
 

 

 

 
 
 

Gudum Kirke Fabjerg Kirke 
 

Hvem er vi: 

Vi er to sogne, der udover det kirkelige arbejde også bliver båret af en stærk frivillighed- og 

foreningskultur.  

Vi ønsker en præst, der har lyst til at udnytte frivilligheden til samarbejde og udvikling af 

nye kirkelige tiltag. 

Vi har en særegen natur, som på smukkeste vis er dannet af den seneste istid, og den kan 

blandt andet nydes på de anlagte kløver- og trampestier. Der arbejdes på forenings- og 

kommunalt plan på at få området med i Geo-park Vestjylland. 

Fabjerg kirke er en romansk kvaderstenskirke fra ca. 1200 tallet. Gudum kirken er en 

klosterkirke fra 1300 tallet som er ombygget mange gange gennem tiden, senest i 2016 

hvor sideskibet blev omdannet til kirkecafé. 

Der er samarbejde med præsten i nabosognet Nr. Nissum. 

I Gudum sogn bor der 695 folkekirkemedlemmer, og der er blevet døbt 8 børn. I Fabjerg er 

der 458 folkekirkemedlemmer og der er blevet døbt 6 børn. 

Sognebladet udgives af foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg hver anden måned. 

Vi ønsker en præst som: 

 Som er teologisk velfunderet og som kan formidle evangeliet levende og 

vedkommende for alle uanset alder eller kirkeligt ståsted. 

 Er synligt i sognene og aktivt deltagende i menighedslivet også uden for 

gudstjenesten. 

 Er åben overfor alternative gudstjenesteformer med sans for balancen mellem 

tradition og fornyelse. 

 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 velfungerende menighedsråd, som er åbne for hvad en ny præst har lyst til at 

bidrage med. 

 Babysalmesang med hjælp fra organist og kirkesanger. 

 Minikonfirmander 

 Friluftsgudstjeneste fælles for de to kirker. 

 Gudstjeneste eller sangtime på psykiatrisk botilbud i Fabjerg. 

 Fabjerg kirke afholder spillemandsgudstjeneste, senest en spillemandsmesse. 

 Gudum kirke er en fantastisk koncert sal, som vi blandt andet udnytter til koncerter 

med Orkesterefterskolen, Holstebro i samarbejde med Livsstilshøjskolen. 

 Provstiet har et børnekor og i Nr. Nissum er der et voksenkor, som begge kan 

kontaktes for at medvirke ved gudstjenesten. 

 KFUM & KFUK forening er fælles på begge sogne. 

 Velfungerende spejderarbejde i begge sogne. 

 Hjem og kirke i Gudum. 

 Indre Mission i Fabjerg samarbejder med Indre Mission i Nr. Nissum. 

 En udpræget frivillighedskultur. 

 I Fabjerg er der en Udefriskole, samt en folkeskole i Nr. Nissum, hvor der er 

busforbindelse til. 

 Som evt. supplement til præstestillingen kan vi henvise til Seniorhøjskolen, HF og 

Seminariet i Nr. Nissum. Disse institutioner har udtrykt interesse for evt. at blive 

kontaktet. 

 Konfirmandstuen bruges bl.a. til litteraturkreds om vinteren. 

 

Boligen: 

 Velholdt, stor og rummelig præstegård på 393 m2
 med fuldt udnyttet overetage samt 

dobbelt garage. 

 Helt nyt køkken med tilhørende hvidevarer. 

 Der er i 2012 tilbygget egen indgang til konfirmandstue samt køkken og 

handicaptoilet. 

 Præstegården er omgivet af stor dejlig have, som holdes af graveren. 

 

Gudum Menighedsråd:  

Menighedsrådsformand Hans Peder Krogsgaard telf. 51740755  

Mail: h.p.krogsgaard@dlgnet.dk 

 

Fabjerg Menighedsråd 

Menighedsrådsformand Bente Serup tlf. 29863133 

Mail: bente.serup@privat.dk 
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