Balle Valgmenighed søger ny præst
Da vores præst har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en præst pr. 1. november
2017 eller efter aftale.
Balle Valgmenighed er en grundtvigsk menighed, oprettet i 1885, beliggende midt i
landet 10 km. vest for Vejle. Der er max. en times kørsel til Aarhus, Esbjerg, Ribe,
Odense, Kolding, Haderslev og Aabenraa.
Vi er ca. 230 medlemmer.
Vi har egen kirke og kirkegård, samt en nyrenoveret præstebolig.
Vi søger en præst, der holder af det klassiske præstearbejde centreret om
højmessen, konfirmandundervisning, husbesøg og kirkelige handlinger.
Vi samarbejder med den lokale friskole om bl.a. konfirmander, fastelavn og
juleafslutning, med den lokale sognekirke om foredrag og koncerter, med
forsamlingshuset om forskellige arrangementer og med Engelsholm Højskole om
foredrag.
Hos os får du en enestående mulighed for at kombinere din præstegerning med
noget andet ved siden af, fx et andet job, fordybelse i teologien, eller blot god tid til
familien. Vores menighed støtter loyalt op om præstens arbejde og der er god
kirkegang om søndagen. Vi holder af den traditionelle højmesse, men er også åben
for nye ideer.
Ved siden af gudstjenesterne mødes vi gerne i læsekredsen, til en filmaften, til et
godt foredrag eller tager på udflugt.
Vi har en aktiv bestyrelse på 7 medlemmer, egen graver og egen organist.
Vi er med i konventet for de fem østjyske valgmenigheder og med i Foreningen af
Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Præsten har ligeledes mulighed for at tage del
i det kollegiale fællesskab i Vejle Provsti.
Boligforhold: Nyrenoveret præstegård på ca. 300 m2.

Stueplan: Stort køkken-alrum, to stuer ensuite, værelse, bryggers, badeværelse,
gæstetoilet og præstekontor med alt nødvendigt udstyr.
1. sal: 5 værelser og badeværelse.
Desuden en dejlig stor have med frugttræer og bærbuske.
Balle-Bredsten er en aktiv landsby med flere børnehaver, to skoler, en efterskole og
en idrætsforening.
Løn og ansættelsesvilkår efter aftale.
Stillingen er halvtids.
Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte formanden og aftale tid for en
fremvisning:
Else Sandahl Pedersen, Sødovervej 50, 7182 Bredsten, tlf. 6154 7124,
else.sandahl.pedersen@skolekom.dk
Man kan også kontakte den nuværende præst for yderligere oplysninger:
Maria Louise O. Møller, maria.l.o.moeller@gmail.com eller tlf. 6170 4696.
Se også hjemmesiden: www.balle-valgmenighed.dk
Ansøgningen skal være formanden i hænde senest den 15. september 2017, og
sendes gerne pr. mail.

