Menighedsrådet i Sdr Omme oplyser følgende om embedet:
Generelle oplysninger:
Folketal ca 2350.
Kirke: Middelalderkirke bygget i slutningen af 1100 tallet, forlænget i 1600 tallet. Der er ca 200
siddepladser i kirken. I 1992 fik kirken nyt alterbord og krucifix designet af Erik Heide. Vores orgel er et
Markussen orgel med 7 stemmer.
Det kan oplyses at der er en gennemgribende renovering af kirken i udsigt.
Kirken ligger på egen kirkegård med nærmeste krematorium i Kolding ca. 60 km væk.
Kirkegang middel med variation 10- 30 personer.
Menighedsrådet består af 7 valgte medlemmer der har har et godt samarbejde og afholder ca 10 møder
om året. Formand Dorthe Stamp Christensen, Skovvej 24, 7260 Sdr Omme tlf. 27631355.
Vi søger:
Eftersom vores nuværende sognepræst efter 24 år har valgt at gå på pension søger vi en ny aktiv,
udadvendt og engageret præst. Vi er et velfungerende sogn, der udover egen kirke afholder
gudstjeneste 1 gang om måneden på byens plejecenter og indgår et samarbejde med nabobyen omkring
afløsning/ferie (ca 7 km.)
Byen har et aktivt foreningsliv med nybygget multihal, egen børnehave, nyrenoveret skole 0.-9. klasse og
flere indkøbsmuligheder.
Vi ønsker en præst der:
-

Tolker evangeliet ind i en nutidigt virkelighed og er optaget af forholdet mellem kirke, kultur og
samfund.
Vil indgå i et tværfagligt samarbejde med det øvrige personale ( organist, 2 kirkesangere, graver
og 2 gravermedhjælpere)
Arbejder sammen med organisten omkring mini konfirmander og konfirmandundervisning.
Fortsætter udviklingen med byens menighed og foreninger heriblandt også skolen
Tilrettelægger sogneaftener mv. i samarbejde med aktivitetsudvalget
Er synlig og nærværende i sognet og kan møde og rumme mennesker fra forsekllige miljøer

Vi tilbyder:
Embedsbolig på ca. 200 kvm gennemrenoveret 2018/2019. Boligen ligger naturskønt ved Omme å , 100
meter fra kirken. Boligen er opført i 1923.
Der er tilknyttet konfirmandstue på ca 100 kvm som separat bygning på grunden.

Ønsker du at vide lidt mere om os kan du finde os på facebook under Sdr omme kirke og du kan også se
mere om os på www.sdrommekirke.dk

