Der oplyses følgende om embedet:
I det storslåede landskab helt ude ved Vesterhavet umiddelbart syd for Limfjorden tilbyder vi en
attraktiv halvtids præstestilling. Er du f. eks. nyuddannet teolog, eller har du et længere
præstevirke bag dig, tilbyder vi en stilling, hvor du kan komme godt i gang med et virke som
sognepræst eller komme godt ud af et længerevarende, travlt virke. Det kan jo også tænkes, at du
har familie og ønsker mere tid til den og samtidig har masser af energi til at fortsætte dit virke som
præst, så ser vi også gerne en ansøgning fra dig.
Her ude mod vest ligger fire dejlige sogne: Fjaltring, Trans, Ferring og Vandborg, der til sammen
har ca. 600 beboere i en storslået natur med Vesterhavet som nærmeste nabo. Her finder du gode
levevilkår for dig og din familie. Her er gode skoleforhold for børn og unge og mange kultur- og
fritidsaktiviteter til alle aldre. Her er en interesseret og medlevende befolkning, der vil bakke op
om dit virke. Har du lyst til at blive en vigtig del af dette miljø, er denne stilling måske lige noget
for dig. Der er en god og stabil kirkebetjening, samt positive, medarbejdende menighedsråd. Vi er
vant til at gøre frivilligt arbejde i de mange kultur- og fritidstilbud, egnen er kendt for og ser frem
til at samarbejde om de kirkelige initiativer, vores nye præst vil tilbyde så som foredragsaftner,
studiekredse, lejlighedsgudstjenester o.l.
Vore fire sogne er en del af et 7 sogns pastorat med to præster, hvor halvtidsstillingen omfatter de
fire ovennævnte sogne. Der er gode muligheder for et givende samarbejde med kirkebogsførende
sognepræst, Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg. I en 50% stilling har man naturligvis
ansættelsesretligt ordnede forhold. Biskoppen udarbejder regulativ til fordeling af tjenester.
Stillingen er omfattet af et lønmæssigt rådighedstillæg, et rekrutteringstillæg samt et særligt
tillæg. Til stillingen hører en dejlig, nylig renoveret og fritliggende præstegård med konfirmandstue
beliggende i Vandborg sogn. Boligen er udstyret med gulvvarme og tilhørende jordvarmeanlæg,
hvilket gør den særdeles økonomisk attraktiv at bebo. Præstegården ligger smukt i en stor have,
hvortil der er hjælp til pasningen. Der er p.t. tre menighedsråd, men der arbejdes på
sammenlægning, så der indenfor kort tid kun er to menighedsråd.
I menighedsrådene ser vi vores kommende præst som en åben og udadvendt person, der har lyst
til at bo og arbejde blandt os, og som vil gøre såvel højmessen som andre gudstjenester
vedkommende og engagerende ved at formidle på en nærværende, nutidig og levende måde. Vi er
meget glade for den traditionelle folkekirkelige gudstjeneste, men er åbne for initiativer også på
dette område. Så kirkens liv og vækst ligger os på sinde, men vi ser dog også gerne, at du har
interesse for at deltage i nogle af de mange forenings- og kultursammenhænge, vi selv er så glade
for. Men først og fremmest ser vi vores præst som en person, der møder sine sognebørn åbent og
i øjenhøjde i den livssituation, de nu er i.
Som en orientering om vores egn vil vi gerne henvise til videoen om de fire kystsogne:
https://www.youtube.com/watch?v=cUepIqSh81s eller youtube ”Fire havsogne”

På videoen ses kirkernes beliggenhed med en afstand fra embedsboligen til kirkerne på mellem 1
og 10 km.
Som det opleves på videoen ligger alle fire middelalderkirker, markant i det åbne landskab, hvoraf
de tre har Vesterhavet som nærmeste nabo. Det sætter selvsagt sit præg på såvel kirker som
kirkegårde. Kirkerne besøges hvert år af mange turister såvel på hverdage som søndage. Vi kunne
derfor også godt tænke os, at vores præst, vil have blik for denne del af befolkningsgrundlaget
med et kirkeligt tilbud.
Det kan oplyses, at der er gode jobmuligheder for en medfølgende ægtefælle. Lemvig Kommune
har vist landets mindste ledighed og kommunen gør meget for at hjælpe med job til nytilflyttede.
Desuden er der bl. a. mulighed for at søge arbejde ved Lemvig Gymnasium, egnens højskoler eller
Nr. Nissum Seminarium.
For yderligere kendskab til egnen og dens kulturelle og folkelige liv henvises til følgende
hjemmesider:
https://sogn.dk/vandborg/
http://fælleshus.dk/
www.bovbjergfyr.dk
www.fjaltring.dk
Folkekirkemedlemmer i sognene:
Vandborg: 208; Ferring: 76; Trans: 24; Fjaltring: 163
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte:
sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, til: 9788 9011
eller menighedsrådsformændene:
Vandborg: Arne Noe, tlf.: 4043 0685
Ferring: Niels-Chr. Lind, tlf.: 5174 0999
Fjaltring-Trans: Asger H. Nielsen, tlf.: 4296 7188

