
 

                                                 

Sognepræst søges til Sønder Felding og Troldhede kirker 

 

Stillingen som sognepræst i Sønder Felding – Troldhede Pastorat, henholdsvis Herning Søndre Provsti 
i Viborg Stift og Skjern Provsti i Ribe stift, er ledig til besættelse pr 1. oktober 2019. 

 

Vi kan tilbyde: 

 Et aktivt kirkeliv 

 Godt samarbejde med menighedsrådene og de ansatte 

 Stor lydhørhed og opbakning til nuværende og nye initiativer 

 Renoveret præstebolig beliggende i Sønder Felding med indkøbsmuligheder og aktivt 
foreningsliv med bl.a. ny hal og tæt ved børnehave og skole. 

 Velfungerende samarbejde med de 2 sognes foreninger  

 Nyt sognehus i Sønder Felding med plads til konfirmandundervisning, møde og kontorfaciliteter 
for præst, organist og kordegn. 

 Nyistandsat kirke i Troldhede med tilhørende konfirmandstue/ menighedslokale 

 

Vi ønsker en præst som: 

 Er god til at formidle kristendommen som noget betydningsfuld i det moderne menneskes liv. 

 Har et rummeligt menneske og kirkesyn 

 Ser arbejdet med børn, unge og ældre som et vigtigt arbejdsfelt. 

 Har lyst til at fortsætte allerede opbyggede samarbejdsrelationer 

 Har humor og gode samarbejdsevner 

 Er empatisk og opsøgende 

 Er autentisk og nærværende 

 Er god til at planlægge og strukturere opgaver 

 

De kirkelige aktiviteter i de to sogne:  

Vi er 2 aktive sogne og der foregår mange gode initiativer ud fra kirkerne, som tiltrækker mange 
forskellige kirkegængere i alle aldre. Vi afholder søndagsgudstjenester i både Troldhede og Sønder 
Felding kirke og indgår i afløsning med nabokirkerne, efter nærmere aftale med provst. 

Der afvikles babysalmesang, spaghettigudstjenester for aldersgruppen 3år-, minikonfirmander (ca. 2 
hold/år), konfirmandundervisning (3 hold / år), børnekor, ungdomsgudstjenester, alm. gudstjenester og 
derudover plejehjemsgudstjenester i Sønder Felding. Der afvikles kirkekaffe, fastelavnsgudstjenester, 
højskoleformiddage og der er godt samarbejde i begge sogne med IM, bl.a. med børneklubber og Å 
Festival. Derudover arrangeres en fælles studietur med de 2 sognes menighedsråd og medarbejdere. 

 



Lidt om Troldhede Sogn: 

I Troldhede sogn er der 749 indbyggere heraf 653 medlemmer af folkekirken. Kirken er indviet i 1907 
og totalrenoveret i 2016. Der blev i forbindelse med 100års jubilæet indkøbt et klokkespil som spiller 5 
gange dagligt. Der er plads til 130 kirkegængere og til en almindelig højmesse er der 25-30 personer. 
Der er god og stor tilslutning til specialgudstjenesterne. Kirkegård og kapel i forbindelse med kirken. 

Menighedsrådet består af 5 valgte medlemmer + 1 medarbejderrepræsentant. Der er langvarig tradition 
for fredsvalg. Medlemmerne er fordelt med 3 fra IM og 2 fra grundtvigiansk liste. Der afvikles ca. 8 
møder årligt samt 2 fællesmøder med Sdr. Felding. 

  

Lidt om Sønder Felding Sogn: 

I Sønder Felding 1891 indbyggere heraf 1603 medlemmer af folkekirken. Der er plads til 170 
kirkegængere og til en almindelig højmesse er der 40-50 personer. Der er god og stor tilslutning til 
specialgudstjenesterne. Kirkegård og kapel i forbindelse med kirken. 

Menighedsrådet består af 6 valgte medlemmer + 1 medarbejderrepræsentant. Der er tradition for 
afholdelse af valg, i nuværende valgperiode er fordelingen 5 fra grundtvigiansk liste og 1 fra IM. Der 
afvikles ca. 10 møder årligt samt 2 fællesmøder med Troldhede. 

 

Lidt om præsteboligen: 

Præsteboligen er beliggende på Skolegade 6 i Sønder Felding, tæt ved kirke og sognehus. Der er 216 
kvm bolig heraf 50 kvm tjenestelig lokaler med egen indgang og dertil et toilet. I stueplan 3 stuer, 
køkken, gæstetoilet og gang.  Der er 4 værelser og 2 badeværelser på 1.sal. Alt vil blive renoveret 
inden indflytning. Udgifter til varme og vand vil blive beregnet ved ny opmåling. Der er et privat 
haveanlæg på ca.1000kvm. 

Boligen er beliggende tæt ved vuggestue, børnehave, skole og SFO. Derudover nær ved sportshal, og 
div. indkøbsmuligheder. 

 

Andre embedsmæssige forhold: 

I forbindelse med ferie og under sygdom er der afløser forpligtelse i Assing og Skarrild/ Karstoft. 

Der er pt. kordegne opgaver svarende til ca. 8-10 timer/uge.  

Der arbejdes i begge sogne på, at skabe mulighed for at kunne oprette en fælles stilling som kirke og 
kultur medarbejder. Denne medarbejder skal i samarbejde med præsten og kirkens øvrige ansatte 
videreudvikle nuværende og nye initiativer.  

Nærmere information/ oplysning om sognene: 

Henvendelse til formændene: 

Anne Marie Jensen, Sønder Felding Menighedsråd (mobil: 40649401) og  

Hans Christensen, Troldhede Menighedsråd (mobil: 21281753). 

 


