
 
 
 
 

Stillingen som sognepræst (kbf) 
i Ranum-Malle-Vilsted Pastorat 

Vesthimmerlands Provsti, Viborg 
Stift 

 
 
 
 
Der oplyses flg. om embedet: 

 
I Ranum-Malle-Vilsted sogne har vi: 

 3 kirker beliggende i det naturskønne Vesthimmerland med både sø, fjord og skov 

 en folkeskole, en friskole, en stor efterskole med international afdeling, 2 børnehaver, et 
plejehjem samt et asylcenter, som vi ønsker et positivt samarbejde med 

 et tæt samarbejde med de12kirker.dk. Her laves fælles PR-indsats, forskellige fælles 
arrangementer, ligesom de12kirker er en velfungerende platform for kollegialt samarbejde  

 2 engagerede menighedsråd, der arbejder for et godt samarbejdsmiljø blandt de ansatte og 
understøtter nye ideer og tiltag 

 en tradition for sogneaftener med foredrag, fortælling, fællessang og andet folkeoplysende 
indhold. Vi søger gerne samarbejde med andre foreninger i lokalsamfundet til disse 
arrangementer ligesom nogle af foredragene er i samarbejde med folkeuniversitetet 

 dygtige og engagerede medarbejdere ved kirken 
 
I Ranum-Malle-Vilsted sogne ønsker vi en præst, der vil være med til: 

 at gøre kirken synlig og vedkommende 

 at det kristne budskab forkyndes i et nutidigt sprog gennem levende, folkekirkelig bred og 
nærværende formidling 

 at værne om værdifulde traditioner, samtidig med at der arbejdes på at nutidsgøre 
gudstjenesten og eksperimentere med nye former  

 at udvikle tiltag, der henvender sig bredt samt invitere menigheden, konfirmander og 
minikonfirmander til at være aktive i afvikling af gudstjenester 

 
 
  



Embedsbeskrivelse: 
1. Folketal 
Ranum sogn:  1059 
Malle sogn:  146 
Vilsted sogn:  371 
 
2. kirker 
Ranum kirke   1909 (restaureret1999)  300 siddepladser 
Malle kirke  1100-tallet   100 siddepladser 
Vilsted kirke  1250   140 siddepladser 
 
3. Kirkegangen 
Middel med variation fra søndag til søndag 
 
4. Menighedsrådene 
Ranum-Malle:  7 medlemmer 
Vilsted:  5 medlemmer 
Fredsvalg for begge 
 
Formand i Ranum-Malle 
Ulrik Holm, Kærgårdsvej 16, 9681 Ranum, 23930081 
 
Næstformand i Ranum-Malle 
Jonna Thorndal, Sigsvej 30, 9681 Ranum, 51515614 
 
Formand i Vilsted 
Ingeborg Nielsen, Ranumvej 21, 9670 Løgstør, 20226896 
 
Næstformand i Vilsted 
Kirsten Svensmark Møller, Hobrovej 144, 9670 Løgstør 
 
5. Arbejdsforhold 
Der er årligt 10 menighedsrådsmøder i Ranum-Malle og 8 menighedrådsmøder i Vilsted. 
Derudover afholdes der fællesmøder (det ene med medarbejdere) 2 gange årligt. 
Udover gudstjenester i de 3 kirker afholdes der plejehjemsgudstjenester. 
 
Ved Ranum-Malle-Vilsted er der ansat: 
1 organist 
1 kirkesanger 
2 gravere 
1 gravermedhjælper 
 
6. Boligforhold 
Nuværende embedsbolig i Ranum er fra 1936 – restaureret i 2001 
En ny præstebolig tæt på Ranum kirke forventes færdig i foråret 2019 
 
8. Afstande 
Der er skole og Daglibrugs i gåafstand fra embedsboligen 
Regelmæssig busafgang til Løgstør, Aars og Aalborg 
 
9. Skat 
Kommuneskat – 27% 
Kirkeskat 1,18% 


