
Embedsbeskrivelse 

Sognepræst til Arnborg og Fasterholt (70 procent) og Rind-Kollund sogne (30 procent) – Herning Søndre 

Provsti. 

Vi ønsker en præst 

 der er teologisk velfunderet og som kan formidle kristendommen som noget betydningsfuldt i 

moderne menneskers liv 

 der har sans for bevarelse og fornyelse af kirkens liv og tilbud 

 der vil engagere sig i det lokale liv – også uden for kirkens mure 

 der kan gøre kirken relevant for børn, unge, voksne og gamle 

 der har lyst til at afprøve nye former for kirkeliv og forkyndelse – som for eksempel morgensang, 

pilgrimsvandring eller noget helt andet  

 der kan sætte kirken i tale på nye måder – for eksempel gennem musik eller sociale medier 

Find flere informationer om stillingen på Viborg Stifts hjemmeside, hvor der også er en kort video, der 

fortæller lidt om, hvad vi ønsker os af vores nye præst.  

Kontakt Asger Green, formand for Arnborg Menighedsråd, på tlf. 61 28 00 58 for yderligere oplysninger.  

 

Beskrivelse af sognene: 

Arnborg Sogn 

Arnborg ligger mellem Herning og Brande. Der bor 899 mennesker i sognet, og 790 af dem er medlem af 

folkekirken. De fleste af sognets indbyggere bor i selve Arnborg, hvor der er dagligvarebutik, friplejehjem og 

skole fra 0.-6. klasse – og et svæveflycenter. Arnborg Sogn er rig på storslået natur med hede, skove og Rind 

Å, der løber tæt forbi kirken. Via Midtjyske Motorvej er der ikke mange minutters kørsel til Herning. Der har 

været gang i boligmarkedet i sognet i de senere år, og der er blandt andet flyttet en del børnefamilier til 

området. Der er et rigt foreningsliv, idrætshal og træningscenter i byen, og der er en meget aktiv FDF-kreds 

i Arnborg. I Arnborg finder man også ”Fred og Forsoning”, der er et kristent omsorgshjem/bofællesskab for 

misbrugere og hjemløse.  

Arnborg Kirke er en gammel middelalderkirke fra omkring 1150. Kirken har 100 siddepladser. Der var sidste 

år fire dåb og 11 bisættelser i kirken. Kirkegangen i Arnborg har tidligere været sparsom, men den har 

været i vækst de senere år. 

Der er fem medlemmer i menighedsrådet i Arnborg. Rådet holder 10 møder om året.  

 

Fasterholt Sogn 

Fasterholt ligger øst for Arnborg – på den anden side af Midtjyske Motorvej og med samme gode 

muligheder for at komme hurtigt til Herning og Brande. Der bor omkring 443 mennesker i sognet, og 366 af 

dem er medlem af folkekirken. Fasterholt Sogn er også rig på naturoplevelser – blandt andet i forbindelse 

med Harrild Hede og Holtum Å. Men sognet har også nogle store industrivirksomheder med mange 

arbejdspladser. I Fasterholt finder man også Børnehuset Tusindfryd - og her er også et center for 

hanggliding og paragliding. 



Fasterholt Kirke er en hedekirke, der er bygget i 1897. Den har 100 siddepladser. Der er kirkehus 

umiddelbart ved siden af kirken. Sidste år var der tre dåb og én bisættelse i Fasterholt Kirke. Også i 

Fasterholt har der været en tendens til flere deltagere ved gudstjenesterne de senere år.  

Der er fem medlemmer i menighedsrådet i Fasterholt. Her holder rådet også omkring 10 møder om året.  

 

Rind-Kollund sogne 

30 procent af stillingen ligger i Rind-Kollund sogne, som ligger 10 kilometer nord for Arnborg. Rind-Kollund 

sogne er forstadssogne til Herning med ca. 6500 indbyggere – mange af dem er børnefamilier, som i disse 

år i stort tal flytter til hovedbyen Lind. I Rind-Kollund Pastorat er der 12 medarbejdere, blandt andet to 

sognepræster og en kirke- og kulturmedarbejder, så her er der rig mulighed for kollegial sparring og 

fællesskab. 

Stillingen indebærer, at man har et konfirmandhold i Lind. Eleverne fra Arnborg Skole rykker til Lind Skole 

efter sjette klasse, og det er blandt andet disse elever, man skal konfirmere. Derudover har man 

gudstjenester i Rind-Kollund sogne hver syvende uge. Der er gudstjenester i Rind Kirke fra ca. år 1140, 

Kollund Kirke fra år 1935 og Lind Sognehus fra år 1980.  Se desuden www.rindsogn.dk for yderligere info.  

 

Præsteboligen 

Stillingen er omfattet af bopælspligt. Boligen ligger på Skovtoften 9 i Arnborg, Den er nybygget i 2011 og 

renoveret i 2020. Boligen er på 195 kvadratmeter med 4 værelser, stue og køkken-alrum, 2 badeværelser, 

bryggers, samtalerum og kontor med egen indgang. Der er carport og udhus, og grunden er på 1200 

kvadratmeter. Boligbidraget er på 3.700 kroner om måneden.  

 

I øvrigt 

Der er ansat graver ved kirkerne i Arnborg og Fasterholt, og kirkerne har fælles organist og kirkesangere.  

Præsten er redaktør på kirkebladet, som udgives fire gange om året.  

Præsten holder plejehjemsgudstjeneste i Arnborg hver anden uge.  

Præsten står for et hold minikonfirmander - evt. i samarbejde med kirke- og kulturmedarbejderen i Rind-

Kollund sogne.  

Personregistreringen i de to sogne foretages af det fælles kirkekontor i Herning.  

http://www.rindsogn.dk/

