Ikast og Faurholt Sogne, Ikast-Brande Provsti
Sognepræst søges til fast stilling pr. 1. august 2019:
Vores nye sognepræst skal særligt varetage relationen til Faurholt sogn som distriktspræst og
medlem af menighedsrådet - herunder deltage i planlægning af sognets aktiviteter.
Ikast og Faurholt Sogne har et rigt kirkeliv, som du kan blive en del af og være med til at sætte dit
præg på. Vi har et varieret gudstjenesteliv med stabil tilslutning til såvel søndagens højmesse som
andre former for gudstjenester.
I jobbet vil du blive medlem af et godt kollegafælleskab, hvori du kan indhente personlige
erfaringer som sognepræst udover selv at bidrage til fællesskabet.
Vi forventer at du:
• fremtræder med en autentisk personlighed og oplever stolthed og glæde ved at være
kristen
• ser det som en betydningsfuld og vigtig opgave at forkynde evangeliet, og at det sker i et
nutidigt sprog og gerne på en kreativ og vedkommende måde
• tænker nye tanker om gudstjeneste og det kirkelige liv; og samtidig værdsætter
betydningen af det bestående
• tør afprøve nye ideer
• har flair for formidlingen af evangeliet til børn og unge og er engageret heri
• værdsætter og har kendskab til de frie folkekirkelige organisationer
• kan skabe relationer til børnefamilierne
• har evne til at lytte og ser forskellighed som noget værdifuldt
• besidder stor samarbejdsvillighed i forhold til kolleger, menighedsråd og menigheden
• kan favne hele menigheden og kan skabe relationer i begge sogne
• er optaget af samspillet mellem kirke og det øvrige samfund
• kan indgå i tværkirkelige og tværkulturelle sammenhænge, og at du værdsætter det
Vi har:
• to sogne, et landsogn og et by-sogn
• to menighedsråd, der begge er engageret i kirkens liv og vækst
• et godt skole-kirkesamarbejde, babysalmesang, legestue, besøgstjeneste og kor
• mange frivillige, som er engageret i sognenes diakonale og forkyndende aktiviteter
• god kontakt til nydanskere gennem dialog og integrationsarbejde
• stabil kirkegang med engagerede menigheder.
• sogne, der ser det værdifulde i mangfoldigheden
• godt samarbejde mellem menighedsråd, præsterne og de øvrige ansatte
• godt samarbejde med foreninger

Vi ønsker at:
• styrke arbejdet blandt børn og unge
• skabe fokus på ny åbenhed for det åndelige i kristendommen
• etablere kirkelig voksenundervisning
• udvikle forholdet mellem kirke og resten af samfundet med kirken som en synlig medspiller i
såvel landsogn som by-sogn
• løfte relationerne til borgerne i landsognet

