
Embedsbeskrivelse  

 

Thyholm Pastorat ligger som er en naturskøn perle omgivet af Limfjorden 

 

 Her bliver Folkekirken mødt med positive forventninger, og der er mange, 

der tager ansvar. På Thyholm indgår man hurtigt i forpligtende 

fællesskaber både som præst og som familie. 

 

Boligforhold:  

 

Søndbjerg præstegård Aggerholmsvej 2, Søndbjerg, 7790 Thyholm blev 

opført i 1768 på gammel syld, antagelig fra den tidlige middelalder. 

Boligen fremstår moderne og er løbende renoveret.  Vinkelfløj på 100 m2 

med konfirmandstue, køkken, toilet og kontor. Embedsboligen er på 240 

m2 og indeholder 4 værelser, 1 soveværelse, 2 badeværelser, køkken med 

spiseplads, 1 spisestue, 2 stuer i åben forbindelse, forgang samt baggang 

med vaskesøjle. Der er dobbelt garage og redskabsskur i gården samt 

drivhus ved baghaven.  

 

 

Præstegårdens jordareal er på ¾ ha. Gårdspladsen er grusbelagt og der er 

haveanlæg på sydsiden med terrasse. Et mindre areal vest for haven er 

vokset i skov og derudover er der en stor baghave med gode legearealer og 

frugttræer.  

Gårdspladsen rives, plænerne slås og træerne beskæres af graverne. 

 

Arbejdssted og tid:  

 

Vi har et moderne, nyopført kirkecenter i Hvidbjerg, som danner 

udgangspunkt for præsternes daglige arbejde. I kirkecenteret findes 

særdeles gode faciliteter, kontorer, mødelokaler mv. Her har begge præster 

samt organister og kordegn deres kontorer, hvilket fremmer muligheden 

for tæt kollegial sparring. - Der er ugentlig kontortid i kirkecenteret.  

Der er også et godt kontormiljø i præstegården. 

 

Skole og børnepasning: 

 

Vi har en særdeles velfungerende folkeskole i Hvidbjerg med 0.-10. kl. 

Desuden er der børnehus med vuggestue og børnehave. 



De gode togforbindelser fra Hvidbjerg, Lyngs og Uglev giver mulighed for 

transport til alle ungdomsuddannelser i Struer. 

På Thyholm og Jegindø har kirken en god tradition for et konstruktivt 

samarbejde med folkeskolen.  

 

Thyholm Pastorat: 

 

Thyholm og Jegindø er kendetegnet ved et stærkt folkeligt fællesskab, 

hvor kirken spiller en væsentlig rolle. De fem sogne er samlet i et fælles 

pastorat. Pastoratet har to engagerede menighedsråd.  

Thyholm pastorat har to fuldtidsansatte præster med bistand fra Struer 

Provsti. De to sognepræster skal arbejde ligeværdigt i de fem sogne og bor 

henholdsvis i Jegindø og Søndbjerg præstegård.  

 

Der er ca. 2600 folkekirkemedlemmer i Thyholm Pastorat, hvilket svarer 

til en medlemsprocent på 89% .  

 

Der udgives fælles kirkeblad 6 gange om året for de fem sogne på 

Thyholm og Jegindø. Menighederne må karakteriseres som bredt 

folkekirkeligt orienteret. 

 

På Thyholm er der et aktivt liv i Indre Mission, Grundtvigsk Forum, 

bibelkredse, FDF og KFUM og KFUK. Der er børne- ungdoms- og 

voksenkor i tilknytning til kirken. 

 

I pastoratet har vi sogneaftener, kirkehøjskole, filmklub, 

musikarrangementer, udflugter m.m. 

 

Kvalifikationer: 

 

⚫ Du har et positivt livssyn og kan favne bredt teologisk 

⚫ Du kan kommunikere og samarbejde med alle aldersgrupper 

⚫ Du er udadvendt og engageret og ønsker at være synlig og aktiv i alle 

sognene 

⚫ Du er samarbejdsmindet og god til at strukturere din arbejdsdag 

.  

 

 

 



Arbejdsopgaver: 

 

• Gudstjenester og kirkelige handlinger. Bl.a. plejehjems - spaghetti- 

og familiegudstjenester 

• Konfirmand- og minikonfirmandundervisning i samarbejde med 

vores nuværende præst 

• Samtaler, sjælesorg, husbesøg og diakonalt arbejde 

• Samarbejde med skole, institutioner og de folkelige foreninger 

• De to præster på Thyholm og Jegindø samt præsterne i Struer 

Provsti varetager gensidigt hinandens afløsning under ferie, 

friweekender, kursusdeltagelse m.v. Godstjenesteplanen udarbejdes 

kvartalsvis 

• Deltage i to aktive menighedsråd, der glæder sig til at samarbejde 

med dig. Vi glæder os til at se, hvilket præg, du vil sætte på de 

kirkelige aktiviteter. 

 

Hjælp til ægtefælle/kæreste: 

 

Vi bor i et område hvor arbejdsløsheden er lav, og Struer Kommune har 

landets 9. laveste arbejdsløshed. Kommunen har virksomhedskonsulenter, 

som gerne er behjælpelige ved jobsøgning. Desuden kan der henvises til 

hjemmesiden www.flyttilstruer.dk 

 

For yderligere informationer 

Sognepræst: Liv Marit Tjelle Holm tlf. 97879003 lmth@km.dk 

 

Hjemmeside for pastoratet: www.thyholmpastorat.dk 

 

Menighedsrådsformænd: 

 

Marianna Brogaard 

Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø sogne  

Tlf.: 23 34 14 88  

E-mail; fam.brogaard@mvb.net  

 

John Søndergaard, 

Søndbjerg og Odby sogne  

E-mail: johnsondergaard@godmail.dk 

Tlf.: 97879735 
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