
Embedsbeskrivelse for præstestilling ved Idom-Råsted og Måbjerg-Ellebæk sogne. 

Idom-Råsted er et sogn med to kirker, som ligger i naturskønne omgivelser. 
Vi har to gange modtaget landsbyprisen, som årets landsby i Region Midtjylland. 

Menighedsrådet lægger vægt på, at kirken skal være en synlig og aktiv medspiller i områdets 
kulturaktiviteter og foreningsliv. Vi blander os i så meget som muligt. 

Kirken samarbejder om foredragsaftner, filmforevisning og musikarrangementer, og 
menighedsrådet ser positivt på, at kirkerummet bruges til arrangementer af enhver art, som ikke 
er i strid med de kristne værdier. 

Der er mange aktiviteter i sognet, og vi er åbne for at vores nye præst sætter sit personlige præg 
på kirkelivet. 

Vi går den lige vej med de skæve ideer, højt til loftet og åbent til himlen. 

Måbjerg-Ellebæk er ét pastorat med 2 sogne og ét menighedsråd. Sognene er beliggende i den 
nordvestlige del af Holstebro. Pastoratet har 2 erfarne præster, en sognemedhjælper, kordegne, 
kirketjenere og kirkegårdspersonale. 

Måbjerg Kirke er opført i 1200-tallet, har tilhørende kirkegård og i 2017 blev et kirkehus ved kirken 
indviet.  

Ellebæk Kirke blev opført i 1979/-80. Her er udover kirkerummet - kontorfaciliteter, menigheds- og 
konfirmandlokaler samt køkken.  

Landsbykirke og moderne kirke i sognene der rummer både land og nybyggerkvarterer. Dette giver 
kirkerummene liv med oplevelser, hvor der for begge kirkers vedkommende er tilknyttet frivillige.  

Holstebro er en spændende by med et rigt foreningsliv, Musikskole, Balletskole, Odin Teatret og 
meget mere. Dette bruges bl.a. i vore kirker, hvor der også i flere sammenhænge er et godt 
samarbejde med de andre kirker i byen og kommunen. 

Vi søger en præst der: 

• er rummelig og med en bred folkekirkelig tilgang til embedet. 

• er en dygtig formidler og prædikant, som kan forkynde Ordet på en relevant og 
vedkommen måde. 

• har gode samarbejdsevner med fokus på kommunikation. 

• vil indgå i et ligeværdigt kollegialt fællesskab med de øvrige præster, personale, 
menighedsrådene og sognenes mange frivillige. 

• vil udfordre menigheden med sin kreativitet. 

Kan du se dig selv i et landsbysogn og et bysogn, hvor nærvær og engagement er vigtige værdier 
og rumme alle fra vugge til grav, så ser menighedsrådene frem til din ansøgning. 

https://www.idomraastedkirker.dk/ 

https://www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk/ 
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Idom-Råsted - Præstebolig og Konfirmandhus 

Idom Kirkevej 55 Idom Kirkeby 

7500 Holstebro 


