
For yderligere oplysninger om 
stillingen så kontakt:

Formand for Bording-Christianshede 
menighedsråd, 
Erling Østergaard, tlf.: 4033 2331

Formand for Isenvad menighedsråd, 
Knud Jensen, tlf. 4014 0544

Provst for Ikast-Brande provsti, 
Poul Erik Knudsen, tlf. 5129 5995 

                                                VELKOMMEN TIL ISENVAD 
                                                   Det er her, du kommer til at bo i den smukke og rummelige præstebolig, som 
                                                     ligger lige overfor Isenvad kirke - midt i byen med 1089 indbyggere, børne-
                                                      have, skole og SFO. Byen er kendetegnet af et stort lokalt sammenhold, 
                                                       som bl.a. er opnået gennem målrettet samarbejde om skole og oprettelsen 
                                                        af "Sentrum" - et aktivitetshus, der rummer sports-, FDF og øvrige 
                                                        fritidstilbud.

                                                       ISENVAD SOGN. Der er 954 folkekirkemedlemmer i Isenvad, og menigheds- 
                                                      rådet består af 5 medlemmer. Kirken er gennemgribende istandsat i 2018,
                                                   hvor dens 125 års jubilæum blev fejret. Alderen til trods er der stadig liv i den 
                                                gamle bygning, og vækst i sognet, for der er god folkekirkelig interesse og rigtig 
                                           god kirkegang. Aktive og engagerede frivillige medvirker til et meget levende  menig-  
                                       hedsliv, og  der er et særdeles godt samarbejde med skole og institutioner. Ved kirken 
er ansat sognemedhjælper, organist, kirketjener/graver, gravermedhjælper, kirkesangere, kirkekoordinator.

Tilsammen er sognene normeret til tre præstestillinger, hvoraf denne stilling
er fordelt med 50% i Isenvad (kbf), 40% i Bording-Christianshede

og med bistand på 10% til Engesvang sogn.

engesvangkirke.dk

bordingsogn.dk

Præsteboligen Isenvad

er teologisk velfunderet, tro mod den evangelisk-lutherske
kristendomsforståelse, folkekirkeligt bredt funderet og kan
formidle forkyndelsen i et nutidigt sprog.
er omgængelig, vægter højt og har gode evner for at arbejde
sammen med alle ansatte, menighedsråd og frivillige.
har lyst, interesse og evne for undervisning af børn og unge.
tager initiativ, er parat til nytænkning, inspirerer og deltager i
udvikling af kirkernes liv og vækst.
er udadvendt, engageret, nærværende, empatisk og ønsker at
være synlig i sognenes liv.

FÆLLES ØNSKER TIL VORES NYE FÆLLES PRÆST ER, AT DU:

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG!
Læs mere om stillingen på www.viborgstift.dk. 
Ansøgningsfrist d. 31. januar 2022 kl. 15 til kmvib@km.dk

Ledig til besættelse 1. marts 2022. Med bopælspligt i Isenvad, 7430 Ikast. 

Sognepræstestilling i Midtjylland 

Isenvad-kirke. dk

                                               

BORDING-CHRISTIANSHEDE SOGNE. Her bliver du kollega til en fuldtidsansat sognepræst, sognemed-
hjælper, organist og 2 gravere og 4-5 gravermedhjælpere. Alle ser de frem til at få en ekstra præst, som vil
indgå i et godt samarbejde omkring forkyndelse, kirkelige handlinger og aktiviteter for alle aldersgrupper i
sognet med to landsogne. Menighedsrådet består af 9 medlemmer, der løser mange opgaver i sognenes liv.
Der stilles arbejdskontor til rådighed i sognehuset overfor kirken.

Udover nævnte arbejdsområder i Isenvad og Bording-Christianshede er der i stillingen også indlagt 10%
bistand til  sognepræsten i nabosognet Engesvang Sogn; primært i form af hjælp til gudstjenester og
kirkelige handlinger.

Du bliver således del af et team på tre fuldtidsansatte præster. 
Der udarbejdes regulativ for stillingen.


