
Embedsbeskrivelse vedrørende stillingen som sognepræst i Vestfjends Pastorat, som omfatter 5 sogne – 
Vroue, Resen, Iglsø, Vridsted og Fly sogne, med hver deres kirke og menighedsråd, samt et fællesråd. 
 
 
De 5 sogne er beliggende i Midtjylland, med max. ½-times kørsel i bil til Viborg, Herning, Holstebro, Struer 
og Skive. Området er naturskønt med både Kongenshus Hede, Karup å og Jeppe Åkjærs fødeegn som de 
mest fremtrædende. 
 
Som noget særligt er der til stillingen bopælspligt i en stor, skøn og fredet præstegård fra 1723 beliggende i 
landsbyen Vroue. Stråtag, bindingsværk og en meget stor have (som Vroue menighedsråd passer), men 
moderne indrettet og med fiberbredbånd. 
 
Inden for rimelig afstand fra præstegården, ca. 2 km, er der kommunal vuggestue, børnehave, skole 0. - 9. 
klasse, hal, fitness, forsamlingshus og dagligvareforretninger. 
 
Sognene udgør 5 aktive og forskellige lokalsamfund, typiske landsbysamfund, med samarbejde i mange 
forskellige sammenhænge, både folkelige og kirkelige, og generelt et rigt foreningsliv. 
 
Vi har 4 fine middelalderkirker, og Iglsø kirke, som fylder 125 år i 2020. Alle kirker har særdeles velholdte 
kirkegårde, og særdeles dygtige og engagerede medarbejdere - gravere, organister og kirkesangere. Vi har 
et børnekor. Endvidere kordegnefællesskab med 2 andre pastorater. 
 
En præstestilling der, sammen med en ½ overenskomstansat sognepræst, spreder sig over 5 selvstændige 
sogne, giver mange samarbejdspartnere, men samarbejdet sognene i mellem og koordineringen af møder 
og arrangementer foretages af et fællesråd, og samarbejdet er på alle måder gnidningsløst og positivt. 
Der er 1 hold konfirmander og 1 hold minikonfirmander, som præsterne samarbejder om. 
 
Alle menighedsråd bakker præsterne op, og har stor forståelse for at det er endog meget svært at deltage i 
alle 5 sognes aktiviteter, men et vist engagement i sognenes dagligliv er ønskeligt. 
 
Derudover vil vi gerne, at vores nye sognepræst er initiativrig, kan kombinere vores traditionelle aktiviteter 
med nye og måske anderledes tiltag, er fordomsfri, børnevenlig, god til at samarbejde og prioriterer 
hjemmebesøg. Dette er en vigtig nødvendighed i typiske landsogne. 
 
Vi har normalt, udover almindelige gudstjenester og højmesser, et rigt udvalg af kirkelige arrangementer 
året igennem; Lucia-gudstjeneste, friluftsgudstjenester til byfester, gospelarrangement for konfirmander, 
fælles Allehelgensgudstjeneste for alle 5 sogne, samt månedlig gudstjeneste på Sjørup plejehjem.  Disse 
gudstjenester går på skift mellem præsterne i Vestfjends Pastorat og sognepræsten i Daugbjerg. 
 
Vi afholder kirkekoncerter i alle kirker, samt foredrag af forskellig art, både sognevis og i fælles regi. 
Endvidere for- og eftersommermøde for sognets ældre beboere, med andagt og efterfølgende kaffe, samt 
underholdning eller foredrag. 
Grundlovsdag har vi i en årrække holdt fælles havefest i præstegårdens have, med underholdning, taler og 
hyggeligt samvær. 
 
 
 
Vi viser gerne bolig, kirkerne og området frem for interesserede. 
 



Yderligere oplysning hos formand for fællesrådet Turi Roslund, Fly menighedsråd tlf.  20424433, mail 
8507fortrolig@sogn.dk 
 
Venlig hilsen Mogens Møller Nielsen, Vroue, Tove Pedersen, Sdr. Resen, Bodil Christensen, Iglsø, Kurt 
Normann Andersen, Vridsted og Turi Roslund, Fly 
 
 

 
 

Vroue  Præstegård 
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