Embedsbeskrivelse for halvtidsstillingen som overenskomstansat sognepræst i Tjørring sogn.

Nyoprettet stilling med fokus på børn og unge.

Beskrivelse af Tjørring sogn:
Tjørring sogn er et gammelt sogn med en middelalderkirke. For 50 år siden begyndte Tjørring by at
vokse til en af Hernings større forstæder, og der blev behov for en større kirke. I 1977 blev sognets
nye kirke Baunekirken indviet, og lige siden har den med sin unikke arkitektur været et markant
kendemærke for Tjørring og omegn. I 2010-12 gennemgik Baunekirken en gennemgribende
renovering, så nu kan den tåle at stå ude i regnvejr. I dag er det en meget funktionel kirke, der
fremstår moderne, lys og indbydende. Den centrale del er et rundt kirkerum, der med sin indretning
er med til at understøtte oplevelsen af fællesskab om gudstjenesten. Baunekirken indeholder
desuden flere møderum, 2 undervisningslokaler og kontorer til kirkens ansatte.
Kirkens liv er kendetegnet ved mange aktiviteter og en stor opbakning. Menighedsråd, præster,
ansatte og frivillige er ikke bange for at tænke nyt og give plads til nye ideer. Vi ønsker, at kirken skal
være rammen om et fordomsfrit og åbent fællesskab for hele sognet.
En søndag morgen i Baunekirken begynder typisk med, at man allerede ved indgangen blive mødt af
frivillige, der byder velkommen, og gudstjenesten begynder da også med, at præsten siger
”godmorgen” og giver en kort introduktion til dagens tema. Der synges gamle og nyere salmer, og
både kirkens orgel og flygel bruges flittigt. Cirka en gang om måneden medvirker kirkens band.
Salmetekster, liturgi og andet indhold vises på storskærme.
Mange søndage tilbydes børne/juniorkirke under en del af gudstjenesten.
Der er stor søgning til gudstjenester i Tjørring sogn, i det forløbne år har der i alt været ca. 11.000
deltagere. Desuden er der mange aktiviteter i ugens løb, så mange har deres gang i Baunekirken.
Der er i alt ca. 125 frivillige tilknyttet kirken, der hjælper ved gudstjeneste, i diverse udvalg,
besøgstjeneste, kaffebrygning, uddeling af kirkeblade mm.
Tjørring sogn har et rigt forenings- og idrætsliv. Af kirkelige organisationer er bl.a. FDF, KFUM og
KFUK, Indre Mission og KFUM-spejderne repræsenteret.
I sognet er der to skoler, et plejehjem med aktivitetscenter og flere dag- og døgninstitutioner.
Tjørring udbygges fortsat med nye boligområder, så der er mange børnefamilier også i kirken. De
seneste år har der været cirka 70 konfirmander. Et tal, der er stigende.
Folketal:
5.844 heraf er 4.839 medlemmer af folkekirken.
Ansatte:
Fuldtidspræst Rene Nord Hansen (kbf). Fokusområde: Unge fra ca. 16 år, voksne og ældre.
Fuldtidspræst Lise Edelberg Andersen. Fokusområde: Mennesker med særlige behov. Lise er ansat
50% i Ørre-Sinding Sogn og 50% i Tjørring sogn. Derudover kirke- og kulturmedarbejder, kordegn, 2
kirketjenere, organist, graver og 3 gravermedarbejdere.

Vore ønsker til den nye præst er:
-

-

At du ser værdien af folkekirkens bredde og vil arbejde for at gøre kirken rummelig og et rart
sted at være.
At du er optaget af og brænder for at forkynde og formidle evangeliet i et nutidigt,
vedkommende og relevant sprog for børn, unge, voksne og ældre.
At du har evner og interesse for at arbejde med børn og unge.
Fokusområdet for denne stilling er børn og unge op til ca. 16 år. Dette inkluderer bl.a.
undervisning af 2 konfirmandhold, spaghettigudstjenester, gudstjenester for skoler og
daginstitutioner samt samarbejde med kirke- og kulturmedarbejder om minikonfirmander.
At du indgår i fordelingen af gudstjenester og kirkelige handlinger med de øvrige præster i
forhold til den tilgængelige tid.
At du er en holdspiller, som kan samarbejde med de to præster og øvrige kollegaer i kirken og
indgå i et godt samarbejde med menighedsrådet.
At du er initiativrig
At du er god til at planlægge og danne dig overblik.

Bolig:
Stillingen er uden bolig og uden bopælspligt.
Værdigrundlaget for Tjørring Sogn:
- Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske
bekendelsesskrifter i alt, hvad vi arbejder med.
- Vi vil på den baggrund formidle kristendom på en nutidsrelevant måde gennem dialog,
undervisning, kreativitet, udsyn og fællesskab båret af rummelighed, ærlighed, nærvær - et rart
sted at være.
Yderligere information kan fås hos:
- Menighedsrådsformand Anna Sjøgaard, St. Lundgårdvej 6, Tjørring 51807035,
a.sjogaard@gmail.com
- Provst Asger Korsholm, Vildbjerg 40364236, agko@km.dk
- Biskop i Viborg stift Henrik Stubkjær 23296600, kmvib@km.dk
I øvrigt henvises til kirkens hjemmeside: baunekirken.dk og sogn.dk
Se også vores nye video om kirkens hverdag på: baunekirken.dk
For interesserede ansøgere vil der være mulighed for at aftale besøg i Baunekirken lørdag d. 19. aug.

