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Sognepræst i Skorup-Tvilum Pastorat i Silkeborg Provsti 

 

Stillingen som sognepræst i Skorup-Tvilum Pastorat er ledig og vi søger derfor en sognepræst, som 

kan indgå i et inspirerende samarbejde med menighedsråd og kirkens personale. 

 

Kirkerne og sognene: 

Vores nye sognepræst kommer til at betjene Skorup og Tvilum sogne med 2 kirker og et samlet 

pastoratsråd. Skorup Kirke er en mindre landsbykirke fra år 1100 med plads til ca. 120 personer. 

Tvilum Kirke er en del af et tidligere augustinerkloster fra år 1250, der ligger smukt ved Gudenåen 

og har plads til ca. 225 personer. Begge kirker er i god stand og med nye orgler. 

Antal folkekirkemedlemmer i Skorup: 326, og i Tvilum: 1.973. Sognene er i vækst. 

 

Lokalområdet: 

Skorup og Tvilum sogne danner ramme for kirkelivet for beboerne i Fårvang by og omegn. I 

Fårvang finder man skole (0. – 9. klasse), børnehave, lokalbrugs, tankstation, idrætsfaciliteter, 

borgerforening mm. Vi har et godt samarbejde med det lokale foreningsliv, bl.a. med KFUM 

spejderne, Borgerforeningen, Lokalrådet og Fårvang Skole. Det er kendetegnende for kirkens 

arbejde i sognene, at vi arbejder kreativt og visionært. Vi har mange frivillige, der er med til at 

skabe vores gode og levende kirkeliv. I denne sammenhæng kan f.eks. nævnes vores begyndende 

arbejde med østeuropæere i pastoratet, kirkebil og ledsagerordning for de ældre, ekstra pyntning af 

kirkerne ved højtiderne, kirkekaffe efter højmesser, praktisk hjælp ved børnegudstjenester og 

koncerter, mm. 

 

Kirkelige handlinger og aktiviteter: 

Kirkegangen er god i begge kirker ved højmesser og der er stor tilslutning til de mange særlige 

gudstjenester og arrangementer, vi har i løbet af året. Der er ca. 20 dåb, 12 vielser og 20 

begravelser/bisættelser årligt og vi har månedlig gudstjeneste på Fårvang Ældrecenter. Vi kan lide 

såvel den traditionelle højmesse, som mere eksperimenterende gudstjenester som f.eks. 

familiegudstjenester til Borgerforeningens juletræsfest og friluftsgudstjenester i vores smukke 

omgivelser i Søhøjlandet, samt spaghetti- og hotdoggudstjenester, mm. Vi har konfirmand- og 

minikonfirmand undervisning og babysalmesang for sognenes yngste og et fint samarbejde med 

områdets dagplejere og børnehave. I stillingen indgår et konfirmandhold i Gødvad Sogn og en aktiv 

rolle i arbejdet med kristne østeuropæere i pastoratet (samlet vægt er 20% af stillingen). 

 
 

Musikliv ved kirkerne: 

Vi vægter musikken højt ved vores kirker og særligt Tvilum Kirkes vidunderlige akustik danner 

ramme om adskillige store koncerter i løbet af året. Organist og kirkesanger er begge 

konservatorieuddannede klassiske musikere og er med til at sikre en høj standard ved alle kirkelige 

handlinger og koncerter. Vi har børnekor og et godt voksenkor, der medvirker ved nogle højmesser, 

samt ved årlige koncerter, ledet af vores organist. 

 

Menighedsråd og kolleger: 

Menighedsrådet er et pastoratsråd og har 11 medlemmer. Vi tager godt imod nye tiltag og er ikke 

bange for at tage fat, så idéer kan udføres i virkeligheden. Vi er stolte af vores gode samarbejde 

imellem Menighedsråd og kirkebetjening. Vi har et tæt og konstruktivt samarbejde og mødes flere 
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gange årligt omkring sociale arrangementer og om vores fælles passion for sognene. Her taler vi 

også om vores konkrete visioner for kirkens fremtid. 

 

Som ny præst vil du blive en del af en kollegagruppe, som vi kalder, The DreamTeam. Gruppen 

består af 2 gravere, 1 organist, 1 kirkesanger/sognemedhjælper og 1 husvært. Kirkebetjeningen er 

fælles for de to kirker. Alle er samarbejdsvillige og besidder en høj ekspertise inden for deres fag og 

vi er overbeviste om, at det vil være et inspirerende fællesskab for en ny præst. Der er kordegn med 

arbejdsplads i Gjern. Kordegnen betjener i alt 4 præster i lokalområdet. 

 

Præstebolig: 

Vores nye præst skal flytte ind i en nybygget, moderne præstebolig, beliggende på Thorsøvej 42, 

8882 Fårvang. Boligen forventes færdig i efteråret 2019 og bliver på 200 m2 beboelse, 50 m2 

præstekontor og 50 m2 garage i én bygning. Der er en stor have på ca. 5.000 m2 og 100 meter til 

natursti (tidligere jernbanestrækning mellem Langå og Silkeborg) og tilsvarende til stor og velholdt 

skov tilhørende sognet. Det bliver et velfungerende hus for en familie. Præsteboligen er nabo til 

Skorup Kirke, og på den anden side af gårdspladsen findes sognegården. Der er 1 km til børnehave 

og skole, 1,5 km til Fårvang by og ca. 7 km. til Tvilum Kirke. 

 

Vores nye præst: 

Vi søger en præst, der kan forkynde evangeliet klart og på mange måder, til glæde for alle – unge 

som gamle. En præst som er åben og kan lide at arbejde sammen med andre, og som ikke er bange 

for at prøve noget nyt - i respekt for det bestående. En præst som har sans for højmessen, men også 

holder af andre kirkelige tiltag. Og en præst, der kan se værdierne i et aktivt sogn(e) som vores, og 

som vil værne om de mange spændende aktiver, som kendetegner kirkelivet omkring Skorup og 

Tvilum kirker. Endelig søger vi en præst, der vil være med at tænke store tanker, samt udvikle og 

sætte sit eget præg på kirkernes profil og aktiviteter i fremtiden. 

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til at deltage i den videre proces med udviklingen af 

Skorup-Tvilum Pastorat. 

 

For yderligere informationer, kontakt formand for ansættelsesudvalget og Menighedsrådet Henriette 

Christensen på telefon +45 2134 9356 eller kontaktperson Søren Winther Sørensen på telefon +45 

5049 1360. 

Se også www.skorup-tvilum.dk 

http://www.skorup-tvilum.dk/

