
                                    
 

Ledigt sognepræsteembede pr. 1/4 

2023 i Østsalling Pastorat  

Salling Provsti, Viborg Stift 

Om embedet. 

Der er tale om en fuldtidsstilling som 
kirkebogsførende præst. 

Grinderslev, Grønning, Thise og Jebjerg–Lyby 
sogne er smukt beliggende nord for Skive i det 
østlige Salling, med både bakker, strande og fjorde. 
 
Sognet har fem midddelalderkirker fra 1100 tallet 
Grinderslev kirke er Sallings største 
kirke, også kaldet Sallings domkirke. Den blev 
oprindeligt bygget som klosterkirke for et 
Augustiner munkekloster. Der bor 1206 i sognet og 
de 1019 er medlemmer af folkekirken. 
Grønning kirke, der bor 215 i sognet og 177 er 
folkekirkemedlemmer. 
Thise kirke; der bor 338 i sognet og 290 er 
folkekirkemedlemmer. 
Jebjerg kirke og Lyby kirke; der 1598 i sognet og  
1416 er folkekirkemedlemmer. 
 
Samlet set er næsten 90% af befolkningen 
medlemmer af folkekirken.  
 
Alle menighedsråd er valgt ved  
fredsvalg og retningspræget er grundtvigsk.  
 
Du får en kollega, så du ikke står alene; men har en 
at samarbejde med. De to præster står i fællesskab 
for gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter 
i hele pastoratet, og indbyrdes afløser hinanden 
under ferier og på fridage.  
Vi har også en kirke- og kulturmedarbejder, der står 
for en god del af de administrative opgaver omkring 
kalendere, kirkeblade, hjemmmeside, sociale 
medier o.lgn., ligesom han tilrettelægger og leder 
minikonfirmandholdene samt et af de tre 
konfirmandhold, selvfølgelig i et tæt samarbejde 
med præsterne. 
Der er også to organister i pastoratet, hvoraf den 
ene instruerer og spiller til salmerne i 
konfirmandundervisningen og er med ved 
minikonfirmanderne, ligesom han har ”Syng 
Søndagens Salmer”, hvor han hver torsdag 
gennemgår de salmer, der skal synges om søndagen 
for de interesserede.    
Begge organister vil gerne samarbejde med 
præsterne, og er dygtige til og holder af den 
klassiske kirkemusik i samklang med tidens og de 
unges musik. 
Et eksempel på denne samklang er kirketrioen med  
orgel, fløjte og en ung kvindelig vokalist, der 
regelmæssigt medvirker til gudstjenester såvel i 
kirken som i fri luft. 

Ved alle fem kirker er der desuden velfungerende 
og engageret personalegrupper, samt  
engagerede menighedsråd, der alle er åbne for nye 
idéer og tiltag.  
 
Præsteboligen er en smuk charmerende 
rødstensbygning, centralt beliggende i Breum by, 
lige over for Brugsen og tæt på skole og børnehave. 
Den er opført i 1924 og opvarmes med naturgas (på 
sigt med en varmepumpe) suppleret med en 
brændeovn i stuen. Det meste af boligen er 
renoveret inden for de sidste 5-6 år. Der er dobbelt 
garageanlæg. 
Boligen har en gårdsplads og en stor lukket have 
med frugttræer og en lille skov. Derudover er det 
mest græs, der holdes af kirkens gravere. Der er 
mange muligheder for mere haveinteresserede for 
krukker, bede, drivhus og evt. legehuse i træerne. 
Den store konfirmandstue er sammenbygget med 
præsteboligen og har både storskærm og projekter 
samt et anrettekøkken og toilet. Arealet er mindre 
en 95 m2, så præsten har råderetten over rummet.  
 
I Breum findes både børnehave / stor dagligvare 
butik / overbygnings skole / kulturcenter 
/ idrætshal / ældrecenter. I Thise er der en 
friskole og en vuggestue.  I Skive (14 km) 
er der flere videregående uddannelser og 
der er timedrift med bus til Skive. 
 
Yderligere oplysninger og besigtigelse af 
præstebolig og kirker ved formændene  
 
Ansøgningsfrist 6. februar 2023. 
 
Grinderslev: 
Jørgen Holøv, tlf. 4010 6620 
Grønning: 
Jens Christensen. tlf. 2176 8287 
Thise: 
Knud G. Andersen, tlf. 3011 9946 
Jebjerg/Lyby: 
Erik V. Kristensen, tlf. 2859 3688 
 
 

 


