
 

Embedsbeskrivelse 

 

Ejsing sogn er et landsogn med et 

indbyggertal på 890 (heraf 836 

medlemmer af folkekirken). Sognet 

ligger på sydøst-siden af Venø bugt og 

er meget naturskønt. Det har 

vådområder med fuglereservat, hede-

områder og plantager. Samtidig er det 

centralt beliggende med kort afstand 

til Skive, Struer og Holstebro. 

 

 

 

Ejsing kirke er en stor og karakteristisk middelalderkirke (o. 1170) med en rig udsmykning og et 

inventar, der skyldes herremændene på den tidligere herregård Landting. Den råder over 330 

siddepladser og er senest restaureret i 1992. Samme år fik den et klokkespil med 21klokker. 

Orgelet – fra 1972 – er et Marcussen & Søn med 2 manualer og pedal, 10 stemmer. Kirkegården 

ligger omkring kirken. 

Præsteboligen, der ligger 50 m fra Ejsing kirke, er bygget i 1980 og gennemrenoveret i 2014. 

Beboelsen er en lys og velindrettet bolig med masser af muligheder på i alt 212 m2. Udover 

soveværelse er der 4 værelser og 2 nye badeværelser, det ene med både bruse-og karbad. Med 

separat adgang er der i forlængelse af boligen kontor, konfirmand-/mødelokale, anretterkøkken, 

toilet og gang, i alt 172 m2. Dertil kommer en garage på 46 m2. og en 6000 m2. stor have med 

plæne, en del træer og nogle bede. 

Ejsing sogn har en god til middel, men noget svingende kirkegang. Der er stor opbakning til særlige 

gudstjenester herunder 3 årlige friluftsgudstjenester (2. pinsedag i Hvidemose, strandgudstjeneste 

om sommeren, sportsfest-gudstjeneste i august) og bl.a. et nyetableret tilbud til børnefamilier 

omkring dåbsjubilæum. (Der var i 2016 3490 kirkegængere til gudstjenester).  

Menighedsrådet består af 5 valgte (aftalevalg i 2016) medlemmer med kirkeværge udenfor 

menighedsrådet. Der er et godt samarbejde mellem kirkens ansatte. 

Kirkeblad udsendes 4 gange årligt (redaktionsudvalg udgøres af 2 valgte 

menighedsrådsmedlemmer og sognepræsten som ansvarshavende). 

 

Ejsing Kirke 



Kirken er en aktiv medspiller i lokalsamfundet, der har en friskole (0-7 klasse) med SFO, 

børnehave, hal, forsamlingshus og et godt foreningsliv. Der er et godt samarbejde med skole og 

SFO/børnehave, og præsten er velkommen overalt i sognet og ses som en naturlig ressource-

person i lokalsamfundet. 

Fra friskolen er der 1 konfirmandhold og 1 hold minikonfirmander (3.klasse-alle deltager). 

De kirkelige retninger har svindende betydning. Indre Missions Samfund er sammen med Vinderup 

og Grundtvigsk Forening i Vinderup er for hele. Indenfor børne-/ungearbejdet har KFUM & K en 

meget stor og aktiv MOK-klub for 7-12 årige. 

 

Bistandspræstestillingen på 45 % omfatter præsteligt arbejde i Sahl-Vinderup pastorat 15 uger 

om året – gudstjenester og kirkelige handlinger – samt undervisning af 1 konfirmandhold. 

 

Vinderup sogn er et bypræget sogn og et af de 

største sogne udenfor Holstebro by i Holstebro 

provsti. 

Vinderup sogn kan tilbyde kontorlokaler i nybygget 

kirke- og kulturhus (deles med organisten). 

 

 

 

Sahl sogn er det mindste af de 3 sogne og er et 

typisk mindre landsogn. Kirken er kendt for sit 

gyldne alter og tiltrækker hvert år over tusind 

besøgende turister. Så det at stå foran det gyldne 

alter i Sahl kirke er særdeles attraktivt for såvel 

turister som præst. 

 

 

Der er et godt teamsamarbejde mellem de seks præster i den østlige del af Holstebro Provsti. Der 

samarbejdes om planlægning af konfirmationsforberedelse og afholdelse af gudstjenester på 

områdets plejehjem. Der hersker en gensidig respekt og et virkeligt godt samarbejde, hvor 

hjælpsomhed og ansvarlighed er i hovedsædet. 

 

 

 

Vinderup Kirke 

Sahl Kirke 



Vi søger en sognepræst m/k, der: 

 kan formidle kristendommen på en vedkommende og forståelig måde 

 vil bidrage til liv og vækst i menigheden 

 vil arbejde for en rummelig kirke 

 ønsker at være præst på landet og være en aktiv del af lokalsamfundet 

 har lyst til at tale med og lytte til mennesker i alle livets situationer 

 kan og vil bidrage til det gode samarbejdsklima i sognet og med kolleger 

 kan lide at arbejde med børn og unge 

 

Vi tilbyder: 

 et sogn, som bakker op om deres præst og deres kirke 

 et velfungerende, samarbejdsvilligt og løsningsorienteret menighedsråd 

 ansvarlige, dygtige og stabile medarbejdere 

 en trofast menighed og en god og stabil kirkegang 

 faste traditioner i lokalområdet, som kirken er en del af 

 en meget naturskøn egn med fjord, strand, engarealer, vådområde med fuglereservat, 

plantager og hedearealer 

 et område der tiltrækker mange sommergæster i sommerhusområdet og på 

campingpladsen 

 et aktivt lokalområde med et rigt og varieret foreningsliv 

 korte afstande til byer som Viborg, Skive, Struer, Holstebro og Herning. 

 

Yderligere oplysninger og evt. besøg kan aftales med: 

 

Ejsing:         Flemming Bjerregaard Johansen, tlf. 2283 2557 

Vinderup:   Lisbeth Ørtoft, tlf. 2467 3853 

Sahl:            Jørgen Bruun-Sørensen, tlf. 2498 9443 

Ligeledes kan interesserede henvende sig til provst Niels Arne Christensen, 7500 Holstebro, tlf. 96 

10 08 63. 

- -   - 

Yderligere vil vi på tirsdag den 17. januar lave en filmoptagelse med 2 af 

menighedsrådsmedlemmerne.  I kirken vil et medlem fortælle lidt om kirkens historie og hvilken 

præsteprofil vi kunne tænke os. Desuden vil et medlem i præstegården fortælle lidt om sognet. 

Optagelsen, der bliver foretaget af Ole Bluhme, vil efterfølgende blive lagt ud på kirkens 

hjemmeside. 


