
Serup-Lemming sogne søger ny præst 

Serup og Lemming er to landsogne beliggende nord for Silkeborg. Sammen 

med Sejling-Sinding og Kragelund-Funder udgør de storpastoratet kaldet Lille 

Hids. Storpastoratet består af seks kirker og fire menighedsråd. Pastoratets tre 

præster som er bosat i henholdsvis Kragelund, Sejling og Serup er fælles om 

at løse opgaverne, men er særligt forpligtet på deres egne sogne. Dog har den 

kommende præst i Serup-Lemming 25 % i Funder, primært til kirkelige 

handlinger. Pastoratet består af en række mindre landsbyer med et aktivt og 

levende sogneliv, samt af Funder som delvis har karakter af forstad til 

Silkeborg.  

I Serup og Lemming sogne er der et væld af meget aktive foreninger som er 

med til at gøre området til et attraktivt sted at bosætte sig. Det fælles 

menighedsråd i Serup og Lemming ønsker at kirken skal være en aktiv del af 

lokalområdet. Det gøres b.la. ved at lave arrangementer sammen med 

foreningerne, eller knytte til ved f.eks. fastelavnsfest i forsamlingshuset. I 

Lemming ligger der en Grundtvig-Koldsk friskole og en børnehave. Områdets 

folkeskole ligger i Skægkær hvor også børnene fra Sejling og Sinding hører til. 

Serup-Lemming sogne ønsker en præst som kan favne bredt og er indstillet på 

at samarbejde med pastoratets øvrige præster. Samtidig med at det er muligt 

at finde støtte og inspiration hos kollegaer, skal vores nye præst kunne trives 

med at arbejde selvstændigt. Vi ønsker en ny præst som kan inspirere til nye 

tiltag hvor sognenes mange foreninger og unge familier inddrages.  

Den ny renoverede præstegård ligger flot i Serup, tæt på skov og sø og med 

nem adgang til den nye Silkeborg motorvej. 

Yderligere info om sogne og foreninger findes på www.serupkirke.dk , 

www.lokalblad.com  eller www.lemmingomegn.dk  

Spørgsmål angående stillingen kan rettes til formand for menighedsrådet Arne 

Mundbjerg på tlf. 40345782 eller mail arne.mundbjerg@silkeborg.dk  
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