
Sogne præst i Stoholm - Kobberup pastorat 

Vi søger ny sognepræst i Stoholm - Kobberup Pastorat i Viborg Stift. Stillingen ønskes besat 
hurtigst muligt. 

Sognepræsten fra nabosognet har 50% bistandsforpligtelse overfor vore 2 sogne, og der er aftale 
om afløsning fra yderligere en nabopræst. 

Der er tjenestebolig til stillingen. Boligen, der er fra 2011 er placeret i Stoholm og er på 220 m2 
inklusiv separate kontorfaciliteter. 

Du kommer til to menighedsråd som har ambitioner om udvikling af de kirkelige aktiviteter i 
samarbejde med dig. 

Vi håber til gengæld at få en præst der har styr på teologien og som har lyst til at formidle det på en 
nutidig og nærværende måde. Du må rigtig gerne have lyst til at arbejde med børn og unge. 

Vi i menighedsrådene prioriterer medarbejdertrivsel højt og du kommer til et sted, hvor der i 
forvejen arbejder en kordegn, en organist, en kirkesanger og fire arbejder på kirkegårdene. 
Derudover er der bevilliget en kirke/kulturmedarbejder i en 30 timers stilling. 

Du kommer til et velfungerende kirkekontor, som tager imod alle henvendelser om kirkelige 
handlinger. 

Vi håber du har lyst til at blive en synlig del af dagligdagen i byerne sammen med os. 

Stillingen dækker 2 sogne:  
Stoholm der er en by med lidt over 2700 indbyggere. Den er aktiv by med skole, børnehave, 
vuggestue, forretnings- og forenings-liv. Kirken er fra 1971 med et kirkecenter, der summer af liv 
med alt fra bridge til børnedisko. Desuden bruges sognets gamle kirke i Feldingbjerg stadig ved 
særlige lejligheder. 

 
Kobberup har godt 1600 indbyggere med en ældre middelalderkirke og et nyere kirkehus, som 
blandt andet bliver brugt til konfirmandundervisning og sognearrangementer. 
Derudover finder du byerne Tastum hvor borgerforeningen driver byens lille forsamlingshus og et 
nyanlagt grønt fællesareal med legeplads, shelter mm. Samt Nr. Søby med omkring 1000 
indbyggere, hvor du også finder daginstitution, skole og butikker. Det er en by med idrætshal og 
friluftsbad og et aktivt idrætsliv. 

Har du lyst til at vide mere om området kan vi anbefale dig at bruge 4 minutter på at se denne 
video om Stoholm: https://youtu.be/dcJmsBhn6Os 

Vores hjemmeside finder du her: https://www.stoholm-kobberup-sogne.dk/ 

Og så vil vi naturligvis også gerne svare på de spørgsmål du har: 
Menighedsrådsformand i Kobberup 
Sonja Laursen på tlf. 9754 1947, mobil 2532 0309 eller mail sonja.laursen@mail.dk 

Menighedsrådsformand i Stoholm 
Ejner Skovhus på tlf. 6131 9754 eller mail  eeskovhus@energimail.dk
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