Embedsbeskrivelse for stilling som sognepræst i Bov sogn, (Myndighedskoder: 9029 )
Sognepræst i Bov sogn, Aabenraa provsti, Haderslev stift.
Oplysninger om Bov sogn:
Sognet har 6248 medl. - 8105 indbyggere. Der er 2 kirker: Bov og Kollund.
Bov kirke er fra 12-hundredtallet. Siddepladser: 220. Kirken er velholdt, er blevet kalket både
indvendig og udvendig i juni. Orgel: Marcussen og søn fra 1954. 14 stemmer, 2 manualer + pedal.
Der er kapel på kirkegården i nærheden af Bov kirke. Krematorium i Aabenraa 30 km fra Bov.
Kollund kirke: Indviet 1971. 119 siddepladser. Er velholdt. Orgel: Bruno Christensen og sønner fra
2000. 16 stemmer, 2 manualer +pedal. Kapel ved kirken. Der er ca. 5 km mellem de 2 kirker.
Kirkegangen i Bov sogn er middel med variation fra søndag til søndag.
Menighedsrådet:
Menighedsrådet i Bov sogn har 11 folkevalgte medlemmer, 2 præster og 1 medarbejderrepræsentant. Ved menighedsrådsvalget i 2016 havde vi aftalevalg, d.v.s. kun 1 fælles liste. Vi har ikke
særlige kirkepolitiske medlemmer, ikke medlemmer som er udtalt grundtvigske eller
indremissionske. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formand Marius Nørgaard,
Hasselhaven 11, 6330 Padborg, tlf. 74672826. norgaardmarius@gmail.com
Arbejdsforhold:
Bov sogn er et stort landsogn med forstadslignende karakter, da vi er nabo til storbyen Flensborg i
Tyskland.
Vi har mange i sognet, som er interesseret i den almindelige folkekirkelige kristendom, vores
”søndagsmenighed”, der er uden retningspræg. I Kollund er der et protestantisk søsterfællesskab,
”Mariadøtrene”, der deltager aktivt i kirkelivet.
Som hovedregel har præsten søndagsgudstjenester i Kollund og Bov kirke henholdsvis kl. 09.30 og
11.00 og fri hver anden søndag. Særlige gudstjenester: Vi har en del børne/familiegudstjenester
f.eks. spaghettigudstjenester.
Der udfolder sig stor aktivitet i sognehuset med foredrag, litteraturkreds og studiekreds. Endvidere
har vi en del koncerter i begge kirker, se hjemmesiden www.bovsogn.dk. I sognehuset har vi en
filmklub, som der er stor interesse for. Vi har et aktivt foreningsliv i området, så der er mange tilbud
til sognets beboere. Der er flere forsamlingshuse i området. Et meget aktivt sundheds- og
aktivitetscenter ”Valdemarshus” i Padborg, hvor sognepræsten også kommer. Vi har en efterskole,
”Frøslevlejrens Efterskole” samt en højskole ”Rønshoved Højskole” i vores område, samt et
julemærkehjem i Kollund.
Mellem Bov kirke og kirkekontoret ligger sognegården, ”Kirkeladen”, som i dagtiden benyttes til
konfirmandundervisning. I fællesskab koordinerer vi med nabosognet Holbøl mange foredrag,
hvoraf de fleste foregår i ”Kirkeladen”. Endvidere arrangerer vi en del kirkekoncerter. På sognenes
hjemmeside kan man få et overblik over aktiviteterne i sognene.
I Bov sogn ligger der to plejehjem, ”Rønshave” i Bov og ”Birkelund” i Kollund. Her afholdes
gudstjeneste for beboere og pensionister i området hver tredje uge. Afstanden til Rønshave er ca. 7
km og til Birkelund ca.2 km fra præsteboligen.

Sognet har 2 præster.
Fra vores nabosogn Holbøl yder sognepræsten arbejde i Bov sogn. Vi har normalt 80 konfirmander,
fordelt på 4 hold.
(Præstearbejdet deles mellem vores 2 præster og Holbølpræsten, men det meste arbejde ligger i Bov
sogn pga. stor forskel i sognenes størrelse. Holbøl sogn har 1436 indbyggere og 1152 medlemmer).
På kirkekontoret i Bov, som ligger 6,5 km fra præsteboligen, er der ansat en kordegn samt
kontormedarbejder og kirke- og kulturmedarbejder. For tiden har vi 3 grupper minikonfirmander,
som undervises af kirke- og kulturmedarbejderen i samarbejde med præsterne. Vi har to organister.
Der er ansat to kirkesangere ved kirkerne. Vi har tidligere haft et kirkekor ved Bov kirke; vi vil
prøve at oprettet et sådant igen inden for overskuelig tid. I Kollund er der et mindre kor, som
medvirker ved få udvalgte gudstjenester. Der er kirketjener ved begge kirker. På kirkegården er
ansat en leder og stedfortræder, samt 3 ekstra medarbejdere vekslende med årstiden. Sognet har
ikke noget kirkeblad, men der er en ugentlig annonce i lokalaviserne. Facebook benyttes flittigt som
kommunikationsmiddel til menigheden, endvidere har vi et elektronisk nyhedsbrev. Sognet har
egen hjemmeside www.bovsogn.dk
Embedsbolig:
Embedsboligen ligger i Kollund. Adressen er Bredsdorfsvej 9, Kollund 6340 Kruså.
Præsteboligen er opført i år 2000. Boligen er i god stand, løbende vel vedligeholdt. Der er tegltag.
Boligareal i stuetagen 190 m2 og i kælderen 60 m2 Der er 5 værelser incl. godkendt kælderværelse.
Der er et udhus på ca. 40 m2 Der er 2 bad og toilet i stueetagen. Opvarmning naturgas. Årlig
varmeudgift ca. 17.000 kr. dog under forudsætning af, at man anvender brændovnen i boligen.
Kollund ligger overordentlig naturskønt ned til Flensborg Fjord. De to konfirmandstuer ligger i
Bov.
Der vil være internetadgang og telefon i embedsboligen, men ellers vil den nye præst få kontor på
kirkekontoret 6,5 km fra boligen på adressen Padborgvej 40A, Bov, 6330 Padborg. På denne
adresse har sognets anden præst også kontor. I samme bygning er der endvidere en ekstra
konfirmandstue.
Haven passes af præsten. Der er en ny havetraktor i udhuset. Kirkegårdspersonalet klipper
hækkene.
Embedsboligen ligger 200 m fra Kollund kirke. Der er børnehave med småbørnsgruppe i Kollund.
Der er 6,5 km til Bov kirke. Folkeskolen, Kollund skole, med klassetrinene fra 0. – 6. klasse ligger
på Skolevej i Kollund, 0,8 km fra boligen. Overbygningen 7.- 9. klasse foregår på Lyreskovskolen i
Bov, 6 km fra boligen. Lyreskovskolen ligger lige over for Bov kirke. Generelt har præsterne et
godt samarbejde med skolerne. Der er gymnasium i Aabenraa og Sønderborg i en afstand på 25-30
km. Padborg har en jernbanestation, 2 km fra Bov. Inden for en radius af 3-8 km er der 3
supermarkeder , samt diverse mindre forretninger. Til storbyen Flensborg i Tyskland er der kun 8-9
km. Der er kun 4-5 km til motorvejen E45.
Skatteoplysninger: Kommuneskatteprocent 25,6%. Kirkeskat 0,95%, uændret i mange år.
Menighedsrådet forventer, at vores nye præst har interesse for menigheden som helhed. Skal være
teamspiller med et naturligt forhold til samarbejde med de andre præster, ansatte i sognet og
menighedsrådet. Det forventes at ansøger er udadvendt og kan dække præstegerningen bredt.
Ansøger må være fortrolig med EDB og AV-udstyr på brugerniveau.

