
Lunde-Outrup Pastorat 
Vi søger en sognepræst til Danmarks bedste landembede! 

Kirkerne og sognene 
Lunde og Outrup kirker er beliggende i Varde Kommune.  De har 2 engagerede menighedsråd, dygtige 
ansatte bestående af organist, kirkesanger, gravere og gravermedhjælpere, præstesekretær, venlige og 
samarbejdsvillige nabokolleger, god kirkegang, et godt foreningsliv samt stor opbakning omkring det 
kirkelige liv. I Outrup Sogn bor der pr. 1. januar 2020 1640 indbyggere, heraf 1314 medlemmer af 
folkekirken. Medlemsprocent af folkekirken i Outrup Sogn: 80,12%. I Lunde Sogn bor der pr. 1. januar 2020 
945 indbyggere, heraf 763 medlemmer af folkekirken. Medlemsprocent af folkekirken i Lunde Sogn: 
80,74%. Der er fra Lunde Præstegård ca. 7 km til Nørre Nebel, hvor der er lægehus og et apotek. Ligeledes 
er der masser af indkøbsmuligheder bl.a. Superbrugsen, Netto, Fakta, bager, slagter, tøjbutikker mm., 19 
km til Varde, som er hovedbyen i Varde Kommune med mange indkøbsmuligheder og kulturliv som biograf, 
kunsthal vARTe, Varde Garten, Minibyen og ikke mindst Syv Kantens årlige opførelse af skuespil på Varde 
Friluftsscene. 38 km til Esbjerg med Danmarks bedste biograf, musikhus og masser af indkøbsmuligheder. 
Afstand til Outrup By, hvor der også er indkøbsmuligheder med bl.a. Dagli’ Brugs og Shell ca. 4 km.  Afstand 
til Min Købmand og skolen i Lunde ca. 1 km. 
Outrup Kirke ligger højt og centralt i Outrup By, som er en stationsby, med flot udsigt ud over byen. Kirken 
er ifølge Danmarks Kirker første gang nævnt i omkring år 1350, men er antagelig fra 1100-tallet. Her er 200 
siddepladser med orgel af Frobenius fra 1969, 10 stemmer. Lunde Kirke ligger i den nordlige del af Lunde 
By, cirka 1 km fra Lunde Præstegård i den sydlige del af byen, hvor præsten har til huse. I Lunde Kirke er 
180 siddepladser med orgel af Marcussen og søn fra 1945, 7 stemmer. Kirken er ligeledes antagelig fra 
1100-tallet. Begge kirker har særdeles flotte altertavler og smukt inventar, der står nydeligt, pænt og 
vedligeholdt. 

I Outrup Sogn ca. 1 km fra kirken befinder sig et missionshus, som bl.a. bliver brugt til fællesspisninger efter 
diverse gudstjenester, både om eftermiddagen og om aftenen. I Lunde Sogn er der et forsamlingshus lige 
ved kirken. Forsamlingshuset bliver ligeledes brugt til fællesspisninger efter udvalgte gudstjenester. 

Det kirkelige liv 
Der er fra menighedsrådenes og medarbejdernes side stor vilje til- og lydhørhed over for at lade præsten gå 
nye veje, hvad angår kirkernes gudstjenester og aktiviteter. Vi har de senere år haft både 
halloweengudstjenester, spaghettigudstjenester, Gud og gourmet (på vestjysk: Gud og ”gur” mad) 
gudstjenester med frokost efterfølgende, børnejulegudstjenester, fastelavnsgudstjenester og ”byg selv 
gudstjeneste” med efterfølgende ”byg selv burger” – alt sammen med stor tilslutning. Der er stor velvilje 
over for kirken i sognene og stor interesse for præsten og det kirkelige liv.  

 

Arbejdsvilkår 
Som præst i Outrup og Lunde sogne kommer man aldrig til at kede sig. Her er mange kirkelige handlinger, 
mange gudstjenester, mange dåb, mange konfirmander og minikonfirmander – med andre ord: Meget af 
det gode, gedigne præstearbejde, hvor man har mulighed for at prædike det glædelige kristne budskab til 
folk i alle aldre. Der ingen som helst tvivl om, at præsten har en stor betydning i de enkelte menneskers og 
kirkegængeres liv i sognene. Embedet som præst i Outrup og Lunde sogne er med andre ord et job med 
mening! 

Der er et kommunalt plejehjem i Outrup By med én gudstjeneste om måneden, som udgangspunkt den 
første torsdag i måneden. Der er kommunalt ældrecenter i Lunde By med én gudstjeneste om måneden, 
som udgangspunkt den anden torsdag i måneden. I forbindelse med jul og påske er der jule- og 
påskeældregudstjeneste i Lunde og Outrup kirker, hvor de ældre bliver fragtet med bus fra plejehjemmet 
og ældrecentret til og fra kirken. 



Konfirmandundervisningen foregår i konfirmandstuen ved Lunde Præstegård onsdag og torsdag formiddag 
i tidsrummet kl. 8-9.30 fra og med uge 43, og til konfirmanderne skal konfirmeres. Konfirmandstuen ligger 
på samme matrikel som præstegården, ca. 50 meter fra huset. 

Der er samarbejde med Blåbjergskolens afd. i Outrup og Lunde-Kvong om minikonfirmanderne. 

Kirkekontoret ligger i samme bygning som præstegården, dog adskilt fra huset, og kan som den private del 
af boligen aflåses efter endt brug. Kontoret har en ny Iphone XR (embedstelefon), to fastnettelefoner (heraf 
én trådløs), HP bærbar KM computer med docking station, stor Brother printer med scanner, KM printer og 
scanner, computerhøjtalere, skærm, tastatur og trådløs mus på et hæve-sænkebord. Der er ansat 
præstesekretær til hjælp med personregistreringen i sognene.  

Præsteboligen 
Præsteboligen er fra 1926, ny istandsat. Boligen er 285 kvadratmeter, herunder 232 kvadratmeter til 
beboelse. Huset består af en stor stue, en mindre stue, et stort køkken alrum (køkkenet med alle 
bekvemmeligheder), hall, badeværelse og fhv. præstekontor med aflåst pengeskab i boligens stueplan samt 
fire værelser, herunder to store værelser og badeværelse i boligens 1. etage. Her er med andre ord masser 
af god plads at boltre sig på! 

Boligen opvarmes med jordvarme. Sognepræsten anbefales at betale det faste månedlige varmebidrag til 
stiftet. Udgifter til el og vand: Ca. 2550 kr. i kvartalet. Der er adgang til fiberbredbånd og tv-løsning fra Stofa 
i den private del af boligen. 

Til boligen hører en parklignende have, som vedligeholdes af Lunde Kirkes ansatte, men som du selv kan 
være med til at sætte dit præg på. Bag konfirmandstuen befinder sig adskillige frugttræer med masser af 
lækre frugter i sensommer- og efterårsmånederne til fri afbenyttelse. Der er i præstegårdens forhave 
to  højbede til frit af gøre nytte af. 

Menighedsrådsarbejdet 
Outrup Menighedsråd består foruden præsten, som født medlem af seks folkevalgte medlemmer. Lunde 
Menighedsråd består foruden præsten af fem folkevalgte medlemmer. Der er tradition for fredsvalg i begge 
sogne. Der afholdes cirka 8 menighedsrådsmøder i Lunde Sogn samt 11 menighedsrådsmøder i Outrup 
Sogn årligt. Menighedsrådene holder fællesmøde cirka 3-4 gange om året. 

Lunde-Outrup Pastorat indgår i et bredt samarbejde med Henne-Lønne og Blåbjerg Nord (Nørre Nebel-
Kvong-Lydum) pastorater, hvad angår kirkeblad (Sognenyt) og hjemmeside. Kirkebladet udkommer fire 
gange årligt. Præsten i Lunde-Outrup er sammen med et af menighedsrådene i den gamle Blåbjerg 
Kommune nedsat udvalg medansvarlig for Outrup og Lunde sognes bidrag til kirkebladet. De tre præster i 
Lunde-Outrup, Blåbjerg Nord og Henne-Lønne hjælper hinanden under ferie, friweekends og fridage. De syv 
sogne i den gamle Blåbjerg Kommune har dertil et samarbejds- og aktivitetsudvalg, der bl.a. arbejder med 
fælles arrangementer, foredrag og højskoledage på tværs af sognene. 

Til pastoratet i Outrup-Lunde hører et legat, der ifølge dets fundats uddeles én gang årligt til folk i sognene, 
der i løbet af året er blevet økonomisk trængte. Legatet uddeles op til jul, og legatbestyrelsen består af 
sognepræsten som formand, ”førstelæreren i Lunde” (afdelingslederen på Blåbjergskolens afd. Lunde-
Kvong) samt et af Outrup Menighedsråd fortrinsvis kvindeligt menighedsrådsmedlem. 

Vi bor tæt på det hele, Vesterhavet, Blaabjerg Plantage, de gode strande og de åbne vidder……. 

Kontaktoplysninger 
Kontakt menighedsrådenes formænd for nærmere information. Lunde Sogns Menighedsråd: Thorkild 
Møller Christensen, tlf. 51 20 61 85 (træffes bedst onsdag eller efter kl. 17). Outrup Sogns Menighedsråd: 
Frank Jensen, tlf. 91 17 60 98.  



Vi glæder os til at høre fra Dig og til at ansætte ny præst. Det er stort for os – det håber vi også, det er for 
Dig! 

 


