
 

 

 

 

Stillingsbeskrivelse for stillingen som provst for Herning Søndre Provsti, Viborg Stift 

 

 

Fakta om provstiet 

 

Der bor 52465 personer i provstiet herunder 41125 medlemmer af folkekirken, og procenten for 

medlemskab af folkekirken er lige knap 78,4 % 

I provstiet er der 16 sogne, 17 kirker, 15 menighedsråd og 12 pastorater, 18 tjenestemandsansatte præster 

og 2 overenskomstansatte præster samt 1 valgmenighedspræst. 

Der er 2 selvstændige valgmenigheder i provstiet nemlig Herning og Gjellerup valgmenighed med mellem 

1200 og 1300 medlemmer. Valgmenighederne har hver deres egen kirke, men fælles præst. 

 

Herning Kommune er opdelt i to provstier. Det ene er Herning Nordre Provsti og det andet Herning Søndre 

Provsti. Der er fælles provstiudvalg. 

Provstiet hører under Region Midtjylland. 

 

Provsten for Herning Søndre Provsti er p.t. valgt som formand for provstiudvalget. De to provster fordeler 

øvrige udvalgs- og bestyrelsesposter imellem sig. Provstiudvalget består af 6 folkevalgte + 1 præst og de 2 

provster.  

 

De to provstier er fælles om FKG (Folkekirkelig Kommunikations Gruppe), Kirke-til-kirke (et samarbejde om 

mission), et skole-kirke samarbejde samt Folkekirkens Familiestøtte, hvor der er ansat to koordinatorer.  

 

Kirkeskatteprocenten er 0,99% og det samlede ligningsbeløb for den lokale kirkeskat i Herning kommune 

udgør i 2022 ca. 125 mio. kr. Provstiet modtager ikke udligningstilskud 

 

Provstikontoret er fælles for begge provstier og ligger i relativt nybyggede lokaler centralt ved 

Hedeagerkirken i Herning. Der er meget gode arbejdsforhold med selvstændige kontorer til de to provster, 

samt fælleskontor til de to provstisekretærer og HR-konsulenten. Desuden er der et mødelokale til diverse 

møder.  

Lokalerne ved kirken kan benyttes og der er et godt samarbejde med kirken. 

Til de to provstiers og provstiudvalgets administration er tilknyttet to dygtige og selvstændigt arbejdende 

provstisekretærer på hhv. 37 og 30 timer ugl. Der er ansat en dygtig HR-konsulent for begge provstier, som 

bistår menighedsrådene i personalespørgsmål og samarbejdet med menighedsrådene fungere godt. 

 

Det gode samarbejde på provstikontoret er en optimal arbejdsplads for en ny provst!  

Der lægges vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem provster og øvrige ansatte på 

provstikontoret, hvor vi igennem dialog skaber fælles linje og retning i arbejdet for at støtte sognene. 
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Der holdes jævnligt møder med formænd, kontaktpersoner, kasserere og regnskabsførere m.v. i 

provstierne. 

 

Provsten afholder årligt 3-4 tjenstlige møder for provstiets præster. Hvert andet år afholder provsten en 

uges provstipræstekursus for provstiets præster.  

Karakteristik af provstiet 

 

Provstiet består af den sydlige del af Herning kommune med Herning by som den store by i området. 

Desuden rummer provstiet et par større forstadssogne samt en række landsogne med mindre landsbyer.  

 

Der er i området mange større og mindre virksomheder samt en del landbrug. Dertil kommer statslige, 

kommunale og regionale arbejdspladser. Befolkningstallet i kommunen er samlet set stigende. Det giver 

udfordringer for provstiet med henblik på at tilpasse kirkens ressourcer til sogne, som vokser og til sogne, 

hvor befolkningstallet falder på grund af flytning fra land til by. 

 

Et nyt supersygehus DNV Gødstrup er opført i kommunen og en hospitalskirke er blevet indviet på 

sygehuset. Hospitalskirken er finansieret af lokale kirkeskattemidler fra Herning området og drives af 

Folkekirken.  

Der er i dag et sygehus midt i Herning By som snarest nedlægges. 

 

Der er i provstiet 8 kommuneskoler med overbygning, 5 kommuneskoler til og med 6. klassetrin samt 5 

friskoler. Desuden er der 8 plejecentre/plejehjem. 

 

Provstiet er historisk set præget af både den grundtvigske og den indremissionske vækkelse. Det giver sig i 

dag udslag i en betydelig positiv holdning til sognekirkerne samt et rigt kirkeligt foreningsliv. Det kirkelige liv 

i provstiet er i dag kendetegnet ved stor bredde.  Flere sogne har arbejdet med at udvikle og tilpasse 

gudstjenestelivet til sognebefolknings sammensætning og nutidige behov. 

 

KFUM og KFUK, IM, spejderbevægelsen og FDF er aktive i flere sogne. Samtidig udfolder der sig et rigt 

varieret arbejde ud fra sognekirkerne i form af foredrag, koncerter, korarbejde herunder Herning Kirkes 

Drengekor, babysalmesang, der ligesom minikonfirmandundervisning og konfirmandundervisning har stor 

tilslutning og dermed giver en stor berøringsflade til sognenes indbyggere.  

 

Øvrige oplysninger 

Provsten er 50% sognepræst i Hedeager sogn. 

 

Provsten deltager i provsteuddannelsesforløb, og herudover vil provsten indgå i det kollegiale fællesskab 

med de øvrige provster i stiftet. Biskoppen holder 3 årlige møder med provstekollegiet samt Landemode. 

Herudover mødes provsterne til ERFA-møder ca. 4 gange årligt. 

 



 

 

Særlige opgaver og udfordringer 

 

• At udøve nærværende, inspirerende og understøttende ledelse 

• At virke som inspirator og samlingspunkt for provstiets præster, som i alder, erfaring og teologisk 

retning er forskellige, og som indbyrdes har et godt og respektfuld kollegialt forhold.  

• At tilføre ressourcer gennem teamsamarbejde. 

• At medvirke til, at kirkerne ud over deres daglige virke også deltager aktivt i at møde de 

diakonale/sociale udfordringer, der er i området. 

• At hjælpe og inspirere menighedsrådene i forhold til nødvendige tilpasninger, herunder tilpasninger 

af strukturel karakter. 

• At arbejde med at skabe udvikling i både by og landsogne. 

• At arbejde med på biskoppens og Stiftsrådets visioner 

• At fortsætte det velfungerende, tillidsfulde dialogbaserede samarbejde med menighedsrådene. 

 

 

Provstiudvalget lægger vægt på, at den nye provst skal være med til at skabe åbenhed og gennemsigtighed 

i forvaltningen. Der lægges vægt på, at provsten har interesse og flair for økonomi og regnskab, så arbejdet 

med en dialogbaseret styring af de økonomiske ressourcer kan fortsættes og er i tæt kontakt med 

menighedsråd. 

 

Provst Carsten Hoffmann, Herning Nordre Provsti, har lovet at være til rådighed til kollegial sparring og 

sidemandsoplæring. 

 

Kontaktperson for provstiudvalget: 

Provstiudvalgsmedlem Ejvind Dahl, tlf. 2384 4005 

Provst Carsten Hoffmann, tlf. 4036 4236 

 

 
 
 


