
                          FONNESBÆK SOGN 

er normeret til 1½ præstestilling. Den aktuelle stilling er en fuldtidsstilling med kirkebogsførende funktion. 

Sognet er kendetegnet af folkekirkelig interesse og god kirkegang. Aktive og engagerede frivillige og et

meget velfungerende menighedsråd på 9 medlemmer medvirker til et levende menighedsliv.

Der er et rigtigt godt gensidigt samarbejde med skole og institutionerne i sognet,  både hvad 

angår særlige gudstjenester, skole-kirke projekter,  undervisning af minikonfirmander 

og konfirmander. 

I løbet af kirkens første godt 25 år er der skabt en stærk og positiv relation mellem 

sogn og kirke. Der er 5187 indbyggere hvoraf 4529 er medlemmer af folkekirken.  

FONNESBÆK KIRKE

er opført i 1994 i moderne stil. Den ligger i den sydvestlige del af af Ikast - byen 

midt i Jylland i den erhvervsvenlige Ikast-Brande kommune med mange virksom-

heder, uddannelsesinstitutioner, samt et rigt idræts-, kultur- og foreningsliv.

Kirken er omgivet af parcelhuskvarterer, der stadig udbygges.

Bygningen rummer udover kirkesal også kapel, menighedssal, undervisningslo-

kaler, kontorer og arbejdslokaler for ansatte. Deriblandt et stort og lyst 

præstekontor. Kirkerummet har 255 siddepladser og der kan udvides til betydeligt flere.

TEAM FONNESBÆK.

Præster, kirketjenere, sognemedhjælper, organist og kirkekoordinator er det fagligt stærke team Fonnesbæk.

Ønsket om et godt og frugtbart samarbejde vægtes højt af både ansatte og menighedsråd.  

Vil du være vores præst?
Fonnesbæk Sogn i Ikast søger en fuldtidspræst, kbf
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Vores nuværende præst har valgt at gå på pension, 

så vi søger hans afløser m/k pr. 1. december 2021  

Gudstjenester og kirkelige

handlinger, herunder hverdags-,

børne- og familie gudstjenester

samt indgå i turnus omkring

plejehjemsgudstjenester. 

Undervisning af 2 konfirmandhold

og deltagelse i minikonfirmand-

undervisning og konfirmand-

arrangementer.

Varetage samtaler og besøg.

Være en del af Fonnesbæk

menighedsråd; herunder nogle

arbejdsudvalg.

ARBEJDSOPGAVER FOR PRÆSTEN:

er teologisk velfunderet, tro mod den evangelisk-lutherske

kristendomsforståelse, folkekirkeligt bredt funderet og kan

formidle forkyndelsen nutidigt og aktuelt.

tilgår samarbejdet med ansatte, menighedsråd og frivillige med

godt humør og åbenhed.

har lyst og interesse for at undervise og aktivere børn og unge.

tager initiativ, inspirerer og deltager i udvikling af kirken.

er udadvendt, nærværende og ønsker at være en del af 

KVALIFIKATIONER.  Det er vigtigt for os at vores præst:

      sognets liv.

 
PRÆSTEBOLIGEN fra 1990 på 185m2, er gennemgribende renoveret

i 2021. Kom og se den! Den ligger i en parcelhus”lomme” tæt på

kirken. Ud over beboelse rummer boligen et kontor. 

 

VI GLÆDER OS!!  til at møde dig.

Kontakt meget gerne formand Karsten Gottenborg, kg@fbkirke.dk

tlf. 40927049 hvis du gerne vil se kirke/bolig eller har spørgsmål.

Ansøgningsfrist d. 4. okt. kl. 15 til kmvib@km.dk


