
”Højt til loftet og tilknytning til kirkelivet i Viborg Domkirke” 

 

 

Embedsbeskrivelse vedrørende stillingen som sognepræst 

i Vestfjends Pastorat 

    

– Vroue, Sdr. Resen, Iglsø, Vridsted og Fly sogne.                            
 

   De 5 sogne er beliggende i Midtjylland med max. ½ times kørsel i bil til Viborg, Herning, 

Holstebro, Struer og Skive, sidstnævnte kan dog nås på ca. 10 minutter. 

Alle byerne har mange uddannelsessteder og et rigt forretnings- og erhvervsliv samt et meget stort 

udbud af kulturelle tilbud. 

   Hele området er naturskønt med både Kongenshus Hede, Karup å og Jeppe Åkjærs fødeegn, som 

de mest fremtrædende. 

   Samtidig kan nævnes, at der blot er 15 km til Midtjyllands Lufthavn. 

Som noget særligt er der til stillingen bopælspligt i en stor, skøn og fredet præstegård fra 1723 

beliggende i landsbyen Vroue. - - - Stråtag, bindingsværk og en meget stor have (som passes af 

ansatte i Vroue). 

   Præstegården, som vi er meget stolte af, er totalrenoveret i 2009 og fremstår indvendigt som helt 

nyt. Meget smuk med flotte plankegulve i hele huset. Den er rigtig godt isoleret og har alle de 

moderne faciliteter, som man forventer af en bolig i 2019, selv om den snart er 300 år gammel 

udvendigt. Provstiet er ligeledes opmærksom på, at præstegårdene i provstiet er tidssvarende og 

vedligeholdes bedst muligt i samspil med beboerne. 

   Indenfor ca. 1,5 km er der kommunal vuggestue, børnehave, folkeskole 0. - 9. klasse, hal, fitness, 

forsamlingshus og dagligvareforretninger. 

 

- Tilknytningen til Viborg Domkirke. 
 

   Sammen med ungdomspræsten Trine Hostrup og natkirkerådet får du ansvar for natkirken, som er 

10 gange årligt i domkirken, samt udvikling af denne.  

 

   Du får ansvar for det årlige konfirmandevent i samarbejde med biskoppen ud fra sparring med 

stiftspræst for gudstjeneste Thomas Felter og stiftspræst for undervisning Gitte Thorsøe. 

 

- Samarbejdet og arbejdet i sognene 
 

Vi vægter i sognene dine ønsker og tanker om præstearbejdet højt! 

 

   Sognene udgør 5 aktive og forskellige lokalsamfund med samarbejde i mange forskellige 

sammenhænge, både kirkelige og folkelige og generelt et rigt foreningsliv.  

 

   Vestfjends har 4 velholdte middelalderkirker samt Iglsø kirke, der fylder 125 år i 2020. 

Alle kirker har meget velholdte kirkegårde, og særdeles dygtige og engagerede medarbejdere: 

gravere, organister og kirkesangere. Den ene af kirkesangerne leder et børnekor, der af og til 

medvirker ved gudstjenester og andre kirkelige arrangementer. Endvidere er der kordegne-

fællesskab med 2 andre pastorater. 

 

   Der er tale om en præstestilling, der sammen med en overenskomstansat præst på halv tid spreder 

sig over 5 selvstændige sogne. Det giver mange engagerede samarbejdspartnere. Samarbejdet 

sognene imellem og koordineringen af møder og arrangementer foretages af et fællesråd i 

samarbejde med præsterne, og samarbejdet er på alle måder gnidningsløst og positivt.  



Ved alle arrangementer trækker menighedsrådene et stort læs i et samarbejde med præsterne.   

 

   Der er årligt 1 hold konfirmander og 1 hold minikonfirmander, som præsterne samarbejder om. 

Desuden er en af kirkesangerne ansat til at medvirke ved undervisningen, der foregår i sognehuset i 

Vridsted, som sammen med Sognehuset i Vroue er en ramme om de ikke kirkelige aktiviteter i 

sognene. 

 

Der er 2 gudstjenester hver søndag i pastoratet, og derfor bliver der også god mulighed for 

frisøndage. 

 

--- 

 

Provsten, Thomas (mob. 24805204), fortæller gerne mere om tilknytningen til domkirken og det 

kollegiale liv i provstiet, hvor blandt andet studieture til udlandet er en fast del af det sociale og 

faglige fællesskab. 

 

Vi menighedsråd viser gerne bolig, kirkerne og området frem for interesserede.   

Yderligere oplysninger om sognene fås hos formand for Fællesrådet Turi Roslund, Fly 

menighedsråd på telefon 2042 4433, mail:  

 

Venlig hilsen: 

 

Mogens Møller Nielsen, Vroue – Tove Pedersen, Sdr. Resen – Bodil Christensen, Iglsø – Turi 

Roslund, Fly – Kurt Normann Andersen, Vridsted og domprovst Thomas Frank. 

 

 

 


