
EMBEDSBESKRIVELSE (stillingen opslås af Viborg Stift d. 5. november) 

Ledig stilling som sognepræst i Tjørring og Ørre-Sinding sogne, Herning Nordre Provsti, Viborg Stift 

100% præst søges – til 1 stilling, 2 sogne og 365 muligheder (cirka) 

Vi glæder os til at byde vores nye sognepræst velkommen 

i en stilling, der byder på det bedste fra to verdener. Her 

kan du kombinere livet som præst i et trygt og godt lands-

bysamfund i Ørre-Sinding præget af fællesskab og nær-

vær med hvervet som præst i en bykirke i Tjørring sogn 

med højt til loftet og et utal af udfoldelsesmuligheder. 

Stillingen er fordelt ligeligt mellem sognene. 

2 velfungerende sogne 

Velkommen til to sogne med velfungerende kirkeliv, en-

gagerede og dygtige medarbejdere, 2 engagerede menig-

hedsråd der rummer og favner forskelligheden og arbej-

der engageret med at bygge kirke hver sit sted, samtidig 

med at de ejer lysten og viljen til at samarbejde. Begge 

menighedsråd er valgt fra fælleslister og ser en stor værdi 

i at være forskellige og byde ind med forskellige synsvink-

ler på arbejdet med at bygge kirke og skabe liv og vækst i 

sognene. I Tjørring sogn er vi omkring 5000 folkekirke-

medlemmer. Her har vi i forvejen ansat en heltids- og en 

deltids-præst, som glæder sig til at byde deres nye kollega 

velkommen i det team, der skal samarbejde om at fordele 

opgaverne mellem sig ud fra et ønske om, at den enkeltes 

evner og ressourcer bruges bedst muligt. 

I Ørre-Sinding sogn med omkring 800 folkekirkemedlem-

mer får vores nye præst hele paletten af opgaver, men 

indgår naturligt i samarbejde med menighedsråd, frivilli-

ge, kirke- og kulturmedarbejderen og de øvrige ansatte.  

Der er også ansat en kirke- og kulturmedarbejder i Tjør-

ring sogn og i begge sogne har vi glæde af en impone-

rende stor flok engagerede frivillige, som på hver deres 

måde støtter op om kirkelivet og aktiviteterne. 

En naturlig del af helheden 

I Ørre-Sinding sogn er kirken en integreret del af lokal-

samfundet, hvor der arbejdes sammen på kryds og tværs 

mellem kirke, skole, borgerforening, forsamlingshuse og 

andre aktører. Vi er et sogn, hvor vi vil hinanden og hvor 

vi påskønner mangfoldigheden og de spændende mulig-

heder, det giver at være forskellige, men dog forbundne. 

Af kirkelige tilbud kan nævnes babysalmesang og musi-

kalsk legestue, ugentlig morgensang på skolen, sangafte-

ner, filmaftener og et rigtig godt skole-kirke-samarbejde. 

Der findes desuden en børneklub under KFUM og KFUK, 

ligesom en flok mødes i Indre Mission. 

 

 

 

 

 

I Tjørring er kirken også en naturlig del af det lokale liv, 

og her er kirkelivet i sagens natur endnu mere alsidigt. 

Det spænder fra babysalmesang, børnekirke og børneca-

fé over kirkeband, børne- og ungdomskor til fællesskabs-

gruppe, seniorklub, strikkecafé og besøgstjeneste. Af 

kirkelige foreninger i sognet har vi KFUM og KFUK, FDF, 

KFUM-spejderne og Indre Mission. I begge sogne er der 

naturligvis også konfirmander og minikonfirmander, lige-

som der findes specialklasser på begge skoler, som vi 

også har glæde af at arbejde med. I Tjørring sogn er end-

videre et nyere plejehjem og tre bofællesskaber for 

mennesker med handicap. Her har vi opbygget et rigtig 

fint samarbejde, som vi gerne vil videreføre. 

Med andre ord er der rigtig meget godt at bygge videre 

på. I begge sogne er vi optaget af at være vedkommende 

kirke for alle. Vi bestræber os på at have et bredt udsnit 

af tilbud til mange målgrupper og være inviterende og 

inkluderende, ligesom vi i begge sogne er opsøgende på 

samarbejdsmuligheder ud i sognet.  
Sognepræsterne René og Heidi i aktion under Himmelske Dage 

Foto: Henrik Vinther Krogh 

På vej til gudstjeneste i Sinding Kirke 

Gudstjeneste i Baunekirken 

SInging Superkids er Baunekirkens rytmiske børnekor 

Baunekirken, Tjørring 



Forskellige kirkerum 

I begge sogne er 2 kirker til rådighed. Ørre Kirke er en 

lille kirke, som er renoveret i 2016 med ny udsmykning 

og farvesætning. Sinding Kirke ligger idyllisk mellem høje 

træer og står foran en omfattende restaurering og ny 

udsmykning i 2022 – en proces, som vi håber vores nye 

præst vil tage del i. Der holdes på skift gudstjenester i de 

to gamle og stemningsfulde kirker, og vi forsøger at ud-

nytte deres forskellighed og særpræg bedst muligt.  

Baunekirken i Tjørring er opført i 1977 og fremstår mo-

derne, lys og indbydende. Den centrale del er et rundt 

kirkerum, der med sin indretning er med til at under-

støtte oplevelsen af fællesskab om gudstjenesten. Desu-

den råder vi over Tjørring gamle kirke, som er en lille 

landsbykirke, der bruges ved særlige lejligheder.  

Nyopført præstebolig 

Til stillingen hører en nyopført præstebolig beliggende 

ugenert og idyllisk i naturskønne omgivelser tæt ved Ør-

re Kirke. Boligen er endnu kun på tegnebrættet, men 

opføres energivenligt, så udgifterne til forbrug holdes på 

et minimum. Fra præstegården er der 2-3 km til motor-

vejen, som forbinder Herning og Holstebro, så der er fine 

transportmuligheder til større byer – samtidig med at 

boligen ligger midt i naturen og tæt på åen, skoven og de 

udstrakte hede-arealer.  

Ønsker og forventninger til vores nye præst 

Vi ønsker os meget af vores nye præst, men det, vi først 

og fremmest forventer, er at du: 

 vil være en del af en rummelig og favnende kirke, der 

værdsætter forskellighed og tør tænke ud af boksen  

 brænder for at forkynde evangeliet på en nærværende 

og vedkommende måde  

 vil formidle evangeliet på forskellig måde alt efter mod-

tagerne og inddrage virkemidler og inspirations-kilder, 

der kan understøtte budskabet 

 har evne til at lytte og ser forskellighed som noget vær-

difuldt 

 vil indgå i et godt samarbejde med ansatte,  

menighedsråd, frivillige og samarbejdspartnere 

 vil arbejde ud af kirken og være en del af sognet 

 og vil færdes frimodigt på de mange broer, vi har  

bygget mellem mennesker, grupper og institutioner  

- samt arbejde med på at bygge de broer, der mangler 

 

 

 

 
 

I begge sogne – som i alle andre sogne – gælder det, at 

det først og fremmest er de levende stene, der bygges 

kirke af. Vi drømmer om en præst, der vil bygge med på 

kirken her hos os, med varsomhed, engagement, empati 

og fingerspidsfornemmelse – og med en stor portion kær-

lighed til de menneskelige mursten, så de føler sig værd-

sat, mødt og anerkendt med al deres forskellighed. 

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig. Du er natur-

ligvis meget velkommen til at lære os nærmere at kende, 

før du sender din ansøgning af sted. Kontakt gerne: 

Olav Helms, formand for Tjørring Menighedsråd: 

8805olh@km.dk eller 2969 1264 

Jytte Hoffmann, formand for Ørre-Sinding Menighedsråd: 

jyh@km.dk eller 4014 9419 

og/eller kig ind på vore hjemmesider baunekirken.dk og 

oerresinding-kirker.dk—her kan du også se og høre os 

synge en sang til dig! 
 

Vi forventer at afvikle prøveprædikener og samtaler  

i uge 50. 

Viborg Stift vil opslå stillingen d. 5. november, så hold øje med stiftets hjemmeside og Præsteforeningens Blad.  

I mellemtiden håber vi, du vil være med til at prikke potentielle ansøgere på skulderen og fortælle dem om os. 

Babysalmesang i Sinding Kirke 

Åen slynger sig forbi nederst i Præstegårdshaven 

Gudstjeneste i Baunekirken 

Festgudstjeneste i Ørre Kirke 
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