Embedsbeskrivelse for præstestilling ved
Sønderbro Sogn i Horsens Provsti
Menighedsrådet oplyser følgende om sognet og stillingen:
I Sønderbro Kirke er der en god og stabil kirkegang og en stor tilslutning til kirkens mange
arrangementer. Der er som regel indtil flere arrangementer alle uger året rundt, og indholdet
spænder vidt med bl.a. foredrag, koncerter, særgudstjenester og forskellige initiativer for børn.
Sognet betjenes af 2 sognepræster, 1 kordegn, 1 organist, 1 kirke-kulturmedarbejder og 3
kirketjenere – samt en række frivillige kræfter. Der er et gedigent fagligt og godt kollegialt
samarbejde mellem præster, personale og menighedsråd.
Konfirmander
Hvert år bliver 4 hold konfirmander (8.klasser) tilknyttet Sønderbro kirke til forberedelse og
konfirmation. Hver præst har derfor 2 hold konfirmander. Konfirmandundervisningen ligger i
blokke, som bliver skemalagt og uddelegeret fra kirkernes fælles konfirmand-koordinator. Det
betyder, at det ikke er hver uge, der er konfirmationsforberedelse; til gengæld har præsten
konfirmanderne i ca. 4 timer pr. gang. De fire hold kommer fra hhv. to privatskoler og en
kommunal.
Sognets sammensætning
Sønderbro Kirke ligger i et af Horsens ældste arbejderkvarterer. Befolkningen er mangfoldigt
sammensat både aldersmæssigt, socialt, kulturelt og etnisk. Af de 7.341 borgere på Sønderbro er
4.894 medlemmer af folkekirken; dvs. ca. 75 %. Hovedparten af de borgere, der ikke er medlem af
Folkekirken, er borgere af anden etnisk oprindelse end dansk.
Af de lidt over 4.000 husstande bor 80 % i lejligheder og 20 % i enfamiliehuse. Der bor mange
ældre i sognet, og der bor mange 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).
Sociale initiativer
I mere end 20 år har der i sognet været en intens boligsocial indsats, der med byfornyelse,
kvarterløft og diakoni, har ændret det samlede billede af Sønderbro. Et initiativ der har været
båret af Sønderbrogruppen, som består af institutioner, politi, interesseorganisationer, frivillige
resursepersoner og Sønderbro Kirke.
Sønderbro Sogns Menighedspleje afholder i forlængelse heraf forskellige arrangementer for disse;
bl.a. ved uddeling af julehjælp, to årlige sommerudflugter for udsatte børnefamilier, afholdelse af
julefest, fællesspisninger og andre én-dags arrangementer.
Kirkeblad og kalender
Sammen med det boligsociale initiativ ”Bo Trivsel”, den lokale folkeskole og 5 af de 6
boligforeninger 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 gudstjenester. Denne husstandsomdeles, sammen med ”Sønderbro’eren”, hvert
kvartal.
Om Sønderbro Kirke
Kirken er en moderne bygning, der blev indviet 1. s. i advent 1971. Arkitekten bag er Paul Niepoort, som på mesterlig vis har fået naturens lys til at gå smuk i forening med gudstjenesten og

Livets Lys. De mange lysindfald og -spil på hvide flader, giver et kirkerum i konstant og levende
bevægelse.
Kirken har 275 faste siddepladser. De to tilstødende mødelokaler mod nord har skydedøre, så de
kan åbnes individuelt. Det betyder en reel udvidelse af kirkerummet med yderligere 100 pladser.
Ny præst på Sønderbro
Vi søger en præst der kan indgå positivt i teamet med den anden præst, de øvrige ansatte og
menighedsrådet. Du skal kunne lide at arbejde med mennesker i alle aldersgrupper, ligesom vi
forventer, du møder mennesker med både empati og respekt uanset ærinde i kirken og ståsted i
livet.
Blandt de faste brugere af kirken er der kun et fåtal fra andre kulturer, men vi opmuntrer gerne til
nye og flere initiativer for f.eks. at favne og imødekomme endnu flere af sognets beboere, ligesom
vi også gerne åbner op for nye initiativer for yngre familier og børn.
Vores mest trofaste brugere af kirken er ældre mennesker, og der bliver støttet godt op om både
søndagens gudstjenester og arrangementer i ugens løb.
Vi ser en vifte af forskellige mennesker, der deltager i forskellige arrangementer, og det forsøger vi
netop at honorere ved at have stor variation i vores arrangementer.
Du får kontor i forholdsvis kort afstand fra kirken. Vi står over for at skulle bygge til; når byggeriet
er færdigt, vil der bl.a. blive to præstekontorer i direkte tilknytning til selve kirken.

Samarbejdet 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
arbejdsområde.
Din opgave for midtbykirkerne er at sørge for at kirken bidrager til det sociale arbejde i midtbyen.
(10 % af din stilling). Der er desuden ansat en 25 % korshærspræst i Horsens Provsti, der er
tilknyttet Kirkens Korshærs varmestue.
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.
Du kan se mere om Sønderbro kirke på Facebook: sønderbro kirke og hjemmeside:
www.soenderbro.dk
Følgende kan kontaktes hvis der ønskes besøg i kirken eller nærmere uddybning af stillingen:
Menighedsrådsformand Tove Asmussen på tlf. 24671993.
Konst. sognepræst Randi Dalsgaard Henriksen på tlf. 40474833.

