
Spændende stilling som organist ved Vejerslev, Aidt og Thorsø kirker 

Vores nuværende organist har fået nye udfordringer.  Derfor søger vi en dygtig og engageret organist, der i 

samarbejde med præst og kirkesanger vil være med til at understøtte og udvikle et godt musikliv ud fra de 

3 kirker. 

En spændende stilling med gode faglige udfordringer 

Stillingen er en deltidsstilling på 26 timer pr. uge i gennemsnit. Tiltrædelse snarest muligt.  

Opgaverne er:  

 Musikalsk ledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger 

 Bistår præsten med undervisning af konfirmander og minikonfirmander 

 Deltage i planlægning af kirkelige aktiviteter bl.a. spaghettigudstjenester 

 Korleder for et børne- og et voksenkor 

 Evt. mulighed for udvidelse med medhjælp ved babysalmesang og fast afløsning ved nabo kirker 

 Gensidig vikardækning med organisten i Ulstrupbro-V. Velling-Sdr. Vinge sogne. 

 

Vi ønsker: 

At du er uddannet organist. Det er et krav at du bruger pedaler  

At du har gode samarbejdsevner og god pædagogisk forståelse 

At du engageret vil bidrage til et godt arbejdsklima med øvrige medarbejdere og menighedsråd 

 

Kirkernes orgler: 

Vejerslev kirke har orgel fra Markussen og Søn 1991. 12 stemmer, 2 manual og pedal 
Aidt kirke har orgel fra Jysk orgelbygger 1968, 6 stemmer, 1 manual og pedal 
Thorsø kirke har orgel fra Bruno Christensen og Sønner 1996, 7 stemmer 1 manual og pedal 
 

Ansættelsesgrundlag 

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes 

Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for 

organister med tilhørende protokollater.  

Lønnen fastlægges for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) i henhold til ny løn/ AC-

skalaen. Indplacering og tildeling af rådighedstillæg sker efter anciennitet.  

For ansøgere med præliminær orgeluddannelse (PO) fastlægges lønnen med udgangspunkt i det aftalte 

basisløntrinssystem. Indplacering sker efter anciennitet. Der ydes et rådighedstillæg. 

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Se aftalerne her: www.folkekirkenspersonale.dk  

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved 

ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Ansættelsesforholdet er omfattet af reglerne for indhentelse af børneattest.  



Ansættelse sker med pligt til at kunne gøre tjeneste i andre kirker i provstiet. Aktuelt samarbejder vi med 

organisterne i Hvorslev, Vellev og Gerning samt Ustrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge. 

Her kan du se mere om sognene: www.vejerslev-aidt-thorso.dk  

Yderligere oplysninger hos sognepræst Jakob Fink 3070 7815 eller formand for Thorsø menighedsråd Erik 

Bertelsen 7175 2333 e.bertelsen@mail.tele.dk  

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, send den til:  8491fortrolig@sogn.dk  

Ansøgningsfrist den 31. december 2018. 

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes i uge 3 
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