Vikariat i Beder og Malling pastorater
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Beder og Malling pastorater i Aarhus Stift skal
besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker i perioden
fra den 27. oktober 2019 til den 16. februar 2020 (begge dage inkl.) med mulighed for
forlængelse. Se stillingsopslaget i Præsteforeningens Blad – med udløb d. 9. september 2019.
Beder og Malling ligger hhv. 13 og 16 km syd for Aarhus i et naturskønt område nær skov og
strand. Sognenes indbyggertal er hhv. 4600 og 5300, hvoraf omkring 82% er medlemmer af
folkekirken. Sognene har mange tilflyttere fra Aarhus og er bredt sammensat aldersmæssigt.
Beder og Malling har et aktivt lokalmiljø med en lang tradition for et tæt og velfungerende
samarbejde på en lang række områder, bl.a. er der fælles idrætsforening, FDF, DDS,
pensionistforeninger, Fællesrådet i Beder Malling Ajstrup, fælles aftenskole, mm.
Både Beder og Malling har en smuk middelalderkirke fra 1100-tallet med hhv. 140 og 200
siddepladser. Begge kirker ligger centralt i det lokale bysamfund, har omkringliggende kirkegård
og en moderne sognegård som nærmeste nabo.

Beders og Mallings kirker stammer begge fra midten af 1100-tallet
Hvert sogn har egen sognepræst (kbf.) og egen kirketjener, samt fælles sognepræst, organister,
kirkesanger, kirke- og kulturmedarbejder og kirkegårdspersonale. Vi har et godt og tillidsfuldt
samarbejde de to sogne imellem, samtidig med at der er respekt for sognenes særpræg.
Den fælles præst indgår, i hvert sogn, i en fordeling af højmesser, særgudstjenester, kirkelige
handlinger, konfirmand- og minikonfirmandundervisning, udvalgsarbejde og andet.
Begge sogne har tradition for mange aktiviteter i kirkeligt regi: foredrag, koncerter,
sogneeftermiddage, studiekredse, højskoledage, babysalmesang, børne- og ungdomskor,
besøgstjeneste, mm.
For yderligere oplysninger kontakt:
For Beder Menighedsråd: formand Kristen Dybdal, 20 48 36 44, eller næstformand Lars Romby, 30
52 75 53.
For Malling Menighedsråd: formand Svend Rath, 24 84 41 07, eller kontaktperson Ingrid
Jespersen, 40 75 01 45.

