EMBEDSBESKRIVELSE:
En stilling som sognepræst i Lemvig – Heldum pastorat i
Viborg Stift er ledig.
”Blæsten går frisk over Limfjordens vande…” lyder første linje i digteren Erik Bertelsens hyldest til
Limfjorden. Den gamle købstad Lemvig ligger i bunden af en vig fra Limfjorden trygt beskyttet af
moræneskrænter fra istiden. En skøn egn at virke i for en præst.
Pastoratet består af to sogne, der byder på et rigt og varieret kirkeliv med ressourcer til økonomisk
og menneskeligt til at varetage kaldet. To præstestillinger er knyttet til pastoratet, hvor der normalt
er gudstjeneste hver søndag i begge kirker. Den gennemsnitlige deltagelse i almindelige
gudstjenester er 80 i Lemvig Kirke og 20 i Heldum Kirke.
Lidt om os
Menighedsrådet består for øjeblikket af 11 medlemmer, hvoraf 10 er valgt i Lemvig Sogn og en i
Heldum Sogn. Heldum Sogn er normeret til to medlemmer. Alle er valgt på en fælles folkekirkelig
liste.
I tilknytning til Lemvig Kirke er der ansat en organist på fuld tid, en kirketjener samt en
fuldtidsansat sognemedhjælper.
På kirkekontoret er ansat en kordegn på heltid og en kordegn på halvtid. Kordegnene har til huse i
et moderne kirkehus og administrerer kirkebogsføring for hovedparten af sognene i Lemvig Provsti.
To deltidsansatte servicemedarbejdere klarer ”pedelarbejdet” i Kirkehuset.

Kirker
Lemvig Kirke ligger markant på Torvet i byens centrum og kan føre sin historie tilbage til 1200tallet. I 2011-12 fik den en gennemgribende renovering ude og inde. Kirkens udsmykning er udført
af billedkunstneren Bodil Kaalund.
Kirke og Kirkehuset (den lokale sognegård) hænger med naboskabet sammen som en enhed.
Heldum Kirke er en lille kvaderstens-kirke fra 1200- tallet uden tårn men med klokkestabel. To
organister og to kirkesangere er ansat på deltid.
Kirkegårde
Lemvig Kirkegård i byens vestlige udkant er en bykirkegård med en kirkegårdsleder, en
kontorassistent på halvtid samt fem gartnere/gartneriarbejdere.
Hovedparten af sognets begravelser og bisættelser foregår fra et nyrenoveret kapel på kirkegården.
Kapellet er indrettet som en mindre kirkesal med orgel. Til kapellet hører en klokkestabel.
Heldum Kirkegård har tilknyttet en graver på halvtid.
Kirkeliv
Kirkehuset er centrum i det folkekirkelige arbejde og bruges af mange foreninger med kirkelig
tilknytning. I huset forefindes mødelokaler, et moderne køkken, præstekontor, organistkontor,
kirkekontor og kontor for sognemedhjælperen.
Foruden de almindelige gudstjenester holder præsterne gudstjeneste ved Lemvig
Dagcenter/plejehjem samt en række institutionsgudstjenester og særlige gudstjenester for alle fra de
yngste til de ældste.
Der er et hold konfirmander til hver præst og alle børn i 3. klasse i sognene tilbydes
minikonfirmandundervisning hvor sognemedhjælperen medvirker.
Af øvrige aktiviteter kan nævnes babysalmesang, Kirkens Juniorklub og Ungdomskor, der
medvirker ved gudstjenesterne.
Kirkens organist arrangerer koncerter, holder skumringssang hvor der synges efter
højskolesangbogen samt leder et Voksenkor.
Sæsonens foredragsaftener er velbesøgte. De fleste torsdage formiddage holdes Kirkens Dagligstue
med sang, rundstykker og foredrag.
Kirken har en velfungerende besøgstjeneste samt en Aflastnings- og Vågetjeneste.
Af folkekirkeligt arbejde er listen lang. Nævnes kan KFUM & KFUK, KFUM-spejderne, De
Grønne Pigespejdere, FDF, Alle Hjem, Indre Mission, Luthersk Mission, Y´s Men, Y´s Menette
Club. Kirken har også samarbejde med Folkeuniversitetet om studiekredse. Et specielt engagement
er standen på det årlige dyrskue i Lemvig, hvor der arbejdes på tværs af sognene og i provsti regi.
På listen figurerer også samarbejdet med venskabsmenigheden i Garoua i Cameroun samt Ydre
Missions arbejde.

Til at klare de mange kontakter er der en stor skare af frivillige til at gøre en indsats for folkekirken.
Der er tradition for et bredt samarbejde mellem præster, menighedsråd, frivillige og ansatte.
Præsteboligen
Der er knyttet tjenestebolig til stillingen beliggende på adressen Nis Petersens Vej 26. Villaen er
opført i 1974 og er på 304 kvm. plus garage på 39 kvm. Stueetagen rummer to værelser. På første
sal er der tre værelser og et kontor. Opvarmningen er fjernvarme. Boligen er løbende vedligeholdt.
Lemvig
Pr. 1. januar 2020 er Lemvigs indbyggertal på 4495 heraf 3717 folkekirkemedlemmer. Heldum er
noteret for 693 indbyggere, hvoraf de 627 er medlemmer af folkekirken.
Byen har gymnasium med STX og HHX tæt på Nis Petersens Vej samt kommuneskolen,
Christinelystskolen, med overbygning og 10. klasse. Skolen er nabo til børnehave og vuggestue,
Lemvig Kultur- og Idrætscenter er hjemmebane for håndboldklubbens herreligahold og
basketballklubbens dameligahold.
I Nr. Nissum få kilometer fra Lemvig er der seminarium md HF. På egnen findes flere
efterskoler.Naturen hører til Lemvigs stærke side med vand og skov. Men også på det kulturelle
område markerer byen sig med en velfungerende musikskole, Teaterforeningen Limfjorden, Museet
for Religiøs Kunst, biograf, litteraturkreds og moderniseret havneområde med lystbådehavn,
skaterbane og kommende klimatorium.
Kirkebladet
Sognenes kirkeblad er en ugentlig side, KirkeNyt, i annonce- og nyhedsmediet Lokalavisen, der
udkommer hver tirsdag.
De to sogne har fælles hjemmeside – www.lemvigkirkene.dk – og fælles facebookside på
www.facebook.com/lemvigkirkerne.
Vi søger en sognepræst m/k der:
•
•
•
•
•
•
•

Kan formidle kristendommen på en vedkommende og forståelig måde
Kan være præst for alle og som tør nytænke
Ønsker at søndagsgudstjenesten er i centrum
Er velfunderet i folkekirken og vil være med til at udvikle en bred palet af
hverdagsgudstjenester
Ønsker at samarbejde med folkekirkelige foreninger
Ønsker at være en del af byens liv og udadvendt, åben og ligetil
Ønsker at være med i forskellige diakonale opgaver i sognene

Yderligere oplysninger og evt. besøg kan aftales med:
Menighedsrådets formand Kaj Gøtzsche på tlf. 24 61 12 91. Mail: KGO@km.dk
Sognepræst kbf. Lisbeth Holm Filtenborg på tlf. 20 57 10 70. Mail: LHF@km.dk
Sognepræst Kim Jon Eriksen på tlf. 21 30 39 03. Mail: KJE@km.dk

