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ffff 

Sognepræst (kbf.) og børne- og ungdomspræst 

Vi er et samfund, hvor vi møder hinanden i mange forskellige kirkelige og 
folkelige sammenhænge. Vi ønsker en præst der: 

 Er en god forkynder, der kan sætte Ordet ind i nutiden for menigheden. 

 Ser kirken som en væsentlig og naturlig del af lokalsamfundet. 

 Evner og har interesse for at arbejde med børn og unge. 

 Har evner for og lyst til at samarbejde med institutioner, skoler og for-
eninger. 

 Er samlende, udadvendt og skaber relationer til borgerne. 

 Vil kommunikere med folk i og udenfor kirken. 

Vi kan tilbyde: 

 Et solidt kirkeliv, hvor mange føler sig hjemme i Folkekirken. 

 En menighed, der møder kirken med positive forventninger og involve-
rer præsten i livets vigtigste begivenheder. 

 Godt samarbejde med mange engagerede frivillige. 

 Faglig og personlig udvikling. 

1 Folketal 

I sognet er der 8.201 indbyggere, heraf folkekirke medl. 6.444 (78,6 %). 

2 Kirker 

Struer Kirke er bygget 1891 og har 
550 siddepladser. Den er senest re-
staureret i 1985. Orgelet er fra 
Bruno Christensen fra 1970 med 30 
stemmer og er blevet renoveret i 
2016. Kirkegården ligger i umiddel-
bar tilknytning til kirken. Kapellet 
ligger på kirkegården ca. 400 m fra 
kirken. 

Krematorium i Holstebro. 

3 Kirkegangen 

Der er en god og stabil kirkegang. 

4 Menighedsråd 

Struer Sogns menighedsråd består af 11 valgte medlemmer, 4 præster, 1 
medarbejderrepræsentant og kordegn som sekretær. 

Formand Ejler Kærvang, tlf. 9784 0496 / 2396 8755,  
e-mail: ejler.kaervang@mail.dk. 
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5 Arbejdsforhold 

Der er p.t. 4 konfirmandhold, MINI-konfirmander, Kirkens Juniorklub, ba-
bysalmesang, sogneaftner, temaaftner, koncerter, onsdagsgudstjenester, 
spaghettigudstjenester, TeenChurch, musikgudstjenester, forbønsgudstje-
nester, natgudstjenester mv.  Der er Aspirantkor og Kirkekor ved kirken, 
Ung kirke/kirkeband og der er en stor skare af frivillige medarbejdere.  

Kirkelige retninger: Indre Mission, KFUM & KFUK, Grundtvigsk Forum og 
FDF. Der er et bredt samarbejde i menigheden på tværs af kirkelige positio-
ner. 

Folkets Hus og Gimsing Hoved har et solidt musik- og kulturprogram og 
der er en aktiv musikskole. 

Der er én månedlig gudstjeneste på hver af de 4 plejehjem, der ligger inden 
for bygrænsen. 

Den præst vi søger er 60 % sognepræst og 40 % børne- og ungdomspræst. 

Desuden er der en fuldtidspræst, en præst på 40 % (deles med Resen-Hum-
lum) og en præst på 65 % (deles med Venø). Der er udfærdiget et regulativ 
af biskoppen for betjening af Struer Pastorat. 

Struer sogn fik opført et Menig-
hedshus på godt 700 m2 i 2002. 
Menighedshuset bruges til kirkens 
egne aktiviteter, og kirkelige for-
eninger kan låne lokaler til nogle af 
deres aktiviteter. 

På Kirkekontoret (fælles med Gim-
sing Sogn) er ansat: 

 Administrerende kordegn og 
daglig leder 

 Kordegn 

 Børne- og ungdomsmedarbejder 32 timer/uge (86 %) 

 1,4 organist, der også leder Kirkekoret m. pt. ca. 12 medlemmer i alde-
ren 15-30 år, Aspirantkoret samt har kor på nogle skoler 

 2 kirketjenere. 

På Kirkegården er ansat: 

 Kirkegårdsleder 

 Deltids kontorhjælp 

 7 gartnere 

Kirkebladet redigeres af administrerende kordegn (ansvarshavende). Hjem-
mesiden vedligeholdes af kordegnene. Børne- og ungdomspræsten samt 
børne- og ungdomsmedarbejderen har hver en Facebook gruppe. 

6 Boligforhold 

Embedsboligen ligger tæt ved kirken på Bredgade 16. 

Karakteristik af sognet 
i almindelighed 

Gudstjenester andre 
steder 

Flere præster 

Sognets kirkelige ar-
bejde i øvrigt 
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Der er god plads i den private del af boligen med plads til børn/teenager. 
Inventar er tidssvarende og køkkenet er nyrenoveret. Der er en god og an-
vendelig kælder på 140 m2 (flere rum). I boligen er der også konfirmand-
stue og kontor med et samlet boligareal på 305 m2. 

Boligen er bygget i 1962 og er løbende blevet vedligeholdt og er i god stand. 
I 2016 er der installeret genvindings anlæg.  

7 Have 

Der er en dejlig have rundt om boligen på den 1577 m2 store grund. 

8 Afstande 

Boligen er centralt beliggende i byen med skole, gymnasium, station og ind-
købsmuligheder i en afstand af ½ til 2 km. Videregående uddannelser i 
Holstebro og Nørre Nissum. 

9 Skat 

For 2015 er beskatningen i Struer Kommune følgende: 

Kommuneskat: 25,3 % 

Kirkeskat: 1,20 % 

Grundskyld: 22,9 % 

10 Stedtillægssats 

Stedtillægssats er 2. 

11 Andet af interesse for ansøgere 

Se endvidere sognets hjemmeside www.struer-kirke.dk. 

Ansøgningsfrist den 11. september 2017. 

http://www.struer-kirke.dk/

