.
Vi er naboer til Den Sociale Skadestue og til Kirkens Korshærs arbejde. Vi ligger midt på byens gågade og
vi er et kendt og meget søgt sted for mange former for kultur, musik og koncerter. Med vores kirke står vi
midt i traditionen og har samtidig en spændende mulighed for at være kirke på tidens betingelser. Vi ønsker
at understøtte og arbejde med de muligheder, det giver os.
Vi søger en sognepræst, der sammen med os vil være med til at videreudvikle en kirke, der lever og tager del
i den tid og den storby, vi befinder os midt i. Vi søger en sognepræst, der vil være med til at skabe en åben
og imødekommende folkekirke for alle de grupper af mennesker, der er i sognet, stærke og udfordrede, travle
og ensomme, søgende, etablerede og unge, der er i gang med at finde deres ben i byen. En præst, der har lyst
til at bakse med den udfordring at involvere alle slags mennesker i kirkens arbejde.
Menighedsrådet har lyst til og ønske om sammen med vores præster og medarbejdere at arbejde med de
spørgsmål og udfordringer, som optager mennesker i dag. Vi ønsker at arbejde med fællesskaber, ensomhed,
sociale udfordringer og vi ønsker at markere os som et sted med rummelighed og plads til mangfoldighed. Vi
ønsker at skabe plads til de mennesker, der har lyst til at være med i fællesskabet og gerne i forskellige
fællesskaber som vi kan udvikle inden for vores kirke.
Vi har tradition for at arbejde med sociale og diakonale udfordringer. Vi bruger musik og samarbejder aktivt
om musikkens mulighed for at være med til at skabe livstolkninger. Vi ser os selv i stadig bevægelse for at
komme søgende mennesker i møde. Vi arbejder blandt andet med meditation, retræter, pilgrimsvandringer,
walk-in-gudstjenester. Vi holder også jazzgudstjenester og lignende.
Vi ønsker at bevare det bedste fra traditionen og samtidig har vi lyst til at lukke os op for de mennesker, der
lever omkring os. Vi ønsker at signalere åbenhed og relevans for menneskers dagligdag og behov.
Vi ser det som vores kerneopgave at være et sted, hvor evangeliet bliver forkyndt, så det har relevans for
mennesker i dag. Der er lyst til samarbejde fra menighedsråd og medarbejdere og vi ser frem til at møde dig,
der vil være sognepræst midt i dette.
Lidt om kirken
Kirken har rødder tilbage til et benediktinerkloster grundlagt i 1100-tallet. Den nuværende bygning er opført
i 1878 som en treskibet basilika. Dens indre er enkelt og lyst med døbefont, prædikestol, epitafier samt to
gravkapeller med sarkofager fra 15-1600-tallet og ca. 600 siddepladser.
Kirkens orgel er bygget af Markussen og Søn i 1961 med facade fra 1749. Det har 48 stemmer, fire manualer
og pedal. Udstyret med nyeste elektronik. Desuden et kororgel på 5 stemmer samt et Sauter flygel.
I kirken er indrettet ”cafe-hjørne” med borde til kirkekaffe og andet samvær og et ”stillehjørne” med
lysglobe. Der kommer adskillige andagtssøgende i dagens løb. Der er ikke kirkegård ved kirken.

Se, hvad VisitAalborg skriver om Vor Frue: https://www.visitaalborg.dk/vor-frue-kirke-gdk596532
Sognegården ligger umiddelbart ved siden af kirken med kordegnekontor, konfirmandstue, møderum og
kontorer til præster og organister. Der er et påtrængende behov for større og bedre lokaler både til kontorer
og til sogneaktiviteter. Menighedsrådet afventer, at mulighed for erhvervelse af lokaliteter i kirkens nærhed
skal opstå.
Menighedsrådet er valgt ved fredsvalg. Det består af fire præster, en medarbejderrepræsentant og otte valgte
medlemmer (med biskoppens tilladelse er den niende valgte plads ikke længere besat).
Præstestillinger:
Sognepræst (kbf) 100%. Sidder i bestyrelsen for Aalborg Kloster
Sognepræst 75 % (overenskomstansat, lokalfinansieret). MR har vedtaget at arbejde for opnormering til
100%
Sognepræst og korshærs-/ arresthuspræst 0 % / 100 %
Sognepræst og sygehuspræst 10 % / 90 %.
(De to førstnævnte stillinger har regulativ. Regulativ/aftale for arbejdsfordeling udarbejdes i forbindelse med
ansættelse.)
Opgaver, der skal fordeles mellem præsterne:
Højmesser, 2 plejehjem der betjenes månedligt, dåbsgudstjenester, vielser og velsignelser, begravelser, 2
hold konfirmander, 1 hold minikonfirmander, menighedsrådsmøder, kalendermøder, kirkeblad og
aktivitetsudvalg.
Herudover er der i øjeblikket: Litteraturkreds, børnekirke, walk-in gudstjenester og diverse sogne aktiviteter.
Den fratrådte sognepræst (kbf) har holdt ”Blå time” (månedlig stillegudstjeneste) i kirken og af og til retræter
lokalt og udensogns.
Medarbejdere:
2 kordegne (hhv. 100 og 60 %) sekretærfunktion i menighedsrådet, kirkebladudvalg og andre udvalg
2 kirketjenere (hhv. 100 og 80 %)
2 organister (hhv. 100 og 60 %)
Kor og musik:
Der er to kor tilknyttet kirken. Voksenkor på 9 sangere, der medvirker ved alle højmesser. Pigekor på ca. 15
piger i alderen fra 13-25 år. Pigekoret medvirker ved enkelte højmesser samt ved musikgudstjenester og
koncerter. Der afholdes ca. 25 koncerter årligt. Genremæssigt spænder det bredt: Klassiske orgelkoncerter,
gospelworkshops, jazz, korkoncerter, orkester- samt solistkoncerter. Et nyt tiltag er fællessangsaftner og
samarbejde med Ordkraft i Aalborg. Der er et tæt samarbejde med Aalborg Kulturskole og Vestervig
Kirkemusikskole, som begge afholder deres elev-koncerter i Vor Frue Kirke.
Tjenestebolig: Boulevarden 11, 4. sal, 9000 Aalborg
Nyindrettet lys lejlighed på 182 km2. Elevator. Fem rum: Kontor, to sammenhængende stuer med hver sin
balkon/altan, hvoraf en i direkte sammenhæng med køkken, nyt køkken med hårde hvidevarer, stort
soveværelse med altan, værelse, toilet m. bruseniche v. entreen og meget stort badeværelse m. bruseniche, to
håndvaske og vaskesøjle. Depotrum på loftet/ i kælderen. Lukket gård m. cykelparkering. Ca. 400 m. gåafstand til kirke/sognegård, hvor der er parkeringsmulighed. Boligbidrag og forbrugsafregning nyvurderes
ved ansættelse. (NB: Der er også kontor til sp. i sognegården).

Her er noget om det med paragraffer og tal:
Stillingen som sognepræst (kbf) i Vor Frue Pastorat i Aalborg Stift er ledig.
Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og
Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr.
43.000,- årligt.
Det er en forudsætning for indplaceringen i løngruppe 2, at den, der ansættes, har gennemført den
obligatoriske efteruddannelse. Ansøgere, der ikke opfylder betingelsen, kan ansættes i løngruppe 1 indtil
betingelsen er opfyldt.
Om sognet:
Folketal mm. pr. 1/1 2018:
Antal folkekirkemedlemmer: 5.103. Antal indbyggere: 7.071
Antal fødte: 75
Antal døde: 43
Antal døbte: 55
Antal konfirmerede: 36
Antal kirkelige vielser: 13
Antal kirkelige velsignelser: 3
Antal kirkelige begravelser blandt sognets døde: 38
Kirkegang ret varierende. Højmessedeltagelse 2017: 6000.

Vi hører meget gerne fra dig
Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000
Aalborg, e-post: kmaal@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.
Opslået: 29. maj 2018. Udløber: 18. juni 2018
Se også: https://aalborgstift.dk/stiftet/ledige-praestestillinger
Kontakt gerne MR-formand: Peter Grarup, tlf. 25 39 18 53 eller næstformand: Vibeke Verwohlt, tlf.
40 59 42 99.

