
  

Hvem er vi: 

Vejrum-Ølby-Asp-Fousing pastorat er et nyoprettet pastorat pr. 01-03-2017. I sognene er vi vant til et godt 

og tæt samarbejde. Pastoratet har fire smukke middelalderkirker og er beliggende i området mellem Struer 

og Holstebro. I pastoratet er der to menighedsråd. Pastoratet betjenes af to præster med bopæl i hhv. 

Vejrum og Ølby. Præsten i Ølby er 50 % sognepræst og er tillige provst i Struer provsti. Vi lægger stor vægt 

på samarbejde i præsteteamet, med kirkens øvrige personale og med menighedsrådene.  

Vi er 2312 indbyggere fordelt på de fire sogne: Vejrum (530), Ølby (255), Asp (1189), Fousing (338) 

Vi ønsker en præst som:  

 Er teologisk velfunderet og som kan formidle evangeliet levende og vedkommende for alle uanset 

alder eller kirkeligt ståsted 

 Er synlig i sognene og aktivt deltagende i menighedslivet – også udenfor gudstjenesten 

 Glæder sig til at være sammen med vores konfirmander og børnekonfirmander 

 Er åben over for alternative gudstjenesteformer med sans for balancen mellem tradition og 

fornyelse 

 Er villig til at samarbejde med lokalområdets øvrige institutioner og foreninger 

 Har evne og vilje til at samarbejde og som vil arbejde på en tillidsfuld relation til de mange frivillige 

 Er rummelig og tydelig og som evner at møde mennesker i øjenhøjde 

Det kan vi tilbyde: 

 To menighedsråd som er åbne for, hvad en ny præst har lyst til at bidrage med 

 To søndagsskoler, børneklub og børnekirke  

 KFUM & KFUK med tilhørende teen-klub 

 KFUM-Spejdere med over 100 børn tilknyttet (med eget nybygget spejderhus) 

 Der er tre IM samfund i pastoratet med base i Linde, Asp og Vejrum 

 I Asp er der et nybygget kirkehus og et nyrenoveret kirkehus i Vejrum 

 Fælles konfirmandundervisning i pastoratet 

 Børnekonfirmander og babysalmesang med tilknyttet ekstern hjælp 

 Meget velfungerende kirkekor og spirekor 

 I pastoratet er der besøgs- og aflastningstjeneste 

 En udpræget frivillighedskultur  

 Pastoratets kirker er generelt meget velbesøgte  



 Kirken har et meget godt samarbejde med skole, foreninger og fritidsliv. 

 Folkeskole i Asp til 6. klasse plus integreret institution med vuggestue, børnehave, dagpleje og SFO 

 Sportshal, fitnesscenter samt gymnastik- og idrætsforeninger med mange medlemmer i alle aldre 

 I Vejrum er Hardsyssel Efterskole beliggende med 130 elever (FDF) 

 Menighedsrådene vil gerne, via lokale netværk, være behjælpelig med at afsøge mulighederne for 

eventuel ægtefællejob.  

 

Præsteboligen:  

Den tilhørende tjenestebolig er beliggende i Vejrum. Der er kun ca. 6 km. til den nyetablerede motorvej.  

Boligen som fremstår i meget god vedligeholdelsesstand har et boligareal på 300 m2 i 2 plan + kælder. 

Præsteboligen er i gang med at blive gennemrenoveret med bl.a. nyt køkken.  Parkagtig have med mange 

store træer og plæner, som graveren holder. 

Kontakt: 

Menighedsrådsformand i Vejrum John Skindhøj, 2566 8360 
Menighedsrådsformand i Ølby-Asp-Fousing Erling Forbech, 2467 5208 
Sognepræst og provst Carsten Hoffmann, 5117 2450 
Du kan læse mere om de enkelte sogne på deres respektive hjemmesider: 

www.vejrum.net og www.øaf-kirker.dk   

http://www.vejrum.net/
http://www.øaf-kirker.dk/

