Organist søges
En stilling som organist ved Thorning, Grathe og Vium Kirker i Ikast-Brande Provsti er ledig og ønskes besat
pr. 1. september 2018 eller snarest derefter.
Stillingen er på 21 timer pr. uge.
Organisten skal varetage følgende opgaver:
 Musikledsagelse ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger
 Medvirke musisk ved kirkens øvrige aktiviteter f.eks. plejehjemstjenester, musikgudstjenester,
menighedsmøder med mere
 Arrangere koncerter
Vi forventer at du:
 Mestrer orgelspil, har erfaring som organist og eventuelt har en uddannelse som organist
 Kan indgå positivt og fleksibelt i samarbejdet med øvrige ansatte i kirkerne og menighedsrådene
 Er indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde mellem Thorning, Grathe og Vium
menighedsråd
 Er indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet
Vi kan tilbyde:
 En spændende og udfordrende arbejdsplads i sognene, hvor vi har forskellige typer gudstjenester
og hvor stillingen rummer udviklingsmuligheder, som du vil kunne påvirke.
I Thorning kirke har vi et orgel bygget af P.G.Andersen, det har 12 stemmer, 2 manualer og 1 pedal. Orglet i
Grathe er et nyt digitalt Danhild orgel med 25 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Orgelt i Vium er
bygget af Bruno Christensen i 1968, det har 6 stemmer, 1 manual og pedal.
Ansættelse sker ved Thorning Sogns Menighedsråd beliggende Blichersvej 32, Thorning, 8620 Kjellerup.
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og
CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for
kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og
kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 –
Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på 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.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 273.389 kr. – 399.567 kr. Fikspunktet er 280.398
kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.073 kr. (1.4.2018-niveau).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening
inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det
aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 294.418 årligt og basisløntrin 2 udgør kr. 308.438 årligt.
Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 29.844 kr. for tjeneste ved 2-3 kirker.
(1.4.2018-niveau)
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Alle løndele anført for fuldtidsstilling.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Jørgen Andersen, tlf.
21479793 eller hos sognepræst Jørgen Løvstad, tlf. 86880002.
Ansøgning med relevante bilag sendes til kontaktperson Jørgen Andersen, Skovvej 37, Thorning, 8620
Kjellerup eller på mail til 8601fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16. august 2018.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 34.
I forbindelse med ansættelsessamtalen skal følgende spilles:
 Bridal March Felix Mendelsohn.
 Selvvalgt præludium til Højmesse 1. påskedag 1. tekstrække.
 Selvvalgt postludium til Højmesse Alle Helgen søndag 2. tekstrække.
 Hil dig Frelser og Forsoner – Hofmanns melodi i F-dur: forspil – 3 vers – afslutning, der modulerer
sig frem til afslutning i B-dur.
 Selvvalgt orgelsats, max 5 min, som ligger i din øvre ende af din formåen.
 På Elpiano:
 Se, hvilket menneske – nr. 68 i DDS.
 I Danmark er jeg født med melodi af Poul Schierbeck i B-dur.
Menighedsrådet kan oplyse, at der er tre måneders prøvetid, og at der indhentes referencer herunder
børneattest i forbindelse med ansættelsen.

