
Embedsbeskrivelse – opslag  
Stillingen som overenskomstansat sognepræst (60%) i Bording-Christianshede 
Pastorat og nabosognet Engesvang Pastorat og som ungdoms- og studenterpræst 
(40%) i Ikast by, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift, 
 
Embedsbeskrivelse: 
Nu kan du blive både sognepræst og ungdoms- & studenterpræst i det Midtjyske 
tæt på motorvej og jernbane. 
 
Vi tilbyder en nyoprettet stilling hvor godt halvdelen af stillingen er kendt område med de ting, der 
hører sognepræstearbejdet til og knap halvdelen af stillingen er mere ikke-kendt område, fordi det 
er en ny-oprettet funktion, der kalder på iværksætter-genet og passer godt til det vækst-gen, der 
præger vores område. Stillingen er uden bopælspligt.  
 
Det ikke-kendte område først; arbejdet som Ungdoms- & Studenterpræst. 
40 % af stillingen bliver med arbejdsplads ud fra Fonnesbæk Kirke målrettet at igangsætte et 
kirkens arbejde blandt byens unge på den række af uddannelsesinstitutioner, der findes i Ikast by; 
flere gymnasier, et pædagogseminarium, et ungdomscenter for 10. klasse, en IT-
universitetsuddannelse, en efterskole og højskole.  
Dette også i samarbejde med unge fra rækken af folkekirkelige ungdomsorganisationer.  
Der nedsættes en følgegruppe for arbejdet bestående af folk fra uddannelsesinstitutionerne og 
menighedsrådet, som vil fungere som sparring omkring dit arbejde.  
Vi tænker os følgende konkrete opgaver at starte med; 

a) Indgå i samtaleforløb med elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne  
b) Sammen med lærere indgå i relevante undervisningstilbud inden for bl.a. kristendom, etik, 

religionsmøde, historie 
c) Sammen med Fonnesbæk Sogn at skabe nogle 

events/gudstjenester/samtalesaloner/koncerter, der særligt henvender sig til målgruppen 
Dertil kommer det du brænder for og støver op….. 
 
Fonnesbæk Kirke er en ny moderne kirke med et righoldigt og stort gudstjenesteliv og mange 
forskellige aktiviteter for især børn, børnefamilier og voksne.  
Her bliver du en del af en stab bestående af organist, sognemedhjælper, kirkekoordinator, 
kirketjener og to præster.  
For yderligere oplysninger v. Formand for Menighedsrådet: Karsten Gottenborg,  
tlf: 40 92 70 49 
 
Dernæst det kendte område; Arbejdet som sognepræst. 
60 % af stillingen bliver med kontor i Kirkehuset i Bording at virke som sognepræst med 40 % i 
Bording og Christianshede og 20 % i nabosognet Engesvang.  Byerne ligger 8 & 14 km øst for Ikast.  
Sammen med de to sognepræster handler det om at forestå gudstjenester, kirkelige handlinger, 
undervisning, samtaler og hvad der bredt set hører sognepræstearbejdet til.  
 
Engesvang Menighedsråd har følgende beskrivelse af sognet;  



Engesvang sogn ligger på grænsen mellem Østjylland og Vestjylland. Sognets naturskønne Bølling 
Sø har afløb både mod øst og vest. I gamle dage har sognet kirkepolitisk været delt i to, men i dag 
mødes både by og land i kirken. 
Kirkelivet omfatter ud over ”højmesse-menigheden” blandt andet babysalmesang, 
minikonfirmander, konfirmander, familiegudstjenester med spisning, koncerter (klassiske, jazz og 
meget andet), foredrag og meget andet. I august 2021 er der planlagt udendørs kirkefestival med 
forskellige aktiviteter og rockkoncert. 
Der er samarbejde med nabosogne omkring Bølling Sø (Kragelund og Funder i Aarhus Stift) om 
friluftsgudstjenester, og sognet deltager i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. 
I sognet er ansat organist med 17 timer om ugen, en graver på fuld tid, en gravermedhjælper med 
32 timer ugentligt samt en kirkesanger med kirketjener- og sognemedhjælperopgaver med 27 
timer om ugen. 
Kirkens gudstjenester er kendetegnet ved solid salmesang, da der er et frivilligt gudstjenestekor, 
som lægger bunden for salmesangen. I det hele taget er der i lokalsamfundet et markant 
musikmiljø. 
Ved kirken er der i 2013 bygget et sognehus med lokale til møder og konfirmandundervisning, 
kontor for sognemedhjælper og køkken, foruden faciliteter for kirkegårdens medarbejdere. 
Engesvang ligger på hovedvej 13, der følger det gamle hærvejs-spor ned gennem Jylland. I den 
sydlige del af sognet krydser motorvejen mellem Herning og Aarhus. Toget mellem Herning og 
Aarhus stopper i Engesvang en gang i timen hver vej, og i morgenmyldretiden to gange i timen. 
Nærmeste større by er Silkeborg (17 km), men der er også ungdomsuddannelser i Ikast (14 km.) 
For yderligere oplysninger v. Formand for Menighedsrådet: Vibeke Steen tlf; 60802608 
 
Bording og Christianshede Menighedsråd har følgende beskrivelse af sognene;  
Vi ser frem til en ekstra præst, som vil indgå i dette gode samarbejde omkring forkyndelse for alle 
aldersgrupper. Sognene er præget af en stærk kirkelighed. Vi søger en præst, som er omgængelig, 
samarbejdsvillig og samtidig parat til nytænkning. 
Basis i sognets kirkelige liv er gudstjenesterne og de kirkelige handlinger, kombineret med mange 
aktiviteter for de forskellige aldersgrupper. De ansatte indgår i et godt samspil med de mange 
frivillige i sognet, som gør et stort og engageret arbejde. Menighedsrådet er aktivt og løser mange 
opgaver i sognets liv. 
I sognet er ansat sognepræst, organist på kvote 85, kirkesanger i stilling kombineret med andre 
opgaver, sognemedhjælper med 32 timer pr. uge i kombineret stilling med opgaver som 
præstesekretær mm. Ved hver kirke er ansat graver i fuldtidsstillinger og ved Bording kirke 
desuden 2 kirkegårdsmedarbejdere. Vi har et godt samarbejde om arbejdet ved kirkerne og 
omkring menighedsrådets aktiviteter.  
Om kirkelivet kan nævnes, at der er konfirmandhold, minikonfirmandhold, Kirke-Skole 
samarbejde, kirkekor, rytmisk børnekor, babysalmesang, børnesalmesang, kirkeligt samarbejde 
med dagplejere, spaghettigudstjenester, ungdomsgudstjenester, familiegudstjenester, 
kirkekoncerter, sogneaftener, juleafslutninger for skole og børnehave samt 2 månedlige 
gudstjenester på Plejehjem. 
Sognet har et rigt foreningsliv med mange tilbud til børn og unge – lige fra sport til kirkeligt børne- 
og ungdomsarbejde. Der er FDF, De Grønne Spejdere, IM samfund med mange aktiviteter, 
Juniorklub, Teenklub, bibelkredse samt Hestlund Efterskole.  
For yderligere oplysninger v. Formand for Menighedsrådet: Erling Østergaard, tlf; 4033 2331. 



 
I øvrigt henvises til sognenes hjemmesider.  
Informationer og andet vedr. stillingen kan også fås ved henvendelse til provst Poul Erik Knudsen, 
tlf. 5129 5995.  
 

 


