
Embedsbeskrivelse for  
 
Konstitution i præstestilling ved Sønderbro Sogn.  
 
Menighedsrådet oplyser følgende om stillingen:  
 
I Sønderbro Kirke er der en god og stabil kirkegang og en stor tilslutning til kirkens mange arrange-
menter, f.eks. sogneeftermiddage, særandagter og små og større koncerter. I hele vinterhalvåret 
er der særdeles velbesøgte højskoleformiddage.  
Mødelokalerne har sammen med forhallen siden 1972 dannet rammen om en årlig udstilling: 
”Kunst og Forår”, som også er en integreret del af kirkens mange arrangementer.  
Udover organist, kordegn, kirketjenere og kirke- og kulturmedarbejder betjenes sognet af 2 sogne-
præster. Der er et gedigent fagligt og kollegialt samarbejde mellem såvel præster, personale og 
menighedsråd. Desuden er flere frivillige knyttet til kirken.  
Udfordret af ny skolestruktur og –reform er konfirmandundervisningen flyttet til 8. klassetrin med 
4-6 timers moduler og temadage fordelt på skoleåret. Der er 4 konfirmandhold, der fordeler sig på 
3 hold fra 2  privatskoler og 1hold fra en folkeskole.  
 
Sønderbro Kirke ligger i et af Horsens ældste arbejderkvarterer, hvor der historisk har været 
mange almennyttige boliger og megen industri. På de gamle fabriksgrunde skyder der i dag nye 
almene og private etageboliger op, som tiltrækker nye borgere. Det gør Sønderbro Sogn til et sogn 
i vækst og under forandring.    
Befolkningen er mangfoldigt sammensat både aldersmæssigt, socialt, kulturelt og etnisk. Af de 
7341 borgere på Sønderbro, heraf er 4.894 medlem af folkekirken. Hovedparten af de borgere, der 
ikke er medlem af Folkekirken er borgere af anden etnisk baggrund. På den lokale folkeskole er 
der op til 30 forskellige nationaliteter repræsenteret. Det giver en medlemsprocent af folkekirken 
på ca. 75 %. Af de lidt over 4.000 husstande bor de 80 % i lejligheder og 20 % i enfamiliehuse.  
Der bor mange ældre i sognet. Mange er enlige – også trængte enlige med hjemmeboende børn.  
Uddannelsesniveauet er lavt og arbejdsløsheden tilsvarende stor. På Sønderbro har 49 % en daglig 
tilknytning til arbejdsmarkedet (mod 60 % på landsplan). Det står i kontrast til, at 15.000 pendlere 
har deres daglige arbejde på Sønderbro.  
I mere end 20 år har der i sognet været en intens boligsocial indsats, der med byfornyelse, kvarter-
løft og diakoni, har ændret det samlede billede af Sønderbro. Et initiativ der har været båret af 
Sønderbrogruppen, som består af institutioner, politi, interesseorganisationer, frivillige resurse-
personer og Sønderbro Kirke.  
Sønderbro Sogns Menighedspleje afholder i forlængelse heraf forskellige arrangementer for disse, 
heraf kan nævnes uddeling af julehjælp, 2 årlige sommerudflugter for udsatte børnefamilier, af-
holdelse af julefest og andre en dags arrangementer, uddeling af julehjælp.  
Sammen med det boligsociale initiativ ”Bo Trivsel”, den lokale folkeskole og 5 af de 6 boligforenin-
ger i kommunen udgiver kirken et fælles sogneblad: Sønderbro’eren. Desuden udgiver Sønderbro 
Kirke sammen med de 2 andre midtbykirker en folder med arrangementer, koncerter og gudstje-
nester. Denne husstandsomdeles sammen med Sønderbro’eren hvert kvartal. Der arbejdes i øje-
blikket på at udvide samarbejdet imellem de tre bykirker.  
 
Om Sønderbro Kirke og orglet:  
Kirken er en moderne kirkebygning, der blev indviet 1. s. i advent 1971. I Arkitekternes fagblad hed 
det om kirken: ”Sønderbro Kirke i Horsens er en arkitektonisk skulptur, et tidløst kunstværk, der til-
med er funktionelt”. Det er lykkedes for arkitekt Paul Niepoort, at få naturens lys til at gå smuk i 
forening med gudstjenesten og Livets Lys, fordi de mange lysindfald og lysspil på hvide flader giver 
et mangfoldigt genskær, der genspejler det indtrængende lys på sin særlige måde, altid levende og 
bevægeligt.  



Kirkens orgel er et Marcussen & Søn, der med sine 22 stemmer har en forbløffende klang på grund 
af kirkens særlige akustik. Kirken har 275 faste siddepladser. De 2 tilstødende møderum mod nord 
har skydedøre, så de kan åbnes individuelt og mod kirkerummet fungerer de som sideskib med ca. 
100 pladser.  
Kirkens arkitektur er i sig selv et udtryk for den levende vekselvirkning mellem det folkelige og det 

kirkelige virke i sognet.  

 

Samarbejde mellem de tre midtbykirker: 
De tre kirker i midtbyen; Sønderbro Kirke, Vor Frelser Kirke og Kloster kirken oplever, at der i disse 
år er rigtig mange, der kalder på folkekirken. Vi har derfor øget samarbejdet, for at kunne skabe 
mere kirke for flere forskellige målgrupper i byen. Vores mål er, at så mange som muligt oplever 
kirken som relevant i form og indhold. De tre sogne har sammen udvalgt relevante fælles arbejds-
område.  
Din opgave for midtbykirkerne er at sørge for at kirken er tilstede i forhold til mennesker med an-
den religiøsitet, såvel i form af forkyndelse, dialog og diapraksis (10 % af din stilling). 
 
Herudover er de 3 bykirker fælles om et projekt for en ungdomskirke Getsemane for de 20-40 
årige. Præsten for dette projekt er ansat af alle 3 bykirker.  
 
Menighedsrådets næstformand Tove Asmussen kan træffes på mobil 24671993 for yderligere op-
lysninger. 
 
Læs eventuelt mere om os på www.soenderbro.dk. 
 
 

http://www.soenderbro.dk/

