Embedsbeskrivelse
Sognepræst i Vorde-Fiskbæk-Romlund-Tårup-Kvols pastorat og hospitalspræst ved
Regionshospitalet Viborg, Viborg Domprovsti, Viborg Stift
75 % sognepræst hos os og 25 % hospitalspræst ved Regionshospitalet Viborg. Vi synes det er en attraktiv
mulighed for både at fastholde traditionelt sognepræstearbejde og samtidig udvikle præstefunktionen i et
interaktivt miljø på et moderne akutsygehus.
Vorde-Fiskbæk-Romlund-Taarup-Kvols er et 2 år gammelt pastorat omkring bunden af Hjarbæk Fjord,
under 10 min kørsel fra Viborg og med naturskønt beliggende præstebolig i Knudby med udsigt over
Hjarbæk Fjord. I pastoratet får du en fuldtidssognepræst (kirkebogsførende), som kollega og I skal i
fællesskab dække gudstjenester og andre kirkelige handlinger rundt i vores 5 middelalderkirker. Vi har ikke
gudstjeneste i alle kirker hver søndag, men priorieterer plads også til andre aktiviteter i sognene.
Din hverdag vil tage udgangspunkt i det fælles præstekontor i Sognegården i Løgstrup, hvor også vores
sognesekretær har sin arbejdsplads. Sognegården har mindre mødelokale og stor mødesal med plads til
100 personer og mindre køkken med alle faciliteter.
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•

Arbejdsfællesskab med ung kollega
Stor indflydelse på arbejdstilrettelæggelse i hverdag og ved fordeling af gudstjenester og kirkelige
handlinger
Sekretærbistand og hjælp fra ’Varme hænder’ i Sognegården
Tæt samarbejde med engagerede menighedsråd på tværs af de 5 sogne
Opbakning til afprøvning af nye initiativer fra menighedsråd og lokalsamfund
Attraktiv og naturskønt beliggende bolig med god plads til en familie i aktivt lokalsamfund 15 min fra
Viborg

Vi forventer:
•
•
•
•

Du vil indgå i uformel og ligefrem omgangstone med resten af personalegruppen i Sognegård og kirker
Du vil være synlig i sognene, også i andre sammenhænge end rent kirkelige
En lyst til at udvikle kirkelivet, uden vi forventer du selv skal drive alle aktiviteter
Du har noget på hjertet og kan perspektivere, også svære evangelietekster

V-F-R-T-K pastorat har 3500 medlemmer af Folkekirken, fordelt i 7 – 8 mindre landsbyer og Løgstrup By
med ca 2000 indbyggere som omdrejningspunkt. Ét fælles skoledistikt med 2-3 sporet skole i Løgstrup, som
også har aktivt sportsliv med hal og minihal. Flere af landsbyerne har stadig eget Forsamlinghus, hvor der
foregår mange aktiviteter med Borger- eller Foredragsforeninger som initiativtagere. Der er godt
samarbejde med øvrige foreninger i området og enkelte arrangementer afholdes i fællesskab.
Præsteboligen ligger i Knudby, 15 minutters kørsel fra Skive eller Viborg, 1 time til Herning eller Ålborg og
lidt mere til Århus. Området indbyder til natur- og friluftsliv, uanset du drømmer om en kajaktur på Fjorden
eller et mountain bike track i skoven. Er du mere til kultur end natur ligger Viborg i bekvem afstand, men
der er også et mangfoldigt lokalt foreningsliv.

Regionshospitalet Viborg er et akuthospital (345 senge) med bl.a. afd. for kvindesygdomme og fødsler,
børn og unge, hjertemedicin, neurologi og kirurgi. Hospitalets 2 præster (50% / 25%) vikarierer for
hinanden.
Der er et godt samarbejde med afdelingerne og hospitalets ledelse om varetagelse og udvikling af
eksistentiel og åndelig omsorg og støtte til patienter, pårørende og personale. Et kontor for præsterne og
et stillerum for patienter og pårørende er under projektering.
Præsterne har bl.a. samtaler med patienter, pårørende og personale og kaldes til andagter og kirkelige
handlinger. Præsterne medvirker i undervisning af hospitalets studerende og ansatte i emner med relation
til sjælesorg.
Det forventes at du løbende efteruddanner dig i sjælesorg.
Vi håber vores beskrivelse har vakt din eller din families interesse og vil meget gerne høre fra Jer:
Mogens Vestergaard, V-F-R menighedsråd:
Birte Philip, T-K menighedsråd:
Mette Fjord Nielsen, direktør Regionshospital Viborg:
Trine Kofoed, hospitalspræst:

2386 6010, mv@bollervej5.dk
2514 5097, bpfjordvej@gmail.com
78441104, Mette.Fjord.Nielsen@midt.rm.dk
2933 6404, trkr@km.dk

Har du lyst til at lære os lidt bedre at kende er vi kun et par klik væk:
Løgstrups Kirker

Kvols Forsamlingshus

Taarup borgerforening- og forsamlingshus

