
 

 
 www.tarmpastorat.dk 

Sognepræst i Tarm Pastorat 
– primær tjeneste i Hoven 
og Ådum Sogne 
 
1 konfirmandhold 
20-25 begravelser 
4-6 lørdagsdåb/vielser 
 
Velkommen i Naturens Rige 
 
Præstebolig ned til Hoven Å 
 
Naturskønne omgivelser 
 
To gode præstekollegaer 
 
Fælles organister 
 
Nærmiljø med daginstitution 
og skole 
 
 
 
God forbindelse til fx: 
Ringkøbing   37 min 
Herning  32 min 
Billund  27 min 
Varde  28 min 
Esbjerg  45 min 
 

 

 

 

EMBEDSBESKRIVELSE 

Velkommen til! 
Vi glæder os til at byde dig velkommen som vores nye sognepræst!   
Vi har en ledig stilling til den, der ønsker at være præst et sted, hvor man 
bakker op om sin præst. Hvor menighed, medarbejdere, kollegaer og 
menighedsråd har tillid til præstens arbejde, beslutninger og gode vilje. Her kan 
du leve livet som præst i trygge rammer og naturskønne omgivelser i et 
velfungerende pastorat med 5 sogne.  
Vi ønsker os en præst, der har øje for den enkelte og som værdsætter 
aktiviteter, der samler flere og flere sognebørn som aktive medlemmer i 
Folkekirken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarm pastorat 
Fem sogne der samarbejder mønsterværdigt på tværs.  
Her er et velfungerende kirkeliv, samt engagerede og dygtige medarbejdere. Vi 
er fem menighedsråd, der rummer og favner forskelligheder og som arbejder 
engageret med at bygge kirke i hvert sit sogn. Præsten forpligter sig på at 
deltage i menighedsrådsmøder i Hoven, Ådum og Tarm. De enkelte 
menighedsråd er gode til at bakke præsterne op i deres forskellighed. Der er 
stor opbakning til, at man kan forfølge det, man brænder for/har særlig 
interesse for. 
 
Kirkerne som aktiv i byerne 
Kirken er en naturlig del af helheden og er en integreret del af lokalsamfundet. 
Det værdsættes højt, at samarbejdet mellem kirken og de øvrige institutioner 
og foreninger i de enkelte sogne fungerer. Vi påskønner mangfoldighed og 
vores sogne har de senere år modtaget flere nydanskere – specielt fra 
østeuropæiske lande. Dem ønsker vi at integrere på bedste vis, og det er 
kirken en stor del af. 
Vi bestræber os på at have et bredt udsnit af tilbud til mange  
målgrupper og at være inviterende og inkluderende i alle sognene. 
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EMBEDSBESKRIVELSE 

 
 
Aktiviteter med udgangspunkt i kirken 
Kirkerne nyder godt at de mange frivillige! Vi byder på alt fra babysalmesang, 
børneklub, dåbsklub, minikonfirmander, konfirmander, sorggrupper, kor og 
musikaktiviteter. Der er desuden sognets dagligstue, pilgrimsvandring, 
friluftsgudstjenester, jagtgudstjeneste, befrielsesgudstjeneste og 
stillegudstjeneste. 
Aktiviteterne fungerer godt og planlægges i samråd med de enkelte 
menighedsråd og udvalg. 
 
 
Præsteboligen 
Præsteboligen er beliggende i Hoven og er på 302 m² fordelt på 2 etager. Den 
opvarmes energirigtig med luft-til-vand pumpe og er renoveret i 2010. Boligen 
ligger idyllisk i naturskønne omgivelser tæt ved Hoven Å og nabo til kirken. Fra 
Hoven er der nem adgang til større byer som Esbjerg, Varde, Herning, Billund 
og Vejle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi drømmer om en præst: 
 der vil være en del af en rummelig og favnende kirke, der værdsætter 

forskellighed og tør tænke ud af boksen 
 der brænder for at forkynde evangeliet på en nærværende og 

vedkommende måde 
 der har lyst til at formidle evangeliet på forskellig måde alt efter 

modtagerne og inddrage virkemidler, der kan understøtte budskabet 
 der værdsætter et godt samarbejde med menighedsråd, kollegaer, 

frivillige og andre samarbejdspartnere 
 der vil arbejde ud af kirken og være synlig i sognet 

 
Vi ser frem til samarbejdet og du er naturligvis meget velkommen til at kontakte 
os for yderligere oplysninger inden du sender din ansøgning af sted.  
 
Kontakt: 
 
Annette Vinther Mikkelsen 
Tlf. 5250 6378 
 
Hans Laurids Pedersen 
Tlf. 4017 1728 
 


