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Gullestrup Kirke  

 

Sognepræstedelen  (75 %) 

Jobbeskrivelse og forventninger 

Vi forventer at præsten ud over de egentlige præsteopgaver også engagerer sig i kirkeblad og i 

nogle udvalg under menighedsrådet. 

Vi ønsker en præst som 

 er teologisk velfunderet, og som kan formidle kristendommen som noget betydningsfuldt i 

moderne menneskers liv. 

 engagerer sig i kirkens diakonale opgaver, herunder Kirkens Korshærs arbejde på 

værestedet ”Lyngblomsten” 

 tager aktivt del i sognelivet i det omfang stillingens kvote tillader 

 kan knytte forbindelser til de af sognets beboere, der er af anden etnisk herkomst 

 vil indgå i og bidrage til et åbent og frugtbart samarbejde med kirkens personale, 

menighedsråd og kirkens frivillige 



 

 

Se i øvrigt kirkens hjemmeside www.gullestrupkirke.dk. Henvendelse til formanden for yderligere 

oplysninger tlf. 97 21 51 40. eller e-mail: jens.martin@larch.dk. 

Beskrivelse af sognet 

I Gullestrup sogn er der 1947 indbyggere, heraf er 1389 medlemmer af folkekirken. 

Gullestrup kirke er bygget i årene 1997 – 1998 og har 172 siddepladser på de faste kirkebænke.  

Kirkens orgel er bygget af Carsten Lund i 2006 og har 25 stemmer. Kirken er med tilknyttet 

sognegård, hvor der er gode faciliteter til sognets kirkelige arbejde. Der er middel kirkegang med 

variation fra gang til gang. 

Der er samarbejde med de øvrige kirker i Herning by om Hernings 2 kapeller og kirkegårde. 

Der afholdes gudstjenester på plejehjemmet Fuglsangsøcenteret fordelt mellem Gullestrup og 

Tjørring. Det drejer sig om en gang månedligt for præsten i Gullestrup. 

I menighedsrådet er der 6 valgte medlemmer, som er valgt ved fredsvalg. Formand Jens Martin 

Christensen, Revlingens Kvarter 84, Gullestrup, 7400 Herning, kan kontaktes på telefon 97 21 51 

40 bedst på hverdage mellem 17 og 18:30. Menighedsrådet holder ca. 11 møder årligt. 

Gullestrup sogn er et ungt sogn, der blev selvstændigt i 1992. Sognet er med blandet boligbyggeri 

og en del børnefamilier. Der er folkeskole med 0. – 6. klasse og diverse daginstitutioner. Gullestrup 

et tæt på naturen bl. a. Løvbakkeskoven, men også tæt på centrum af Herning med et rigt kulturliv, 

Der er intet kirkeligt retningspræg i sognet, og da sognet er ungt, arbejdes der målrettet med at 

bygge menighed. I sognet findes FDF og Kirkens Korshærs værested ”Lyngblomsten”, hvor 

præsten kommer ugentligt. 

Ud over søndagens gudstjeneste afholdes ”Gud og spaghetti” en gang om måneden. 

Den tilknyttede sognegård danner rammen om de kirkelige aktiviteter – konfirmandforberedelse, 

minikonfirmander, musikalsk legestue, babysalmesang, skole-kirke samarbejde, sogneaftener, 

koncerter m.v. Desuden findes kontor for organist og kirketjener samt et ledigt kontor, der hidtil er 

benyttet af hjælpepræst. Denne stilling er nedlagt. 

Der er tilknyttet embedsbolig på 186 kvm. Beliggende på en 1250 kvm stor grund lige op ad kirken 

på adressen Løvbakkevej 7. Boligen er opført i 1997 og renoveres i forbindelse med ledigheden. 

Boligen er med kælder. Der er 6 værelser, heraf 2 i kælderen. Boligen opvarmes med fjernvarme. 

Der er separat kontor og handicaptoilet i bygningen med fælles indgang med privatboligens 

hovedindgang. 

Korshærspræstedelen (25 %) 

Kirkens Korshær har varmestuer i Gullestrup og Herning samt Børnehjørnet i Herning med 

familiestøttende aktiviteter. I varmestuerne kommer dagligt mange mennesker til samvær og 

spisning. Der er ti ansatte og ca. 230 frivillige medarbejdere, og økonomien sikres bl.a. ved 

genbrugsbutikker, som drives af frivillige medarbejdere. Der er stor opbakning lokalt til Kirkens 

Korshærs arbejde, som blandt andet viste sig i et flot resultat af landsindsamlingen i november. 

Korshærspræsten står til rådighed for samtaler og kirkelige handlinger og holder andagter og 

gudstjenester. I forbindelse med lejre, fester og lignende er korshærspræsten en værdsat 

medvirkende. 

Korshærspræsten har en udadvendt virksomhed i oplysningen om Kirkens Korshærs arbejde, 

teologi og diakoni. Der er stor interesse for Kirkens Korshærs arbejde, og korshærspræsten 

fortæller om arbejdet for besøgende grupper, f.eks. konfirmander, og afholder foredrag efter 

nærmere aftale. 

http://www.gullestrupkirke.dk/


 

 

 

Kirkens Korshær tilbyder netværk med korshærspræster over hele landet. Vi ser frem til at inddrage 

ny korshærspræst i opgaverne blandt socialt udsatte mennesker.  

For nærmere information eller besøg kontaktes korshærsleder Birthe Mygind Thorup, 

Herning, tlf. 25 53 45 50    

 

 

 


