
Hedeager sogn 

Sognepræst (50%) søges til Hedeager sogn. Hedeagerkirken ligger i Herning og er et bysogn med 4477 

indbyggere, hvoraf 2895 er folkekirkemedlemmer. Sognet består af både villakvarterer og alment 

boligbyggeri. Sognet vokser pga nyudstykning. 

Hedeagerkirken, der har 425 siddepladser, er bygget i 1975. Herudover er der menighedslokaler fra 1991. 

Orglet er bygget af Carsten Lund og har 19 stemmer. 

  

Som sognepræst hos os vil du møde …  

• Et aktivt sogn såvel i kirken som i sognegården, der er stor og særdeles velfungerende med en stor sal, 

der kan deles. Der er desuden kontor til sognemedhjælperen ligesom organist og en regnskabsfører også 

har kontorfaciliteter i sognegården 

• En præstekollega (kbf), to kirketjenere, en organist og en sognemedhjælper, to kirkesangere samt to 

kordegne ansat fælles for alle bysogne med kirkekontor placeret andet sted i byen. 

• 3-4 hold konfirmander årligt, hvor sognepræsten (50%) varetager 1 hold.  

• God kirkegang. I 2019 var der 2992  nadvergæster. 

• Et aktivt og støttende menighedsråd bestående af 7 medlemmer, som håber, at du:  
 
– er en dygtig teolog, en omhyggelig liturg og en god prædikant, der kan formidle kristendommen som 
noget betydningsfuldt i moderne menneskers liv  
– vil indgå i et samarbejde omkring kirkens liv og vækst med alle øvrige ansatte, menighedsråd og de mange 
frivillige samt de kirkelige organisationer (De grønne pigespejdere, FDF samt KFUM&K) 
– engagerer dig og er synlig i sognet.  
– har et rummeligt menneske- og kirkesyn  
– kan inspirere og motivere med en smittende energi.  
– er autentisk og nærværende og opsøgende. 
 
• Følgende aktiviteter i sognet:  

– kirkekoncerter og musikgudstjenester 
– gudstjenester på 2 plejecentre i samarbejde med de øvrige bypræster.  
– familiegudstjenester og månedlige spaghettigudstjenester 
– babysalmesang, salmeleg og minikonfirmander.  
– vuggestue- og børnehavegudstjenester til jul og påske. 
 – kirkefrokoster og kirkekaffe.  
– frivilligt arbejde.  
– ugentlig morgensang, sogneeftermiddage, ’Sang og suppe’ og foredragsaftner.  
– kirkehøjskole i samarbejde med byens øvrige sogne.  
– skole- kirketjeneste i kommunen. 

• En by, som er i udvikling med gode skoler og spændende uddannelsesmuligheder, blomstrende kultur- og 

foreningsliv. I Herning er der desuden mange muligheder for at dyrke sport samt nyde den jyske hede. 

 



Embedsbolig 

Embedsboligen er fra 1968 og beliggende i komponistkvarteret i kort afstand til Hedeagerkirken. Villaen er 

på 200 kvm + 55 kvm garage/udhus og ligger på en 1300 kvm stor grund. Villaen er i ét plan og er u-formet, 

hvor formen omkranser en dejlig privat gårdhave. Den består af 3 værelser, en baggang, et køkken og en 

spisestue samt en stor stue med brændeovn. Et elegant gennemgående gang- og vinduesparti binder hele 

huset sammen. I tilknytning til entreen er der kontor og et gæstetoilet.  

Oplysninger 

Yderligere oplysninger om sognet se sognets hjemmeside www.hedeagerkirken.dk. Desuden er ansøgere 

velkomne til at kontakte menighedsrådsformand John Egebjerg-Johansen tlf. 25131370   mail. 

John.egebjerg@gmail.com  

 

http://www.hedeagerkirken.dk/

