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Vig Sogns Menighedsråd (7262@sogn.dk)
Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd (7263@sogn.dk)
Egebjerg Sogns Menighedsråd (7264@sogn.dk )
Sognepræst i Vig-Nr. Asmindrup Pastorat Ann E. Skov Sørensen
Sognepræst i Egebjerg Pastorat, Jens Michael Nissen

Pastoratsomdannelse pr. 1. søndag i advent 2020
På baggrund af stedfunden høring og drøftelse med bl.a. menighedsråd og præster om den pastorale
struktur skal jeg herved meddele, at jeg har truffet følgende beslutning:










Vig-Nørre Asmindrup Pastorat nedlægges som et selvstændigt pastorat.
Vig Sogn bliver herefter et selvstændigt pastorat, Vig Pastorat.
Egebjerg Pastorat nedlægges som et selvstændigt pastorat.
Nr. Asmindrup Sogn lægges sammen med Egebjerg Sogn i et fælles 2-sogns pastorat,
benævnt Egebjerg-Nr. Asmindrup Pastorat.
Den ledige tjenestemandsstilling som sognepræst i Vig-Nr. Asmindrup Pastorat med
forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed i Vig Sogn og med
tjenesteboligforpligtelse til at bo i Vig Præstegård nedlægges og omdannes til en
tjenestemandstilling i Vig Pastorat med forpligtelse som kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed. Der knyttes tjenesteboligpligt til stillingen. Tjenestemandsstillingen
er klassificeret i løngruppe 3, sats 1, med en særlig tovholderfunktion for udviklingen af
”Kirken i Sommerlandet”.
Tjenestemandsstillingen som sognepræst i Vig-Nr. Asmindrup Pastorat nedlægges og
omdannes til en tjenestemandsstilling som sognepræst i Egebjerg-Nr. Asmindrup Pastorat.
Tjenesteboligforpligtelsen er uændret knyttet til Nr. Asmindrup Sogn. Stillingen bestrides af
sognepræst Ann E. Skov Sørensen.
Tjenestemandsstillingen som sognepræst i Egebjerg Pastorat med forpligtelse som
kirkebogsfører og begravelsesmyndighed nedlægges og omdannes til en
tjenestemandsstilling som sognepræst i Egebjerg-Nr. Asmindrup Pastorat med forpligtelse
som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er uændret knyttet
tjenesteboligforpligtelse til Egebjerg Sogn. Stillingen bestrides af sognepræst Jens Michael
Nissen.

Der henvises til Kirkeministeriets cirkulære nr. 9894 af 23. oktober 2006 om oprettelse, ændring og
nedlæggelse af pastorater, fastsættelse af pastoratsnavne samt om oprettelse og nedlæggelse af
præstestillinger § 1 og § 2.
Pastoratsomdannelsen er med virkning 1. søndag i advent 2020 (29. november 2020).
Sognepræsterne Ann E. Skov Sørensen og Jens Michael Nissen vil snarest muligt efter
pastoratsomdannelsens ikrafttræden få tilsendt et nyt ansættelsesbevis.

Dette brev træder i stedet for brev herfra af d.d., der hermed er annulleret.
Med venlig hilsen

Peter Fischer-Møller

Kopi til:
Provsten for Odsherred Provsti
Kirkeministeriet
Kirkeministeriets IT-kontor
Den danske Præsteforening
Tillidsmand for præsterne i Odsherred Provsti, Ida B. Willert

