EMBEDSBESKRIVELSE VAMMEN-LINDUM-BIGUM Pastorat
Vore tre sogne smukt ligger mellem Viborg og Hobro, på det smalle højdedrag med Skals Å mod nord og Tjele
Langsø mod syd.
Vammen-Lindum-Bigum Pastorat består af 3 kirker samt 1 præstegård tilknyttet som tjenestebolig.
Stillingen som vikar for sognepræsten i Vammen-Lindum-Bigum Pastorat er ledig, idet vores sognepræst gennem
2 år venter sit første barn.
I pastoratet er der i alt 1285 indbyggere og 1137 medlemmer af folkekirken.
Kirkerne er beliggende i henholdsvis Vammen, Lindum og Bigum.
De 3 kirker benyttes af alle pastoratets sognebørn, idet kirkerne ligger med en radius på ca. 5 kilometer fra
hinanden.
Kirkegangen er middelgod til almindelige højmesser og særdeles god ved særlige gudstjenester og kirkelige
begivenheder.
Vi synes selv, vi ligger midt i det hele - midt i skøn natur og midt i Jylland!
På siden http://www.vammenkirke.dk/ kan du finde nærmere oplysninger om gudstjenester, kirkeliv og vore tre
dejlige middelalderkirker.
Menighedsrådene:
Der er et menighedsråd for hvert sogn, som hver består af 5 medlemmer.
De 3 menighedsråd afholder fælles menighedsrådsmøder samt andre fælles arrangementer.
Der afholdes årligt ca. 4-5 menighedsrådsmøder pr. sogn samt 2-3 fælles menighedsrådsmøder.
Arbejdsforhold m.m.:
Der afholdes gudstjenester i Vammen og Lindum 2 gange om måneden og i Bigum 1 gang samt på helligdage
Desuden afholdes en gudstjeneste om måneden på det lokale plejehjem.
Konfirmand- og minikonfirmandundervisningen samt øvrige møder afholdes i konfirmandstuen.
Præstegårdsudvalget, aktivitetsudvalget og kirkebladsudvalget er fælles for de tre menighedsråd, som er meget
åbne for tiltag.
Der er opbygget et netværkssamarbejde nabopastoraterne imellem, som giver mulighed for faglig sparring med
kolleger.
Vi har et godt og velfungerende team af medarbejdere ved kirkerne.
Lokale forhold:
I alle tre sogne er der et aktivt foreningsliv, spejder, håndbold, fodbold, foredrag, linedance etc.
se mere: http://www.vammenby.dk/ & http://lindumby.dk/, som alle har et aktivt samarbejde med kirken.
Vi ønsker en barselsvikar som





Kan formidle kristendommen på en nærværende, nutidig og levende måde
Anerkender mange måder at være og at lave kirke på
Vil være med til at videreudvikle det kirkelige arbejde med børn og unge
Vil være med til at indgå i et positivt, åbent og synligt samarbejde med lokalsamfundet

For mere information om embedet kontakt:
Trine Munk Kristensen, sognepræst eller
Maybrith Lange (formand for Vammen Menighedsråd), Anne Mette Navntoft (formand for Bigum
Menighedsråd) eller Mette Glob (formand for Lindum Menighedsråd).

