
 
 

 

Vil du være præst ved en aktiv kirke med stor opbakning ? 

Boholte Sogn i Køge søger en ny sognepræst (kbf).  

 

Om Boholte sogn, Køge  

Boholte er et boligområde i den sydvestlige del af Køge by. Området er en egen lille bydel med 

parcel- og lejlighedsbyggeri, butikker og store grønne områder; men med blot 1-2 km til Køge 

centrum og station er området samtidig en integreret del af Køge.  I sognet ligger blandt andet 

Køge Gymnasium, en stor folkeskole, mange børneinstitutioner, plejehjem, en produktionsskole 

og FOFs aftenskole. Samtidig har flere netværk og foreninger hjemsted i sognet. I sognet bor p.t. 

lidt over 6700 beboere, hvoraf ca. 4500 er medlemmer af folkekirken. I disse år bygges der en del 

nye række- og parcelhuse i sognet ligesom der foregår et stort generationsskifte. Sognet har 

derfor en jævn befolkningssammensætning men mange børnefamilier.  

Som bosiddende i Køgeområdet får du en smuk gammel købstad, attraktive strand- og 

skovområder med mange muligheder for aktivt friluftsliv og kulturelle aktiviteter. Med 

supersygehus og de mange nye virksomheder overalt i kommunen byder Køge på mange lokale 

arbejdspladser. Desuden er der nem adgang til såvel Syd- som Vestmotorvejen. I Køge by er der 10 

minutters drift på S-toget til København samt hyppige afgange med regionaltog mod Næstved, 

Roskilde og Stevns. Fra Køge Nord station er der intercityforbindelse til Kbh. og Jylland, og du er på 

Kbh. H på blot 18 minutter.   

 

Om kirkelivet  

Boholte kirke kan i år fejre sin 40 års fødselsdag. Kirkebygningen er et moderne og lyst kirkerum, 

som er sammenbygget med funktionelle og fleksible menighedslokaler og kontorfaciliteter. 

Tilsammen danner kirkerum og menighedslokaler rammen om et rigt menighedsliv, hvor der er 

stor lokal opbakning til både søndagens højmesse, andre gudstjenestetyper og de mange 

arrangementer så som sangcafe, foredragseftermiddage, sogneaftener, babysalmesang og 

børnekor. Børnekoret og Boholte Kantori medvirker ved en del af gudstjenesterne, og frivillige 

kræfter tager del i kirkens daglige arrangementer.  

De bundne præsteopgaver til de to præster (tilsammen 150% præstestilling) er årligt ca.: 20 dåb; 

ca. 60 konfirmander; 5 vielser og 60 begravelser, samt søndagens højmesse og en række øvrige 

tematiske gudstjenester. Desuden har du god mulighed for selv at iværksætte initiativer, som du 

brænder for og ser potentiale i.  

 

Menighedsråd, personale og samarbejde 



 
 

Menighedsrådet valgt i 2020 består af 9 læge medlemmer og præsterne.  Flere af de læge 

medlemmer har stor erfaring med menighedsrådsarbejde, mens andre er nyvalgte. Sammen har vi 

fokus på både kvaliteten af den traditionelle højmesse og sognets egne traditioner, men ønsker 

også hele tiden i samarbejde med præster, personale og menighed at forny kirkelivet, så vi er 

vedkommende for den lokale menighed. Vi ser os selv som en samskabende kirke, og sognets 

karakter er et godt udgangspunkt for yderligere udvikling af denne vision.  

Siden valget i 2020 har vi iværksat en proces, hvor vi prioriterer det gode samarbejde og fælles 

visioner for kirkelivet samt et godt arbejdsmiljø for de to nye præster og kirkens dygtige personale. 

Som præst ved Boholte kirke vil du få en kvoteret kollega (p.t. vakant) samt en dygtig 

personalegruppe, der består af en DOKS-organist, kordegn, 2 kirketjenere, musikalsk 

sognemedhjælper og kirkesanger.   

 

Om Køge provsti  

Boholte kirke ser sig selv som en aktiv og medskabende del af Køge Provsti. Provstiet har under 

overskriften ”Kirkerne i Køge 2030” iværksat en udviklings- og samarbejdsproces for alle kirkerne i 

Køge kommune. Som præst ved Boholte kirke vil du derfor komme ind i et attraktivt og dynamisk 

kollegialt fællesskab, som har fokus på samarbejde, faglig udvikling og erfaringsudveksling.  

Ligeledes er der mellem øvrige faggrupper og menighedsråd i provstiet også et tæt samarbejde og 

erfaringsudvikling på tværs af sognegrænser.  

Om dig 

Vi ønsker en faglig velfunderet sognepræst (kbf), der: 

 kan formidle evangeliet på en vedkommende måde  

 holder dig fagligt opdateret teologisk som praktisk-teologisk 

 kan se potentialet i at være en del af en samskabelsesproces med lokalsamfundets aktører 

 vil indgå i et samarbejde med den anden nye præst, menighedsråd, personalegruppen og 

frivillige om at udvikle det kirkelige liv ved Boholte kirke, så vi finder den rette balance 

mellem allerede indarbejdede traditioner og den løbende fornyelse  

 har lyst til at samarbejde omkring hvordan de mange nye tilflyttere til vores område føler 

sig velkommen i kirken  

 Har lyst til at tage del i arbejdet med provstiets udvikling og være en del af det 

præstekollegiale fællesskab 

Kontor og bolig  

Du vil få et dejligt kontor ved kirken stillet til rådighed. Ved ansættelse tilbyder vi dig et helt nyt, 

lækkert og moderne rækkehus på 120m2 beliggende blot 100 meter fra kirken. Vi vil senere finde 

et større hus eller bygge et hus, hvor du selv vil få indflydelse på indretning og materialevalg. 

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan fås ved at kontakte 



 
 

Vi glæder os til at høre fra dig og til samarbejdet med dig. Er du interesseret i stillingen kan du 

kontakte formand for menighedsrådet, Arne T. Hansen, tlf. 52 50 33 82, mail: arne.ath@gmail.com  

Du er også velkommen til at kontakte provst Jens Elkjær Petersen, Køge provsti, tlf. 51 85 64 42, 

mail: jep@km.dk (træffes frem til 24/6) 
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