
 
 
 
En stilling som sognepræst i et naturskønt område ved Limfjorden i den nordvestlige 
del af Viborg Kommune er ledig. Her er der en enestående natur med golfbaner, en del 
sommerhuse og en campingplads. Der er også rige muligheder for sejlsport. Der er 
i området en del afmærkede vandre- og cykelruter.  
 
Her har vi tre velfungerende landsbykirker, alle bygget i romansk stil. Der er et rigt 
menighedsliv i kirkerne. I Ulbjerg er der et sognehus som ligger som en selvstændig 
bygning ved præstegården. Her er der mange aktiviteter som ældremøder, spisning efter 
gudstjenester, foredrags- og sangaftner, og meget andet. Sognehuset rummer ydermere 
et spejderlokale.  
 
Som vores præst tilbyder vi dig: 
- tre sogne med et velfungerende fælles menighedsråd.  
- at være med i vore kirker, hvor der er et godt samarbejde med kirkens ansatte.  
- en flot ældre og løbende renoveret, præstegård beliggende i Ulbjerg. F.eks. er der  nyere 
køkkenalrum og badeværelser med gulvvarme. Der er en stor parklignende 
have, der kan passes af menighedsrådet. 
 
I lokalområdet kan vi fremhæve følgende: 
  
Der er et blomstrende foreningsliv for børn, unge og ældre. Der er boldbaner og 
klubhuse i henholdsvis Ulbjerg og Låstrup. Og der er et forsamlingshus i hvert sogn, 
hvor der er familiefester, fastelavns- og høstfester og en årlig dilettant m.m. 
 
 I Ulbjerg er der en skole, hvor der undervises fra 1-6 klasse. I forbindelse med skolen er 
der også børnehave og fritidsordning. Der er ligeledes dagplejemuligheder. Ved skolen er 
der ydermere en ret nyopført idrætshal, hvor der er motionsrum. Hallen er også ramme for 
en del  motions- og kulturaktiviteter. 
 
Der er lægehus i Møldrup og Skals, som begge ligger 10 kilometer fra Ulbjerg.  
Der er overbygning på skolen i Skals. Gymnasier og andre videregående  
uddannelser findes i Viborg, hvortil der er 18 kilometer. 
 
Yderligere oplysninger vedr. stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand 
Erik Thorgaard tlf. 2153 0991 
  
 
 


