
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Embedsbeskrivelse 
 

Ref:  
 

 
 

Sogn:   Gjellerup                                                       Stift: Viborg             

 
 
Folketal (i flersogns pastorater bedes hvert sogn opgivet for sig)  
Indbyggere: 8.571 – folkekirkemedlemmer: 7.365 
 
Kirke(r)  
 
Alder (ved nyere kirker årstal);  
Opført år 1140 – Danmarks ældst daterede landsbykirke. 
 
Antal siddepladser;  
ca. 300 
 
Stand (nyrestaureret?/restaurering forestår?); 
Renoverings- og udsmykningsprojekt af Maja Lisa Engelhardt er afsluttet den  
25. november 2007 
 
Orgel (fabrikat og antal stemmer); 
Marcussen & Søn, 16 stemmer - 1990 
 
Afstand kirkegård – krematorium:  
Kirkegård ligger i forbindelse med kirken. Nærmeste krematorium i Holstebro – afstand ca. 
38 km. 
 
 
Kirkegangen  
 
(sæt kryds) 
God og stabil X 
Middel med variation fra søndag til søndag 



Lav med variation fra søndag til søndag 
 
Evt. tal for årlige antal kirkegængere eller altergæster: 
Ca. 23.000 har deltaget i gudstjenester og kirkelige handlinger. Derudover har ca. 6.000 
deltaget i menighedsrådets arrangementer. 
 
Menighedsrådet (i flersogns pastorater gælder spørgsmålene hvert sogn for sig);  
 
Antal medlemmer;  
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Sammensætning (listernes valgte eller ved fredsvalg efter skøn over den (kirke-) politiske 
fordeling;  
Fælleslisten – 2 medlemmer 
Spejderlisten.dk – 2 medlemmer 
Folkekirkelig Sogneliste – 8 medlemmer 
 
Formandens – eller hvis præsten er formand – næstformandens navn, adresse og 
telefonnummer: 
Formand Ane Marie Mortensen 
Nygårdparken 65 
7400 Herning 
9711 8026 eller mobil 2347 8029 (hverdage efter kl. 17 og weekend) 
Mail: have@mail.tele.dk 
 
Pastoratsråd mellem sognene? 
 
Årligt antal menighedsrådsmøder? 
10 menighedsrådsmøder 
 
 
Arbejdsforhold  
a) Karakteristik af sognet i almindelighed (herunder evt. historisk præg af kirkelige 

retninger, missionshuse, forsamlingshuse, højskoler o.l.) 
Et sogn med mange traditioner men samtidig med stort fokus på fornyelse og udvikling 
og med visioner for menighedens vækst. 
Tradition for et inspirerende og udbytterigt samarbejde i præsteteamet, hvilket også er 
medvirkende til et velfungerende samspil med øvrigt personale, menighedsråd og 
mange frivillige. Et samarbejde som menighedsrådet ønsker videreført – og gerne med 
nye vinkler og tanker. 
Et aktivt og alsidigt kirkeliv, der rummer en bred vifte af gudstjenestetyper og spænder 
bredt med alt fra babysalmesang, spaghettigudstjenester, familiegudstjenester, 
FriMesser, Brunch-gudstjenester, Taizé-refleksioner til plejehjemsgudstjenester. Til 
kirken er knyttet et lovsangsband samt et spirekor og kirkekor. 
Godt samarbejde med de kirkelige foreninger: KFUM spejderne, De grønne 
pigespejdere, KFUM og KFUK, Indre Mission, bibelkredse mv.  
Udbredt skole-kirke samarbejde med sognets to folkeskoler (begge 0.-9. årgang) 
I sognet er Grundtvigsk valgmenighed med egen præst. 
 
Embedet omfatter studenterpræstearbejde i Birk med hovedvægt på sjælesorg og 
samtaler med elever fra uddannelsesinstitutionerne AU Herning – Institut for 
forretningsudvikling og teknologi – og Via Design & Business. 



Der er mange udenlandske studerende på uddannelsesinstitutionerne, og mange af 
samtalerne foregår derfor på engelsk. 
Studenterpræsten samarbejder med studievejledningen på begge studiesteder. 
Ved uddannelsesinstitutionerne er der flere end 2.000 studerende, heraf bor ca. 800 i 
det tilknyttede kollegieområde, som er en del af Gjellerup Sogn. 
 
 

      
b) Afholdes der regelmæssige gudstjenester andre steder end i kirken/rne (hvor ofte – 

afstand) 
1 ugentlig gudstjeneste på plejehjemmet Toftebo i Hammerum – ca. 2 km fra kirke. 

 
c) Hvor der er flere præster i pastoratet bedes oplyst:  

Hvor mange præster? 
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Er der distriktsdeling? 
Nej 
Regulativ for embedsforhold mellem præsterne 
Nej 

 
I alle tilfælde bedes oplyst: Hidtidig fordeling af gudstjenester og konfirmandundervisning 
Gudstjenester samt konfirmandhold fordeles mellem præsterne 
 
d) Sognets kirkelige arbejde i øvrigt: 

Kordegn/sekretær: 1 - fuldtidsansat 
Sognemedhjælper: 1 - halvtidsansat 

     Kirkekor:  
     Spirekor for 3. – 4. klasse 
     Kirkekor for 5. klasse og opefter 

Lovsangsband 
Andre ansatte: 

      Organist 
Organistassistent - deltidsansat 
Kirketjenere 
Kirkegårdsleder 
Kirkegårdsmedhjælpere 
Kirkeblad – redaktion 
Nej 
Legat- eller foreningsbestyrelsesposter tilknyttet embedet 
Nej 

 
 
Boligforhold  
 
Der er ikke tilknyttet embedsbolig til stillingen 
 
 
Konfirmandstue – sognegård (placering).  
Konfirmandstue v/præstebolig for kirkebogsførende præst (ved kirke) 
Konfirmandundervisning gennemføres tillige i sognegården ’Kirkeladen’ 
Sognegård: ’Kirkeladen’ – tæt ved kirke og kirkegård 
 
 



a) Kontorfaciliteter:  
Omfang i m² af tjenstlige kontorlokaler 
Nyetableret tjenstligt kontor på ca. 23 kvm. ved kontormiljø for kirkens ansatte, Kirkebyvej 
15. 
Studenterpræsten har eget kontor på Campus i Birk. 
 
Kontorinventar. 
 
b) Hvor der ikke er embedsbolig til rådighed, bedes opgivet:  
Hvilke muligheder er der for at finde passende bolig (herunder prisniveau – højt, middel, 
lavt) 
Gode muligheder for at finde passende bolig i Gjellerup/Hammerum/Herning - prisniveau 
’middel’. 
 
 
Afstande  
Til kirke/r, nærmeste skole og gymnasium. Bus-tog – indkøbsmuligheder 
Kirke: ca. 0,1 km fra præstekontor 
Skole: ca. 0,5 km fra præstekontor 
Gymnasium: ca. 6 km (Herning eller Ikast) 
Busforbindelse til Herning og Birk: 1 - 2 gange i timen 
Togforbindelse fra Hammerum: 1 gang i timen 
Dagligvarebutikker i nærhed af kirke og i Hammerum  
 
Skat  
Beskatningsprocent til kommunen, amtskommune og kirkeskat 
Kommune: 24,90% 
Kirke: 0,99% 
 
Stedtillægssats: 
II 
 
Andet af interesse for ansøgerne  
Evt. forpagterbolig ved præstegården 
 
For yderligere oplysninger se: 
 www.gjellerupkirke.dk 
 


