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Vig  
Pastorat

S tillingen som sp. i Vig Pastorat i Roskil-
de Stift er ledig. Til stillingen er knyttet 
forpligtelse som kirkebogsfører og be-

gravelsesmyndighed. Der er knyttet en særlig 
forpligtelse med hensyn til tværgående opgaver 
i provstiet – særligt med kirken i sommerlan-
det – og i forhold til eksterne samarbejdspart-
nere i samarbejde med provsten for Odsherred 
Provsti. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 
3, sats 1, i aftale af 9. november 2011 mellem Fi-
nansministeriet og Akademikerne om aflønning 
af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 
med senere ændring. Det er en forudsætning 
for indplaceringen i løngruppe 3, sats 1, at den, 
der ansættes, har gennemført den obligatoriske 
efteruddannelse. Ansøgere, der ikke opfylder 
betingelsen, kan ansættes i løngruppe 1, indtil 
betingelsen er opfyldt. Der er knyttet tjene-
stebolig til stillingen. Da boligen er ved at blive 
renoveret, og formentlig ikke vil være klar til 
indflytning på ansættelsestidspunktet, vil den 
kommende præst blive tilbudt en midlertidig 
bolig. Boligbidraget vil blive nyfastsat ved vur-
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dering. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi 
af eksamenspapirer og attest fra Pastoralsemi-
nariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfor-
dres til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til 
Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 
København K., og sendes direkte til Biskoppen 
over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 

Roskilde, e-mail: kmros@km.dk Ansøgninger 
skal være biskoppen i hænde senest opslagets 
udløbsdag kl. 15.00. Såfremt ansøgningen frem-
sendes pr. mail bedes ansøgeren ved henven-
delse til Roskilde Stift sikre sig, at ansøgningen 
er rettidigt modtaget. Udløber den 14. decem-
ber 2020. 

Der oplyses flg. om embedet: 
Vig Sogn er placeret i provstiets midte i det na-
turskønne Odsherred. Der bor ca. 3200 i sognet, 
de fleste i Vig by, som er en by i vækst. 100 nye 
attraktive familieboliger er ved at blive opført 
på Vig Bakke. 

I menighedsrådet sidder der foruden præsten 
syv folkevalgte medlemmer. 

Pastoratet er netop blevet selvstændigt med 
25% embedsforpligtelse til sognet fra Egebjerg 
Sogn. Der forberedes årligt ét til to hold konfir-
mander og et hold minikonfirmander. Der er ca. 
20 dåbshandlinger, 8 vielser/velsignelser og 35 
begravelser årligt i sognet. 

Vi søger en teologisk velfunderet præst, der 
vil sætte sit personlige præg på kirkelivet og i 
samspil med menighedsråd, kirkens medarbej-
dere og menighed være med til at gøre kirken 
nærværende i det lokale liv. 

Sogne- og kulturliv 
Der er i sognet en lang tradition for, at kirken 
har et godt og tillidsfyldt samarbejde med lo-
kalsamfundets foreninger, institutioner og han-
delsliv. Det er vi rigtig stolte over at være en del 
af, og vi glæder os til, at vores nye sognepræst 
vil fortsætte dette arbejde. 

83,7% af indbyggerne i sognet er medlemmer 
af folkekirken, og der opleves en solid opbak-
ning til gudstjenestelivet og til de forskellige 
arrangementer i øvrigt, bl.a. Torsdagstræf træk-
ker mange mennesker af huse til formiddags-
kaffe, fællessang og foredrag ca. hver 3. torsdag 
i sæsonen. 

Vig by danner rammen om et rigt kulturliv 
med Vig Festival som særlig spydspids. Tuske-
markedet og byens biograf er også meget vel-

besøgte institutioner i byen, og senest har fri-
villige ildsjæle bygget en torvehal i byens midte, 
til forskellige kulturelle arrangementer. 

Under overskriften: VIG – FREMTIDENS FA-
MILIEBY finder man dagplejere, vuggestue og 
børnehaver. Der er en folkeskole, som går til og 
med 9. klasse. 10. klasse tilbydes for alle kom-
munens skolebørn på Gymnasiets GYM10, som 
ligger i Asnæs, 6 km fra Vig. Ved Vig Skole findes 
en Idræts- og svømmehal – foruden diverse fri-
luftsaktiviteter. 

I sognet ligger også en af kommunens efter-
skoler, Ulstrup Efterskole, som der er et tæt og 
godt samarbejde med. Ligesom kirken også har 
det med Den rytmiske Højskole, der også ligger 
i sognet. 

Det private/kommunale store plejecenter, 
Baeshøjgård, ligger få hundrede meter fra kir-
ken og præstegården. Også her findes et velud-
bygget naturligt samvirke med kirken. 

Vig er en stationsby med forbindelser til Hol-
bæk og Nykøbing Sj. Der er i bil en halv times 
kørsel til Holbæk, hvor et rigt handelsliv og 
flere uddannelsesinstitutioner er beliggende. 
København nås på en time i bil, og der er 10 
minutters kørsel til gymnasiet i Asnæs i både 
tog og bil. 

Odsherred er kendt for sit særlige lys, hvil-
ket over tid har samlet flere kunstnerkolonier 
i området. Det kunstneriske kulturliv er bredt 
repræsenteret med kunstmuseer, Odsherred 
Teater, musikskoler, efterskoler og højskoler. 

Kirke og præstegård 
Vig Kirke er en smuk hvidkalket middelalderkir-
ke, der efter gamle landsbyskik ligger lige over 
for byens gadekær. Kirkerummet er enkelt, lyst 
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og venligt, med et rummeligt kor, hvor altertav-
len af Lorenz Jørgensen fra 1650’erne er frem-
trædende. Et imponerende træskærearbejde 
med bibelske scener og figurer. 

Fra præstegården er der fuldt udsyn til kirken. 
Den idylliske gulkalkede præstegård fra 1854 er 
omgivet af en stor smuk kulturhistorisk have 
samt en frugthave, som begge er blevet bevaret 
gennem generationer. 

Boligen er netop nu ved at blive totalrenove-
ret, og dette arbejde forventes færdiggjort til 

efteråret, hvorfor en midlertidig bolig vil blive 
stillet til rådighed i mellemtiden. 

Beboelsesdelen af præstegården udgør ca. 190 
m² og består af entre, bryggers, køkkenalrum, 
to stuer en suite, to badeværelser og fire værel-
ser. Den tjenstlige del af præstegården består 
af entre, toilet, præstens tjenstlige kontor, køk-
ken og konfirmandstue. De to afdelinger i den 
rummelige præstegård er rettelig adskilt efter 
vejledning i cirkulære om tjenestebolig for fol-
kekirkens præster. 

Særlig forpligtelse for LG3 stillingen 
Det helt særlige istidslandskab i Odsherred er 
årsag til, at Odsherred i 2014 blev Danmarks før-
ste UNESCO certificerede naturpark, Geopark 
Odsherred. 

Det smukke hav-omkransede landskab giver 
desuden sit svar på, hvorfor Odsherred er Dan-
marks største sommerhuskommune. Indbyg-
gertallet tredobles, når sommerhusene er be-
boede. En meget stor del af sommerhusene er 
gået i arv fra generation til generation, og fami-
lierne bruger deres sommerhuse som familiens 
»slægtsgård«. Sommerhuskirken bliver derfor 
for mange sommerhusbeboere den familiekir-
ke, man føler sig særligt knyttet til. 

I Odsherred Provsti vil vi med den nye LG3 stil-
ling gøre en fokuseret indsats på at få afdækket 
det ønske om menighedsliv, der ligger hos den 

ikke-fastboende menighed og i samspil med 
denne menighed afdække flere mulige veje for 
kirkelivet i Odsherred Provsti. 

Det vil bl.a. være den nye sognepræsts opga-
ve at kortlægge behovet for kirkens virke i Ods-
herred Provsti for de mange ikke-fastboende 
medlemmer af folkekirken og i sammenhæng 
med det, udvikle mulige samarbejdsformer for 
at engagere og inddrage den ikke-fastboende 
menighed i kirkens liv. 

Yderligere information 
Menighedsrådsformand: Poul Erik Pedersen, tlf. 
59 31 56 76, mail: pepvig@gmail.com 
Provst Karin Bundgaard Nielsen, tlf. 59 91 90 03, 
mail: kbn@km.dk




