
Embedsbeskrivelse 
Sognepræst på Venø og i Resen-Humlum. 
 
Vi er samfund, hvor vi møder hinanden i mange 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 samar-
bejde med menighed, institutioner, skoler og foreninger. 
 
Vi kan tilbyde et solidt kirkeliv, hvor mange føler sig hjemme i Folkekirken. Der er god tilslutning både til 
søndagsgudstjenester og særgudstjenester. De fleste møder kirken med positive forventninger og involve-
rer præsten i livets vigtigste begivenheder. Menighederne sætter stor pris på, at præsten møder menne-
sker i forskellige aldersgrupper med åbenhed og forståelse for den enkeltes livssituation. 
 
Vi ønsker en præst, som kan gøre såvel højmesser som andre gudstjenester vedkommende og engagerende 

ved at formidle på en nærværende, nutidig og levende måde. 

En præstestilling, der spreder sig over tre sogne, giver mange samarbejdspartnere blandt både ansatte og 

frivillige. Præsten indgår i et nært kollegialt samarbejde med den fuldtidsansatte sognepræst i Resen-Hum-

lum. Arbejdet tilrettelægges, så det er muligt at få en månedlig friweekend samt to ugentlige fridage. Præ-

sten sidder i to menighedsråd; Resen-Humlum Menighedsråd og Venø Menighedsråd. 

Folketal 
Humlum sogn 2.402, heraf folkekirke medl. 2.127 (88,6 %) 
Resen sogn 1.163, heraf folkekirke medl. 1.007 (86,6 %) 
Venø sogn 180, heraf folkekirke medl. 160 (88,9 %) 
 
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. Forventes restaureret 2020. Orgel fra 1980 med 8 stemmer. 
Venø Kirke fra 16. årh. med 45 siddepladser. Restaureret i 2016. Orgel fra 1975 med 6 stemmer. Kirken er 
Danmarks mindste. 

Menighedsrådene 
Resen-Humlum Sognes menighedsråd består af 10 valgte medlemmer, 2 præster og 1 medarbejderrepræ-
sentant.  
Formand Finn Skaarup, tlf. 4078 1261, mail: 8854fs@km.dk. 
 
Venø Sogns menighedsråd består af 5 valgte medlemmer og præsten. 

Formand Kirsten Yde, tlf. 97 86 80 09, mail: kirstenyde@live.dk 

Kasserer Susanne Marie Jensen, tlf. 40 83 20 60, mail: klitten3b.jensen@gmail.com 
 
 
Arbejdsforhold 
Resen-Humlum: 
Sognenes tre lokalsamfund, Bremdal, Resen og Humlum, har alle et aktivt foreningsliv. Sognene er præget 
af mange børnefamilier, som bl.a. medfører udbygget samarbejde med de 2 folkeskoler (t.o.m. 6. kl.) i 
Bremdal og Humlum, en friskole (t.o.m. 8. kl.) i Resen, to kommunale børnehaver og en privat.  
Vi samarbejder med sognenes kirkelige foreninger bl.a. KFUM-spejdere. Kirkerne og Kirkehuset (bygget 
2006) danner rammerne om kirkekor, kirkekoncerter, sogneaftner, spaghettigudstjenester, babysalmesang, 
Folkekirkens Voksenarbejde, 2-3 hold konfirmander og 2 hold minikonfirmander. Vi afholder 2 gudstjene-
ster på ældrecenter om måneden. 
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Venø: 
Vores præst er en vigtig person, som samler øboerne om kirken og det kulturelle liv, som bl.a. består af be-

boerforeningen Venøboen, en meget aktiv musikforening, foredragsgruppe og idrætsforening m.m. På en ø 

med 180 indbyggere kommer man tæt på hinanden og skal gøre mange ting i fællesskab. Præsten er en na-

turlig del af dette fællesskab og det almindelige samfundsliv. Menigheden på øen har traditioner, men er 

også parat til forandringer. En præst, som vil bidrage til fællesskabet og har nye idéer og lyst til at tage initi-

ativer, vil blive værdsat på øen. Venø Kirke har et godt samarbejde med øens efterskole, som har ca. 100 

elever. Kirkeligt set befinder Venø sogn sig inden for en grundtvigsk tradition.  

Om sommeren er Venø Kirke et attraktivt turistmål. Turisterne har blandt andet mulighed for at se kirken, 
deltage i gudstjenester, solnedgangsmusik og høre fortællinger fra øens turist-ambassadører.  

Bolig 
 

 
 
Den smukke og velholdte præstegård ligger ved Venø Kirke og er placeret midt på Venø. Boligen er omkran-

set af en dejlig lukket have, der grænser op til en mindre skov. I skoven giver stier mulighed for gode natur-

oplevelser og udsigt over enge med Limfjorden i baggrunden. Der ydes hjælp til pasning af præstegårdens 

have.  

Venø har alle ø-livets fordele, og samtidig sikrer den hyppige færgeforbindelse på 2 min., at der ikke er 

langt til fastlandet. Der findes en velfungerende integreret institution i Bremdal, og børnene fra Venø går i 

skole på Bremdal Skole. Øens unge har mange muligheder for ungdomsuddannelser på Struer Statsgymna-

sium. 

På Venø er der mange muligheder for et aktivt friluftsliv. Vandreture, kajakroning, vinterbadning, surf og 

sejlads er blot eksempler. 

 

 
 
 


