Embedsbeskrivelse
vedr. stillingen som sognepræst i
Resen-Humlum og Struer (vikariat).

Præstestillingen i de to pastorater er en rigtig god mulighed for at kombinere forskellighederne i det at
være præst i en stor by Struer og i 3 forskellige landsbysamfund Bremdal, Resen og Humlum.
Vi er samfund, hvor vi møder hinanden i mange forskellige kirkelige og folkelige sammenhænge. Vi ønsker
en præst, der ser kirken som en væsentlig og naturlig del af lokalsamfundet, og som har evner for og lyst til
at samarbejde med institutioner, skoler og foreninger.
Vi kan tilbyde et solidt kirkeliv, hvor mange føler sig hjemme i Folkekirken. De fleste møder kirken med positive forventninger, og involverer præsten i livets vigtigste begivenheder. Der sættes stor pris på, når kirken kommer folk i møde.
En præstestilling, der spreder sig over tre sogne, giver naturligvis mange samarbejdspartnere blandt både
ansatte og frivillige. Stillingen indgår i et kollegialt samarbejde mellem sognepræsten i Resen-Humlum de
tre øvrige præster i Struer. Arbejdet tilrettelægges så det er muligt at få en månedlig friweekend samt to
ugentlige fridage. Præsten sidder i to menighedsråd; Resen-Humlum menighedsråd og Struer menighedsråd.
50% af stillingen er sognepræstestilling i Resen og Humlum der betjenes sammen med fuldtidsansat kirkebogsførende kollega, 40% af stillingen er sognepræstestilling i Struer der betjenes sammen med 3 øvrige
præstekollegaer. 10% af stillingen er afsat til afløsning i nabopastoratet Thyholm.
Folketal
Humlum 2.430, heraf folkekirke medl. 2.173 (89,4 %)
Resen 1.186, heraf folkekirke medl. 1.029 (86,8 %)
Struer 8.201, heraf folkekirke medl. 6.444 (78,6 %)
Kirker
Humlum Kirke fra 12. årh. med 140 siddepladser. Restaureret 2002. Orgel fra 1984 med 10 stemmer.
Resen Kirke fra 12. årh. med 225 siddepladser. Orgel fra 1980 med 8 stemmer.
Struer Kirke er bygget 1891 og har 550 siddepladser. Den er senest restaureret i 1985. Orgelet er fra Bruno
Christensen fra 1970 med 30 stemmer. Kirkegården ligger i umiddelbar tilknytning til kirken. Kapellet ligger
på kirkegården ca. 400 m fra kirken.
Krematorium i Holstebro.
Kirkegangen
Der er en god og stabil kirkegang ved alle tre kirker.
Menighedsrådene

Resen-Humlum Sognes menighedsråd består af 10 valgte medlemmer, 2 præster og 1 medarbejderrepræsentant.
Formand Finn Skaarup, tlf. 4078 1261, mail: finn.skaarup@mail.dk.
Struer Sogns menighedsråd består af 11 valgte medlemmer, 4 præster, 1 medarbejderrepræsentant og kordegn som sekretær.
Formand Ejler Kærvang, tlf. 9784 0496 / 2396 8755, mail: ejler.kaervang@mail.dk.

Arbejdsforhold
Resen-Humlum:
Sognene er præget af mange børnefamilier, som bl.a. medfører udbygget samarbejde med de 2 folkeskoler
(t.o.m. 6. kl.) samt en friskole (t.o.m. 8. kl.). Desuden to kommunale børnehaver og en privat. Indre Mission
og KFUM og KFUK voksenarbejde mødes i Kirkehus (bygget 2006). KFUM-spejdere. Kirkekor. Kirkekoncerter, sogneaftner, spaghettigudstjenester, babysalmesang. 3 hold konfirmander og 2 hold minikonfirmander.
2 gudstjenester på ældrecenter om måneden.
Struer:
Der er p.t. 4 konfirmandhold, MINI-konfirmander, Kirkens Juniorklub, babysalmesang, sogneaftner, temaaftner, koncerter, onsdagsgudstjenester, spaghettigudstjenester, TeenChurch, musikgudstjenester, forbønsgudstjenester, natgudstjenester mv. Der er ungdomskor og kirkekor ved kirken, og der er en stor skare
af frivillige medarbejdere.
1 månedlig gudstjeneste på hver af de 4 plejehjem, der ligger inden for bygrænsen.
Da der er flere præster ved kirken ønsker vi en præst, der specielt vil gå ind i sognelivet for voksne f.eks.
sogneaftner.
Struer sogn fik opført et Menighedshus på godt 700 m2 i 2002. Menighedshuset bruges til kirkens egne aktiviteter, og kirkelige foreninger kan låne lokaler til nogle af deres aktiviteter.
Kirkelige retninger: Indre Mission, KFUM & KFUK og FDF. Der er et bredt samarbejde i menigheden på tværs
af kirkelige positioner.
Folkets Hus og Gimsing Hoved har et solidt musik- og kulturprogram og der er en aktiv musikskole.
På Kirkekontoret (fælles med Gimsing Sogn) er ansat:
Kordegn/daglig leder og kordegneassistent.
Desuden er ansat: Børne- og ungdomsmedarbejder 32 timer/uge (86 %), 1,4 Organist, der også leder Kirkekoret m. pt. ca. 12 medlemmer i alderen 15-30 år samt Aspirantkoret og 2 kirketjenere.
På Kirkegårdskontoret er ansat:
Kirkegårdsleder og 1 deltids kontorassistent.
Kirkebladet redigeres af kordegn (ansvarshavende).
Boligforhold
Der er ikke tjenestebolig til stillingen.
Se endvidere sognenes hjemmesider:
Resen-Humlum www.rhb.dk
Struer www.struer-kirke.dk
Ansøgningsfrist den 3. april 2017.

