Hedeager sogn – Kirkebogsførende præst
Vi ønsker en præst, som:
- er en dygtig teolog, en omhyggelig liturg og en god prædikant, der kan formidle kristendommen som
noget betydningsfuldt i moderne menneskers liv
- har lyst og evne til at undervise konfirmander og minikonfirmander
- vil indgå i et samarbejde omkring kirkens liv og vækst med alle øvrige ansatte, menighedsråd og de mange
frivillige samt de kirkelige organisationer (De grønne pigespejdere, FDF samt KFUM&K)
- har et rummeligt menneske- og kirkesyn.
- kan acceptere folks forskellighed, status samt deres personlige orientering.
- er empatisk, nærværende og opsøgende.
- har lyst til at fortsætte allerede opbyggede samarbejdsrelationer.
- er god til at planlægge og som gerne tager initiativ til aktiviteter for menigheden og sognet.
Om kirken og sognet
Hedeagerkirken ligger i Herning og er et bysogn med 4588 indbyggere, hvoraf 3163 er
folkekirkemedlemmer. Sognet består af både villakvarterer og alment boligbyggeri
Hedeagerkirken, der har 425 siddepladser, er bygget i 1975. Herudover er der menighedslokaler fra 1991.
Orglet er bygget af Carsten Lund og har 19 stemmer.
Kirkegangen er stabil. I 2016 var der 3026 altergæster.
Ved kirken er der 150% præstestilling, og ingen distriktsdeling.
Gudstjenesterne på de 2 plejehjem i Herning by er fordelt ligeligt mellem præsterne i de 4 bysogne.
Der er 3 konfirmandhold (1 hold varetages af 50%-præsten), og 1 hold minikonfirmander (som varetages i
samarbejde med sognemedhjælperen). Der er knyttet to folkeskoler til kirken.
Foruden højmesserne er der bl.a. spaghetti-gudstjeneste, jule -og påskegudstjeneste for dagpleje,
vuggestue, børnehave og skoler. Lejlighedsvis holdes der familiegudstjeneste.
Den ugentlige morgensang varetages af sognemedhjælperen sammen med organisten. Ligeledes forestår
de babysalmesang og dagplejesang.

Menighedslokalerne bruges bl.a. til: sogneeftermiddage, Hedeageraftner samt Kirkehøjskole
De grønne pigespejdere holder deres møder i kirkens kælderlokaler.
Kirkebladet, som sognepræsten er redaktør for, udkommer 4 gange årligt.
Øvrigt personale
Der er ansat en organist og en sognemedhjælper på fuld tid samt 2 kirketjenere på deltid. Kirkekontoret er
ikke placeret ved kirken. På kirkekontoret, som er fælles for alle bysogne, er der ansat 2 kordegne.
Kirkesanger medvirker ved alle højmesser. Frivillige varetager på skift kordegnetjenesten ved
gudstjenesterne.
Samarbejde
Kirken har i samarbejde med 4 andre sogne 2 kirkegårde, som ligger henholdsvis 1 og 1.5 km fra kirken.
Desuden samarbejdes der om Herning Kirkehøjskole.
Menighedsrådet består af 8 valgte medlemmer samt de to præster.
Embedsbolig
Embedsboligen er fra 1975 og beliggende som nabo til Hedeagerkirken. Huset består af beboelse i to etager
med en svalegang. Soveafdelingen og badeværelse er på første sal, hvor der er 3 børneværelser. I
stueetagen er der en stor vinkelstue med udgang til terrassen. Der er et køkken med spisekrog og en
baggang, der begge er udstyret med tidssvarende hårde hvidevarer. I tilknytning til entreen er der
kontor/værelse og et gæstetoilet.
Præstekontor
I kirken er der indrettet et præstekontor samt et samtalerum.
Oplysninger
Yderligere oplysninger om sognet se sognets hjemmeside www.hedeagerkirken.dk. Desuden er ansøgere
velkomne til at kontakte menighedsrådsmedlemmer Anne Marie Engelbøl tlf. 21400781, mail:
amengelboel@gmail.com og Kurt Linnebjerg tlf. 25333092, mail: linnebjerg@energimail.dk for at høre
mere og se stedet.

