Sognepræst søges til Nr.Vium, Herborg og Troldhede
kirker
Stillingen som sognepræst i et nyoprettet Nr. Vium, Herborg og Troldhede Pastorat, i Skjern
Provsti i Ribe stift er ledig til besættelse pr 1. juni 2020.

Vi kan tilbyde


Et aktivt kirkeliv



Godt samarbejde med menighedsrådene, de ansatte, institutioner og foreningslivet



Stor lydhørhed for nye initiativer.



Renoveret klimavenlig præstebolig i Nr. Vium.



Nyistandsat kirke i Troldhede med tilhørende konfirmandstue/ menighedslokale



Nyt orgel med 16 stemmer i Herborg kirke i efteråret 2020

Vi ønsker en præst som


Er god til at formidle og tolke evangeliet.



Har et rummeligt menneske og kirkesyn



Kan fortsætte udviklingen af sognenes kirkeliv for børn, unge og ældre.



Har en vindende og inkluderende tilgang til arbejdet



Er god til at planlægge og strukturere opgaver

De 3 sogne
Vi er 3 aktive sogne og der foregår mange gode initiativer ud fra kirkerne, som tiltrækker mange
forskellige kirkegængere i alle aldre. Vi afholder søndagsgudstjenester i både Troldhede, Herborg
og Nr Vium kirker og indgår i afløsning med nabokirkerne, efter nærmere aftale med provst.
I kirkerne er der for nuværende følgende aktiviteter (nogle ledet af organist): babysalmesang,
spaghettigudstjenester for aldersgruppen 3 år +, minikonfirmander (ca. 2 hold/år),
konfirmandundervisning, børnekor, De ni læsninger, ungdomsgudstjenester,
spillemandsgudstjenester, alm. gudstjenester og plejehjemsgudstjenester. Der afvikles kirkekaffe,
fastelavnsgudstjenester. Der er tradition for et tæt samarbejde med sognenes kirkelige foreninger,
herunder børneklubberne.
Troldhede kirke har bevilling til en kirke- og kultur medarbejder på 1/3 tid, den søges udvidet til en
fuldtidsstilling i hele pastoratet og skal sammen med præsterne og kirkens øvrige ansatte
videreudvikle nuværende og nye initiativer. I forbindelse med oprettelse af det nye tre sogns
pastorat vil der blive tilknyttet en præstestilling på 30%. Der er økonomi til at udvikle nye initiativer i
samarbejde med menighedsrådene.

Nærmere information/ oplysning om sognene
Henvendelse til formændene:
Leo Berwald, Nr. Vium / Herborg Menighedsråd mobil: 25372024 og
Hans Christensen, Troldhede Menighedsråd mobil: 21281753

