
Vil du være med til at skabe fremtidens Folkekirke? 
Vil du stå i spidsen for et engageret team, der vil skabe et nyt folkekirkeligt fællesskab i 
hjertet af Horsens? 
I Horsens er de tre midtbysogne gået sammen om et projekt, hvor vi vil skabe kirke for de 20-40 
årige. Vi har allerede en kirke til formålet, vi har mange borgere i målgruppen og har brug for en 
nytænkende, udadvendt og medskabende præst til det ambitiøse projekt.  
Vil du være tovholder på projektet og sammen med en styregruppe af ambitiøse mennesker være 
med til at lave kirke på en ny måde, så send os dit bud på fremtidens Folkekirke og beskriv, hvorfor 
du er den rette til jobbet. Send os dit bud på skrift eller som en video (max. 3 min.).  
Der bor 32.500 mennesker i Horsens midtby, hvoraf en tredjedel er mellem 20 og 40 år. Mange af 
dem er både danske og udenlandske studerende på VIA University, hvor de uddanner sig til 
ingeniør, økonom, sygeplejerske eller pædagog. Der findes også en teknisk skole og en social- og 
sundhedsuddannelse i byen. 
Horsens er en kulturby med en bred vifte af kulturinstitutioner: FÆNGSLET, Horsens Ny Teater, 
Kulisselageret, Det gule Pakhus, Forum Horsens og museer. Folkekirken i Horsens arbejder 
sammen med disse institutioner til gavn for byens borgere. Byen er i stadig udvikling. Der er planer 
for udvikling af havneområdet, midtbyen, samt at hele VIA University flyttes ned tæt på 
banegården og tæt på projektets kirke. 
Kirken til projektet hedder Getsemane Kirke og er oprindelig en metodist-kirke, der blev bygget i 
1905-1906. Under kirken findes lokaler med køkken, opholdsrum og toiletter, der har været brugt 
til fælleslokaler i forbindelse med kirkelige arrangementer, fællesspisning mv. Efter at have været 
ude af brug i næsten to år købte Vor Frelsers Sogn Getsemane Kirke den 1. april 2007. Vi har nu 
muligheden for at skabe dette kirkerum om og anvende det til ”kirke på en ny måde”. Kun 
fantasien sætter grænser, da vi ikke er bundet af fredningsbestemmelser og andre hensyn.  
Horsens er en gammel by, men også en by i stadig udvikling – og det er Folkekirken i Horsens 
midtby også.  
For yderligere information kontakt provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard: tlf. 75 64 18 18 
abb@km.dk eller formand for styregruppen, sognepræst Hanne Henriksen: tlf. 24 61 09 66 eller 
hahe@km.dk  
 
 
 

mailto:abb@km.dk
mailto:hahe@km.dk

