
 
          

                      

   
Embedsbeskrivelse for 
Overenskomstansat Sognepræst (50%) til Rødding – Lem – Lihme og Vejby pastorat,  
Salling Provsti, Viborg Stift. 
 
Rødding, Lem, Lihme, Vejby sogne søger en 50 % overenskomstansat sognepræst med bopæl i Lem sogn. 
 
Vi glæder os til at byde en ny præst velkommen og er fire sogne med fælles menighedsråd, 1½ præst og 
2902 indbyggere, hvoraf de 2570 er medlemmer af Folkekirken. Vestsalling er et naturskønt område med 
åbne vidder, fjorden tæt på og en del turister i sommermånederne.  
 
Vi kan tilbyde et solidt kirkeliv, hvor mange føler sig hjemme i kirken. Der er fornuftig tilslutning til 
søndagens gudstjenester, ligesom der er tradition for forskelligartede kirkelige aktiviteter såsom 
højskoleeftermiddage, børnegudstjenester med fællesspisning, foredrag, babysalmesang, sangaftner og 
koncerter. Vi holder af traditioner og kan godt lide noget nyt. 
Stillingen kan evt. kombineres med en ph.d. eller lign. Vi er meget fleksible mht. arbejdstid. Indenfor en 
radius af 40 km. er der gode jobmuligheder for en evt. partner. Der er flere store virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner i området, fx. energiparken GreenLab, der er førende indenfor grøn omstilling og 
energiproduktion. 
 
Den fuldtidsansatte sognepræst bor i Rødding, og der er et nært kollegialt samarbejde, ligesom der også er 
godt samarbejde med nabopræsterne. Der er to skoler (6. klasse) og to plejehjem i pastoratet, 3 
børnehaver (i Lihme og Lem integreret institution) og normalt ét konfirmandhold og ét hold 
børnekonfirmander pr. præst. Endvidere er der pr. 1. januar 2023 ansat en kirke-kulturmedarbejder i en 
nyoprettet stilling 
 
I sognene er der et godt foreningsliv med borgerforeninger, KFUM, og KFUM-spejdere i Rødding, en 
nystartet FDF-kreds i Lem, idrætsforeninger, pensionistforeninger, kajakklub, vinterbadeklub, kunstforening 
foruden i Rødding foreningen Æblets by, der står bag byens æblefestival. 
Der er et godt samarbejde foreningerne imellem og god tradition for fælles arrangementer. 
 
Vi ønsker en præst, der har lyst til at bo i en landsby, og som holder af kirken og det, der sker i den, og har 
mod på at være præst hos os og lyst til de forskelligartede opgaver, som embedet kræver. 
 



Præsteboligen er beliggende Hostrupvej 24, Lem, 7860 Spøttrup – lige overfor kirken, 4 km fra en af 
Limfjordens bedste badestrande og med traveture i baghaven. Boligen er på ca. 340 m2, hvoraf ca. 120 m2 
er konfirmandstue og kontor. Den er velholdt og godt indrettet med nyere køkken, badeværelse, 2 stuer, 
hall samt 5 værelser. Der er en stor lukket have og dobbelt carport til boligen. 
Kirkegårdspersonalet klarer græsslåning og klipning af hække samt vedligehold af arealer foran tjenstlige 
lokaler. 
 
Menighedsrådet består af vore to præster, 9 folkevalgte medlemmer og en medarbejderrepræsentant. 
De folkevalgte medlemmer er valgt fra alle 4 sogne efter en fordelingsnøgle, rådet er velfungerende, 
og der er et godt samarbejde med præster og øvrige ansatte. 
 
Der er ansat 1 organist og 2 kirkesangere, disse betjener alle 4 kirker. Organisten er tillige leder af vort 
kirkekor. 
Kirkegårdene har fælles ledelse og ansatte, 1 kirkegårdsleder og 4 gartnerimedarbejdere samt en  
deltidsansat kordegn. 
 
 
Se hjemmeside: www.Roeddingkirke.dk 
eller     www.viborgstift.dk  
Link til video:     https://youtu.be/6bcN0yUTQqQ 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
Formand Margit Bisgård, tlf. 21612455, mail: storstenen3a@gmail.com 
Eller sognepræst Anne Røndal, tlf. 21745334, mail: AKJ@KM.dk 
 
Tiltrædelse: snarest og senest den 1. marts 2023. 
Ansøgningsfrist: 30. december 2022. 
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