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PRESSEMEDDELELSE.
Thisted den 29. marts 2019.
Ny sognepræst i Thisted-Skinnerup Pastorat.
Menighedsrådene i Thisted og Skinnerup er langt i ansættelsesprocessen med at vælge ny
sognepræst til den ledige stilling efter, at kirkebogsførende sognepræst Line Kjær Nielsen den 15.
januar flyttede til Aaby Pastorat.
Den kirkebogsførende del af stillingen blev ansøgt af sognepræst Anne-Mette Grønborg Sørensen,
som tiltrådte denne opgave den 1. februar 2019 efter menighedsrådenes enstemmige indstilling og
Kirkeministeriets udnævnelse.
Menighedsrådene har efter udløb af stillingsopslag om sognepræst i Thisted-Skinnerup Pastorat haft
fællesmøder med biskop Henning Toft Bro og provst Mariann Amby. Forleden var Thisted og
Skinnerup menighedsråd indkaldt til et indstillingsmøde. Der var først samtale med ansøger i en
åben og rigtig god dialog, dernæst orientering af provst Mariann Amby om regler for
indstillingsafstemninger m.m. Resultatet efter den skriftlige og hemmelige afstemning blev en
enstemmig indstilling af sognepræst Benne Taekele Holwerda til stillingen som sognepræst i
Thisted-Skinnerup Pastorat. Da indstillingen er enstemmigt, betragtes selve udnævnelsen af
Kirkeministeriet som en formssag.
Benne T. Holwerda har siden 2007 været sognepræst i Hillerslev-Kåstrup og i 2013 også i Sennels
sogn. Før da har han været præst for den grundtvigske frimenighed i Thorsted og haft fortælletimer
på Thorsted friskole. Han fortæller selv i sin ansøgning, at det Grundtvig-Koldske menneskesyn, og
den livsglæde med sang og fortælling, han mødte der, har været med til at præge ham. Provsten
laver en indstilling til biskoppen om, at Benne T. Holwerda kan tiltræde stillingen pr. 1. juni 2019.
Præsteboligen på Islandsvej 39 forventes at være klar 1. maj til indflytning af familien med 4 børn
en gang i maj. Menighedsrådene glæder sig til samarbejdet og at kunne byde præstefamilien
velkommen til Thisted-Skinnerup Pastorat.
I hele præsteansættelsesforløbet har menighedsrådene i Thisted og Skinnerup sogne haft en god
dialog og et godt samarbejde, som det har været en fornøjelse at have været en del af.
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