
 

Stuer, som vi kalder Lydens By, er en dejlig by, beliggende naturskønt ved 

Limfjorden, med 10.000 indbyggere, der har utroligt meget at byde på.  

Gode skoler, institutioner, idrætsfaciliteter, kulturtilbud, en flot midtby 

med gågade og god sammenhæng til det altid levende liv på lystbådehav-

nen.  

Bliver det dig, der bliver vores nye præst, vil vi være behjælpelig med at 

finde en egnet bolig til dig/jer. 

 

 

 

Velkommen til Struer! 

Kom og bliv en del af 

Struer Kirke! 

 
 

 

 



I Struer Kirke søger vi en fuldtidspræst! 

Du vil indgå i et team med de to andre fuldtidspræster, to kordegne, to kir-

ketjenere, en organist, en børne- og ungdomsmedarbejder, et menigheds-

råd med 11 valgte medlemmer. 

Det er vigtigt for os, at vores præst; 

- kan formidle evangeliet nutidigt og aktuelt 

- tilgår samarbejdet med kollegaer, ansatte, menighedsråd og frivillige med 

godt humør og åbenhed 

- tager initiativ, inspirerer og deltager i udviklingen af Struer Kirke 

- er engageret, nærværende og ønsker at være en del af sognets liv. 

Arbejdsopgaver: 

- gudstjenester og kirkelige handlinger, indgå i turnus omkring plejehjems-

gudstjenester og mulighed for børne- og familie gudstjenester. 

- et hold minikonfirmander, et lille hold konfirmander med specielle behov 

og muligvis, et almindeligt konfirmandhold. 

- varetage samtaler og besøg 

- være en del af Struer Kirkes menighedsråd, herunder nogle udvalg 

Frihed  

Da der er tre præster i sognet, fordeler vi sognets ene søndagsgudstjeneste 

imellem os efter procenter. Det giver lidt større mulighed for frihed i week-

enderne. 

Muligheder 

I Struer kirke er der på mange måder mulighed for at arbejde med lige det 

som du brænder for. Vi har en ambition om at nå ud i alle hjørner i sognet 

med kirkens budskab. Men hvordan vi gør det, på hvilke måder og hvor vi 

gør det, kan du på mange måder være med til at sætte dit præg på. Her lyt-

ter vi meget gerne på de ideer som du har med.  

Team Struer Kirke 

Struer Kirke er jo først og fremmest de levende stene, bestående af sog-

nets beboere, frivillige i kirken, menighedsråd, ansatte og præster. Tilsam-

men udgør alle involverede ”Team Struer Kirke” og vi håber også at du vil 

være med på holdet. 

Ca. hvert fjerde år nytænker vi vores visioner, som udarbejdes af menig-

hedsråd, medarbejdere og præster. Det giver de overordnede rammer for 

det daglige samarbejde mellem alle involverede. 

Se vores visioner på hjemmesiden www.struer-kirke.dk. 

Struer sogn 

Sognet har 8.014 indbyggere og de 6.203 er medlemmer af folkekirken. Vi 

har ca. 40 dåb, 70 konfirmander delt på tre hold og to hold special konfir-

mander, ca. 10 vielser og 100 - 120 bisættelser/begravelser om året. Kirke-

gården ligger i umiddelbar tilknytning til kirken. Kapellet ligger på kirkegår-

den ca. 400 m fra kirken. Krematorium ligger i Holstebro. 

Struer Kirke 

Struer Kirke er en rødstenskirke fra 1891, med 550 siddepladser. Det har et 

godt orgel og klaver og et kirkekor der leder menighedssangen. Der er en 

god og stabil kirkegang. Du får kontor i vores flotte menighedshus fra 2002, 

med gode faciliteter og mødelokaler. 

 

Ring eller kig forbi - kontakt:  

Formand Ejler Kærvang, 8816ejk@km.dk, 2396 8755 

Provst: Birgitte Krøyer, bikr@km.dk, 51172450 

mailto:bikr@km.dk

