Rind-Kollund pastorat søger sognepræst pr. 1. februar 2021.
Du får helt fra starten stor indflydelse på tilrettelæggelsen af sognearbejdet, idet du i ligeværdigt samarbejde med din
erfarne kollega og provstiet, skal tilrette det gældende regulativ for pastoratet.
Der er i sognene tradition for et udbredt samarbejde med de mange foreninger og kulturelle institutioner, såsom skoler,
idrætsforeningen, Aktivcentret, plejecentret, Familiehøjskolen, FDF, IM og KFUM&K m.fl. Et samarbejde som vægtes
meget højt ligesom samarbejdet med de små landsbysamfund i pastoratet.
Af mindre bysamfund i sognet er der Kollund og Høgild, som begge ligger i en afstand af ca. 4 km fra Lind.
Du kommer til at indgå i et team, hvor der udover kbf-sognepræsten, er tilknyttet 10 medarbejdere, der samarbejder om
pastoratets 2 landsbykirker samt Sognehuset med tilhørende kirkerum.
Menighedsrådet har 11 årlige møder – pt. den 4. tirsdag i måneden. Der er ikke møde i juli måned. Det forventes at du
deltager.
Sognehuset rummer udover kirkerummet, gode mødefaciliteter til bl.a. konfirmandundervisning, samt et moderne
kontormiljø, hvor præster, organist, kirke- kulturmedarbejder, regnskabsfører og kirketjener har til huse. Sognehuset er
hjemsted for alle former for møder – bl.a. menighedsrådsmøder, personalemøder, sogneaftener, koncerter, møder i
seniorklubben, fredagscaféen, babysalmesang, kor, undervisning mv.
Der holdes planlægningsmøder med personalet 2 gange i hver måned. Det gode samarbejde vægtes højt. Der er møde i
hele personalegruppen 1 gang hver måned. Menighedsrådet har valgt at investere medarbejdernes tid til regelmæssige
møder i hele personalegruppen, idet vores erfaring er, at medarbejderne kommer tættere på hinanden og på den måde
bedre kan have forståelse for det arbejde, der udføres på alle niveauer.
Vi forventer en sognepræst, som med engagement og humor vil arbejde for at videreudvikle og styrke kirke livet i
pastoratet. Du brænder for at forkynde evangeliet, og ser muligheder og udfordringer i samarbejdet med et aktivt
menighedsråd, og ikke mindst de mange frivillige, som er tilknyttet.
Pastoratet har 2 skoler og en del daginstitutioner. Vi forventer, at du, ud over de kirkelige tjenester, vil være kontaktperson
til èn af pastoratets skoler med tilhørende institutioner. Du vil arbejde for at videreudvikle et godt skole/kirke samarbejde
og bidrage til pastoratets øvrige aktiviteter.
Pastoratet er kendetegnet ved et velbesøgt gudstjenesteliv, mange altergæster, dåb og vielser.
Lind (Rind sogn) er en forstad til Herning. Der er ca. 6500 indbyggere i pastoratet, hvoraf ca. 88 % er medlem af
folkekirken. Byen er meget ”ung” med mange unge familier. Byen er i en rivende udvikling. Indbyggerantallet øges med
ca. 200 pr. år.
Der er mange idrætsfaciliteter – både udendørs og indendørs. I øjeblikket færdiggøres et stort outdoor anlæg med et
attraktivt udendørs idræts- og fritidsområde. Sognet har et næsten nyt plejecenter med ca. 65 beboere. Centret har eget
aktivitetscenter.
Der er ca. 4 km til Herning fra Lind. I Herning er der et rigt tilbud af kulturoplevelser – dels i biograf, Kongrescentret og
Jyske Bank Boxen. Herning har et af landets største indkøbscentre.
Der er bopælspligt tilknyttet stillingen. Menighedsrådet er i øjeblikket i færd med at opføre en moderne bolig, som vores
kommende sognepræst kan flytte ind i 1. februar 2021. På vores hjemmeside kan du se billeder af din kommende bolig.
Boligen er beliggende i den vestlige del af Lind by i kort afstand fra skole og daginstitution.
Vil du vide mere om pastoratet, vore kirker eller sognenes aktiviteter, så gå ind på vores hjemmeside www.rindsogn.dk .
Ligeledes er der fra hjemmesiden adgang til en intro-video omkring aktiviteter i sognet.
Kontakt evt. fmd. for Rind-Kollund menighedsråd Søren Poulsen tlf. 28 97 16 04 for uddybning af stillingsindholdet eller
for en besigtigelse af kirke mv.
Ligeledes kan kbf-sognepræst Ulla Kristiansen kontaktes – se tlf./mail på hjemmesiden.
Til stillingsopslaget hører denne video: https://vimeo.com/450049690

