
 

Sognepræst til Toftlund-Arrild-Tirslund Pastorat  

14-02-2023 Stillingsopslag  

 

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Toftlund-Arrild-Tirslund Pastorat i Tønder Provsti i 

Ribe Stift er ledig til besættelse pr. 1. juni 2023. 

Stillingen er en fuldtidsstilling.  

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i 

den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en 

præst.  

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du 

læse om pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.   

Har du lyst til at læse mere om Toftlund-Arrild-Tirslund Pastorat og hvordan kirkelivet m.v. er i 

sognene, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognets hjemmeside: https://sogn.dk/toftlund, 

https://sogn.dk/arrild, https://sogn.dk/tirslund 

Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Ribe Stifts hjemmeside: https://ribestift.dk/ledige-

stillinger/ og via Stiftets Facebook-side.  

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 

864 af 25/6/2013)  

Stillingen aflønnes efter løngruppe 2 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i 

Folkekirken. Det er en forudsætning for indplacering i LG 2, at den, der ansættes, har gennemført 
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den obligatoriske efteruddannelse eller NY PRÆST.  

  

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en 

fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. 

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.  

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Tårnvej 1, 6520 

Toftlund. 

Boligbidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand og varme udgør på nuværende tidspunkt 

kr. 4.449,38. Tjenesteboligen er blevet vurderet inden indflytning, og boligbidraget er blevet fastsat 

ud fra denne vurdering.  

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet 

sammen med din ansøgning.  

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.  

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.  

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både 

menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen 

udløber.   

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt 

for en samtale med biskop Elof Westergaard, ligeledes inden ansøgningsfristen udløber / inden 

menighedsrådet afholder orienteringsmøde.   

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Ribe Stift pr. mail 

til: kmrib@km.dk og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest mandag den 6. marts 2023 

kl. 15.00.   

Kontaktoplysninger MR-formand Dorthe Thorgaard, Toftlund-Tirslund Sogne  

Telefon 74832783 ∙ E-mail: 8960@sogn.dk 

Kontaktoplysninger MR-formand, Bent Beim, Arrild Sogn  

Telefon 74834530 ∙ E-mail: 9036@sogn.dk 

Kontaktoplysninger provst Christina Rygaard Kristiansen, Tønder Provsti:   

Telefon 24411704 ∙ E-mail: CRK@km.dk 

Kontaktoplysninger Ribe Stift  

Telefon 75421800 ∙ E-mail: kmrib@km.dk                     

Kontaktoplysninger biskop Elof Westergaard 

v/bispesekretær Tine Bovbjerg Juhl:  

Telefon 29243576 ∙ E-mail: tbj@km.dk 
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Opslag af stillingen:            14. februar 2023 

Ansøgningsfrist:                 6. marts 2023  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

Pastoratet består af Toftlund sogn med 3681  indbyggere, Arrild med 779  indbyggere og Tirslund 

med 336 indbyggere. Der er to præster: den kirkebogsførende med tjenestebolig i Toftlund og den 

ikke- kirkebogsførende med tjenestebolig i Arrild. Der er to menighedsråd: Toftlund-Tirslund med 

12 valgte medlemmer (aftalevalg). Formand Dorthe Thorgaard. Arrild menighedsråd med 5 valgte 

medlemmer (aftalevalg). Formand Bent Beim. Toftlund og Tirslund sogne blev lagt sammen i 2007 

og i 2013 kom Arrild sogn til. 

De tre kirker er alle smukke velholdte middelalderkirker (se pastoratets hjemmeside: 

www.toftlundkirke.dk.). Toftlund kirke med 325 faste siddepladser, Arrild med 200 og Tirslund 

med 100 pladser. Kirkegangen er god og stabil. 

Der holdes gudstjenester på plejehjemmet i Toftlund. I pastoratet er der et rigt foreningsliv. Bl.a kan 

nævnes: FDF- kreds, KFUM & KFUK, Indre Mission, Y´s Men og DDS, stor idrætsforening, 

musik- og teaterforening og meget andet. 

Pastoratet har årligt pt ca 50 konfirmander, der fordeles ligeligt mellem præsterne. Det samme 

gælder gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Ved Toftlund kirke er der en rummelig sognegård – Herrestedgaard – hvor alle aktiviteter finder 

sted. Hertil er knyttet mange frivillige som står for de praktiske opgaver og deltager i mange af 

aktiviteterne: velfunderet minikonfirmandarbejde gennem 32 år, babysalmesang, 

spaghettigudstjenester, hverdagsgudstjenester, salmesangsaftener, kom og syng med formiddage, 

strikkecafe, klub for enlige mænd, sogneaftener m.m. Rigt musikliv med børne-ungdomskor og 

voksenkor. Ved Toftlund kirke er der fuldtids PO organist. Arrild – Tirslund deler en kvoteorganist, 

organisterne afløser hinanden ved fridage og ferier. 

Der er velfungerende samarbejde mellem personalegrupper og menighedsråd. Desuden et godt 

samarbejde mellem præsterne både i pastoratet og i provstiet. 

Boligen, Tårnvej 1 i Toftlund, er fra 1964. Der er 385 m2 fordelt på 2 etager.  6 værelser på første 

sal og i stuetagen to stuer, værelse og spisekøkken. Rummeligt kontor i tidligere konfirmandfløj. 

Haven er på 2673 m2, der holdes af kirkegårdspersonalet. 

Boligen ligger ved Toftlund kirke i Toftlund by, som har et rigt varieret forretningsudbud. Her er 

folkeskole (0.-9.årg.), privatskole (STUK) med 2 årigt studenterkursus samt 4.-9. klasse. 

Specialskole, kostskole, bibliotek, biograf, kulturhus, kommunal musikskole. Der er et godt 

samarbejde mellem kirke og skole. 

Afstanden til Tønder, Ribe, Haderslev og Aabenraa er ca. 30 kilometer. Afstand til Arrild kirke er 

10 km, til Tirslund kirke 5 km. 

http://www.toftlundkirke.dk/


Vi ønsker en præst der: 

 kan forkynde evangeliet i et nutidigt sprog med respekt for traditionen 

 kan rumme mennesker af forskellig observans og alder 

 har lyst til at indgå i kirkens aktiviteter og udtænke nye initiativer i samarbejde med 

menighedsrådet 

 er god til at kommunikere og glad for samarbejde   

 er synlig, udadvendt og i besiddelse af humor 

Vi tilbyder to menighedsråd og mange frivillige der: 

 vil bakke op om vores nye præst 

 er åben for nytænkning 

 ønsker at kirken skal have tilbud til alle aldre 

Henvendelse kan ske til menighedsrådsformand: Dorthe Thorgaard, thorgaard@toftlund.net 

tlf. 51558147 

Eller næstformand: Grethe Madsen, grethe@cetg.dk  tlf.61782176    

Eller menighedsrådsformand i Arrild Bent Beim, arrildkirke@gmail.com tlf. 23746045 
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