Sdr. Nærå Valgmenighed på Fyn søger ny præst

Brænder du for at styrke fællesskabet og fremme nærværet? Har du lyst til at involvere dig og
besidder du evnen til at favne bredt og formidle i øjenhøjde? Så er du måske vores nye præst.
I Sdr. Nærå Valgmenighed, smukt beliggende på Midtfyn og med godt 1.100 medlemmer, er vi på
udkig efter en præst, som har lyst til at være det naturlige midtpunkt i et forpligtende fællesskab, og
som i både ord og handling vil være med til at udvikle vores kirke.
For os spiller både udsyn og indsigt en vigtig rolle. Hos os er gudstjenesten ikke bare en
gudstjeneste. Det er en begivenhed, som på én og samme tid skaber samhørighed og rækker ud
til verden. Det er en formidling af budskaber med indlevelse, munterhed og alvor og med et
indhold, der vækker genklang og giver stof til eftertanke. Alt sammen med afsæt i håbet og glæden
og bundet sammen af salmer, sang og musik.
Det samme gælder også for de mere folkelige begivenheder - foredrag, sangaftener, fastelavn,
majsstangsfest, højskoledag og meget mere – som er en stor del af valgmenighedens virke og
som løbende udvikles og fornys i balancen mellem tradition og fornyelse.
Som en valgmenighed med stærke grundtvigske rødder er det afgørende, at vores nye præst
færdes hjemmevant i Grundtvigs univers og formår at forene det kirkelige og det folkelige.
Afgørende er det også, at hverdagen er båret af en uformel, men respektfuld omgangstone og
stemning og en god forståelse for byens børn og unge, som bruger vores kirke via børnehaver,
skoler og efterskole.
I tilgift får vores præst et stærkt engagement og en stor virkelyst fra menighedens medlemmer,
som brænder for at udvikle kirken til et attraktivt og aktivt samlingssted på linje med byens andre
samlingssteder.

Sdr. Nærå Valgmenighed
Sdr. Nærå ligger 15 km syd for Odense.
Årslev/Sdr Nærå er et lokalsamfund i udvikling. Ny visionær bydel er på tegnebrættet, en meget
aktiv befolkning, mange foreninger, Husmandsstedet, Polymeren, der er en gammel fabrik som

er et levende mødested skabt af og for borgerne, lokalt bibliotek samt ikke mindst det store
naturområde Tarup/Davinde. I området er flere friskoler, efterskole og folkeskoler.
Den grundtvigske menighed Sdr. Nærå Valgmenighed blev grundlagt i 1875 og tæller i dag
1.100 medlemmer.
Valgmenighedens præst har bopælspligt i den renoverede præstegård (270 kvm), som ligger i
forbindelse med kirken, kirkegården og ”Storstuen” – hvor menigheden samles til foredrag,
sangaftener, nytårschampagne, højskoledag, fastelavn og meget mere.
Storstuen bruges også til mindekomsammen og medlemmer kan leje den til private fester.
Sdr. Nærå Valgmenighed har et aktivt menighedsråd på ni medlemmer.
Der er graver, servicemedarbejder, organist og kirkesangere ansat i valgmenigheden.
Yderligere information om Sdr Nærå valgmenighed: www. valgmenigheden.dk
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