Embedsbeskrivelse
Sogn:

Jægersborg

Stift:

Helsingør

Folketal:

7.809 (heraf 5.536 medlemmer)

Kirken

Kirken er indviet i 1941 og i god stand
Antal siddepladser: ca. 240
Orglet: Marcussen og Søn, udført af P. G. Andersen, fra 1944 er på 25 stemmer. Der er desuden et
kororgel, P. G. Andersen og Bruhn, fra 2004, samt et cembalo, Mathias Kramer 2012. (læs mere på
www.jaegersborgkirke.dk)

Der er sognegård ved kirken.
Der er 1,5 km til nærmeste kirkegård.

Kirkegangen
God og stabil: I 2015 var der 9.248 kirkegængere. I alt er der i kirke og sognegård ca. 26.000
deltagere per år til kirkens arrangementer.

Menighedsrådet
Menighedsrådet, der er valgt ved fredsvalg, består af 10 (+2) medlemmer samt 8 suppleanter.
Der er tradition for, at suppleanterne i vid udstrækning deltager i rådets 8 årlige møder og i udvalgsarbejde.
Formand: Jens Bache, Vejlesøparken 12, 1. th., 2840 Holte. Telefon: 4058 8750

Arbejdsforhold
a)

Jægersborg sogn er et forstadssogn med få virksomheder og butikker.
Der er mange børnefamilier. Der er ingen skoler i sognet, men god kontakt til de nærmeste skoler,
Tjørnegårdsskolen og Skovgårdsskolen.
Beboerne har et højt uddannelsesniveau og stiller høje kvalitetskrav.

b)

I sognet er to plejehjem, hvor der afholdes en gudstjeneste en gang om måneden og cafémøder med
jævne mellemrum.

c)

Der er to præster, som deler gudstjenester og kirkelige handlinger ligeligt.
Konfirmander fordeles i reglen med to store hold pr. præst. Ingen distriktsdeling.
Der er tradition for et tæt samarbejde mellem præsterne.

d)

Der er tre fuldtidsansatte: en organist, en kordegn og en kirketjener.
Dertil kommer faste vikarer samt 5 korsangere, en babysalmesangsunderviser, to minikonfirmandundervisere, og en PR-medarbejder er ansat til at stå for hjemmeside og PR. I et korsamarbejde med
Ordrup og Gentofte kirker er ansat en korleder, flere dirigenter og en korproducent for Det danske
Spire-, Børne-, Junior- og Pigekor – i alt ca. 270 børn og unge som synger ved gudstjenester og
koncerter i de tre kirker.
Ud over højmesserne afholdes skumringsgudstjenester, kantategudstjenester, børnegudstjenester og
konfirmandgudstjenester. Der er i kirken et rigt musikliv på højt niveau ved gudstjenester og
koncerter.
Kirkeligt arbejde i øvrigt: Babysalmesang, minikonfirmandundervisning, børne- og pigekor,
arrangementer for børn og forældre i forbindelse med børnegudstjenesterne, studiekreds,
refleksionsløb, eksistenssamtaler, foredrag, litteraturkreds, fyraftenskor, Åbent Forum eftermiddagsmøder hver måned.
Der er mange frivillige som deltager i det kirkelige arbejde og som læsere ved gudstjenesterne.

Afstande
Der er 1 km til Gentofte station, det tager 14 min med S-tog til Nørreport.
Der er 1½ km til nærmeste folkeskole. Mange gode indkøbsmuligheder inden for en afstand af 1½ - 2½
km.

Stedtillægssats: Sats 6.
Andet af interesse for ansøgerne
Jægersborg kirke er kendetegnet ved en meget god stemning og et fortræffeligt samarbejde mellem
frivillige og ansatte.

Vi ønsker os en præst





der vil indgå som en holdspiller i det samarbejdende team af frivillige og ansatte i kirken
der lægger vægt på arbejdet med gudstjenesten og de kirkelige handlinger og holder et højt niveau både som
liturg og som prædikant
der kan lide at arbejde med alle aldersgrupper og kan formidle til børn, unge og voksne
som gerne vil være med til at videreudvikle det kirkelige arbejde
Yderligere Information på www.jaegersborgkirke.dk hvor man også finder kirkekassens årsregnskab
for2017 og menighedsrådets beretning.
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