
Embedsbeskrivelse vedr. præstestilling 

Brøndum-Hvidbjerg-Ramsing-Håsum pastorat, Salling Provsti 

 

Pastoratet består af de fire sogne Brøndum-Hvidbjerg-Ramsing-Håsum. De fire sogne har hver sin 

middelalder kirke i god stand og kirkerne er løbende vedligeholdt. Hver Kirke har et Frobenius 

orgel med 5 -7 stemmer. Derudover har Ramsing Kirke i 1991 fået et fuldautomatisk klokkespil. 

Sognetal for 2015: Brøndum sogn har 230 indbyggere/heraf 200 folkekirkemedlemmer/3 fødte/0 

konfirmerede. Hvidbjerg sogn har 441 indbyggere/heraf 416 folkekirkemedlemmer/4 fødte/6 

konfirmerede. Ramsing sogn har 510 indbyggere/heraf 470 folkekirkemedlemmer/3 fødte/3 

konfirmerede. Håsum sogn har 225 indbyggere/heraf199 folkekirkemedlemmer/3 fødte/6 

konfirmerede. Gennemsnitligt fremmøde ved kirkelige handlinger i de fire kirker 

Brøndum18/Hvidbjerg15/Ramsing34/Håsum17. 

Pastoratet har to samarbejdende menighedsråd. 1) Brøndum-Hvidbjerg menighedsråd med 5 

medlemmer (formand Arne Hougesen Bakken 34, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup tlf.: 20233609) og       

2) Ramsing-Håsum menighedsråd med 6 medlemmer (formand Ida Pedersen, Ågade 25 A, 

Ramsing 7860 Spøttrup tlf.: 23234698). Begge menighedsråd er sammensat ved fredsvalg. Hver 

menighedsråd afholder ca. 8 møder pr. år og derudover 2 fælles møder. Der arrangeres hvert år 3 

sogneaftener, udflugter, salmesangsaftner, julekoncert m.v. og der er generelt god tilslutning til de 

forskellige arrangementer. Der er fastansat graverpersonale, organist og kirkesanger. 

For nuværende har vi ca. 2 gudstjenester pr. søndag. Da vi er fire landsbysogne uden skoler, 

forventes vores kommende præst at samarbejde med præster og skole i Balling og Skive om 

konfirmander. Vi har tradition for minikonfirmandundervisning. 

Der er et par gode daginstitutioner i pastoratet. Pastoratet har aktive borgerforeninger, andre 

foreninger og klubber. 

Til stillingen er der tilknyttet embedsbolig. Præstegården ligger i Brøndum sogn, ca. 200m fra 

Brøndum Kirke, i hyggelige og landlige omgivelser med stor parklignende have. Der er ca. 9 km til 

Skive og 4,5 km til Balling. Der er hjælp til vedligehold af haven. I den ene længe af præstegården 

(adskilt fra boligen) er der etableret konfirmandstue med tilhørende køkken og toilet. 

Konfirmandstuen bruges også ved de forskellige arrangementer. Præstegården er bygget i 1922 og 

er gennem tiden blevet renoveret, så den i dag står i god og tidssvarende stand. Stueetagen består 

af hall, embedskontor med inventar, to stuer, køkken og soveværelse samt toilet og bad. 1. salen 

indeholder 4 værelser toilet og bad. Der er kælder under en del af huset. Tilbygningen har et 

disponibelt rum (tidligere konfirmandstue). Boligen er opvarmet med oliefyr. Der vil blive opsat 

nyt køkken med køleskab, ovn, kogeplade og opvaskemaskine. Boligen vil blive nyvurderet med 

henblik på fastsættelse af husleje. Boligbidraget har hidtil ligget på kr. 2900 pr. md. og varmeudgift 

på ca. kr. 2400 pr. md. 



Vi ønsker os en præst, der er åben og bredtfavnende, tillidvækkende og imødekommende, gerne 

med humor. Du skal kunne samarbejde på alle niveauer, samtale med alle aldersgrupper, og du 

skal kunne holde en prædiken, der er nutidig og vedkommende. Vi ønsker os en præst, der 

sammen med menighedsrådene vil udvikle kontakten til sognenes beboere og skabe et øget 

tilhørsforhold til kirkerne.  

For yderligere information om stillingen, boligforhold og kirkerne er du velkommen til at kontakte: 

Formand for Brøndum-Hvidbjerg menighedsråd, Arne Hougesen, Bakken 34, Hvidbjerg, 7860 

Spøttrup tlf.: 20233609.  

 

 

  

 


