SOGNEPRÆST
søges til
Bøvling – Flynder – Møborg – Nees pastorat

Ret dig nu op – se på et job
omkring hvor vi bor – ved hav og fjord.
Vi har et håb om mange dåb,

STORKEBILLEDE

for her går storken på reden.
Kirke med tradition
her kommer altid no’n.
Send lig’ din ansøgning vid’re til os.
( mel. Måne og sol)

Vi er et pastorat bestående af 4 sogne med 3 menighedsråd, der har et velfungerende
samarbejde.
Vi søger en sognepræst KBF, med en empatisk tilgang.
Vi indbyder til et frugtbart og inspirerende samarbejde om en levende og nærværende
kirke præget af mange frivilligt involverede og har tradition for en pæn kirkegangs tilslutning.
Vi ser frem til at høre fra dig, hvis du kan rumme en bred vifte af forskellige måder at tro
på, er teologisk velfunderet og formår at formidle på en troværdig og åben måde i alle
sognene.

EMBEDSBESKRIVELSE
For embedet som sognepræst i Bøvling – Flynder – Møborg – Nees pastorat i Lemvig
provsti, Viborg stift.

Medlemmer: ca. 2400.
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Kirker: alle fire kirker er middelalderkirker.
Menighedsrådene:
Bøvling sogn: 5 medlemmer.
Flynder sogn: 5 medlemmer.
Møborg - Nees sogn: 8 medlemmer.
Der afholdes ca. 10 årlige møder i hvert menighedsråd, et årligt samlet møde, 2
samarbejdsmøder med deltagelse af formænd og kontaktpersoner. Disse møder er
præget af åbenhed og faglighed.
Arbejdsforhold:
Vi ønsker en præst, der vil understøtte og udvikle det allerede eksisterende vidtforgrenede
arbejde for børn, unge og voksne. Desuden er der et godt samarbejde med
sogneforeningerne.
Gudstjenesterne i pastoratets 4 kirker fordeles mellem præsterne. Ligeledes holdes der
gudstjenester udenfor kirkerummet og en række alternative gudstjenester.
Der afholdes gudstjenester på de 2 plejehjem i pastoratet, og disse fordeles mellem
sognepræsten, provsten og valgmenighedspræsten i Bøvling.
Der er sekretærhjælp. Fælles kirkeblad udgives 4 gange årligt. Sognepræsten varetager
undervisning af minikonfirmander og konfirmander i pastorate t.
Boligforhold:
Der er bopælspligt i præsteboligen i Bækmarksbro med adressen Østvangen 18. En nyere
bolig fra 2011.
Faciliteter i Bækmarksbro:
Kommunal skole (bh.kl. – 8 kl.) og børnehave.
Gymnasium/handelsskole i Lemvig (18 km.).
Dagligvareforretning.
Moderne sports-og fritidsfaciliteter.

For yderligere information henvises til:
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www.lemvigprovsti.dk
www.tangsøkirkerne.dk
samt formændene, som du er velkommen til at kontakte:
Bøvling sogn, Irma Siig Vestergård, Lundvej 42, 7650 Bøvlingbjerg. Tlf. 20625418
e-mail: irma_sig@hotmail.com

Flynder sogn: Jens Bjerg Olesen, Ringkøbingvej 154 Flynder, 7660 Bækmarksbro.
tlf. 21421127. e-mail: galmstrup@mail.dk.

Møborg- Nees sogn: Mogens Juul Nielsen, Kikkenborgvej 45, 7570 Vemb.
Tlf. 61543056 / 97884210. e-mail: em.lykkesholm@gmail.com

Ansøgningsfrist: den 1. Februar 2021
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