
ISENVAD - KIRKE OG SOGN 

Isenvad kirke er opført midt i Isenvad by i 1893 med 130 siddepladser. I år gennemføres 

en gennemgribende istandsættelse inden kirkens 125 års jubilæum i dec. 2018.  

Der er 1089 indbyggere i sognet samt børnehave, skole til og med 6. kl. og SFO i Isenvad. 

Borgerne i Isenvad har et stort lokalt sammenhold opnået gennem bl.a. målrettet sam-

arbejde om skole og oprettelsen af et aktivitetshus som rummer sportsaktiviteter, spej-

der, FDF og øvrige fritids– og kulturtilbud. 

Der er 954 folkekirkemedlemmer. Menighedsrådet består af 5 medlemmer. 

Udover nævnte fælles ansatte, er der ansat 1 kirketjener/graver, 1 gravermedhjælper 

og kirkesangere.  

 

FONNESBÆK - KIRKE OG SOGN 

Fonnesbæk kirke er opført i 1994 i udkanten af Ikast by omgivet af parcelhuskvarterer. 

Bygningen rummer udover kirke også menighedssal, konfirmandlokaler, kontorer for 

præst, kirkekoordinator, sognemedhjælper og organist.  

Kirkerummet har 255 siddepladser og der kan udvides til betydeligt flere. 

Der er 4995 indbyggere hvoraf 4484 er medlemmer af folkekirken og menighedsrådet 

består af 9 medlemmer. 

Udover nævnte fælles ansatte er der ansat 1 ¼ kirketjener. Den daglige ledelse forestås 

af kirkekoordinatoren. 

 

ARBEJDSOPGAVER FOR PRÆSTEN: 

 Gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder hverdags-, spaghetti- og familieguds-

tjenester samt indgå i turnus omkring plejehjemsgudstjenester.  

 Undervisning af 2 konfirmandhold og deltagelse i Minikonfirmandundervisning og 

konfirmandarrangementer. 

 Varetage samtaler og besøg. 

 Være en del af menighedsrådene i Isenvad og Fonnesbæk,  

herunder nogle arbejdsudvalg. 

PRÆST SØGES til Isenvad og Fonnesbæk sogne, Ikast 
 

Vi søger en fuldtids sognepræst til Isenvad og Fonnesbæk sogne  

med kbf. funktion i Isenvad, Ikast-Brande provsti, Viborg Stift fra d. 1.9.2017. 

PRÆSTEBOLIGEN i ISENVAD 

Kontakt gerne formand Knud Erik Bjerre,  

tlf 4078 3611, keb@isenvad-kirke.dk hvis du 

ønsker at se kirke eller præsteboligen i Isen-

vad. Boligen på 383 m2, der er gennemgri-

bende renoveret i 2009, ligger lige over for 

kirken og fremstår attraktiv og tidssvarende med en tilhørende have på ca. 2.600 m2.  Ud 

over beboelse rummer boligen et stort kontor, og en konfirmandstue på 63 m2,  

der også benyttes som menighedssal for kirkens aktiviteter.  

Isenvad ligger midt i Jylland, i den erhvervsaktive Ikast-Brande kommune med mange virksomheder og uddannelsesinstitutioner.    

Kontakt formand Trine Bæk, tlf 2428 1238 tb@fbkirke.dk for at se Fonnesbæk kirke. 

Se mere på WWW.ISENVAD-KIRKE.DK  WWW.FONNESBAEK-KIRKE.DK   find begge kirker på  FACEBOOK  

TO SOGNE – LAND OG BY  

Sognene er normeret til to præstestillinger. Den opslåede stilling er fordelt ligeligt.  

Samarbejdet mellem de to sogne giver mulighed for fleksibilitet i forhold til søndags-

gudstjenesterne.  

Sognemedhjælper, sekretær og organist arbejder også i begge sogne. 

Sognene er præget af folkekirkelig interesse og god kirkegang.  

Aktive og engagerede frivillige medvirker til et levende menighedsliv. 

Samarbejdet med skolerne og institutionerne er særdeles velfungerende både hvad  

angår særlige gudstjenester, undervisning af minikonfirmander og konfirmander.  

Skole-kirke projekter er fordelt på alle årgange. 

KVALIFIKATIONER  

Det er vigtigt for os at vores præst: 

 er teologisk velfunderet, tro mod den 

evangelisk-lutherske kristendomsforstå-

else, folkekirkeligt bredt funderet og 

kan formidle forkyndelsen i et nutidigt 

sprog. 

 vægter samarbejdet med ansatte,  

menighedsråd og frivillige højt. 

 har lyst og interesse for at 

undervise og aktivere børn og unge. 

 tager initiativ, inspirerer og deltager i 

udvikling af kirkerne. 

 er udadvendt, nærværende og ønsker 

at være en del af sognenes liv. 

 

 

VI GLÆDER OS  

TIL AT MODTAGE DIN ANSØGNING 

Se stillingsopslaget med fakta oplysninger  

www.viborgstift.dk. 

Ansøgningsfrist d. 5. juni kl. 15 til  

kmvib@km.dk  


