
Ledig organist stilling ved Nødebo og Gadevang Kirker, Hillerød Provsti , Helsingør Stift 

 

Nødebo og Gadevang Kirker søger et musisk og initiativrigt menneske, der har lyst til at være med til at 

skabe sammenhæng i gudstjenesten og de øvrige kirkelige handlinger. Du får her muligheden for at udvikle 

dine kreative ideer og udforske fornyelse i kirkemusikken i respekt for de grundlæggende traditioner i 

samarbejde med vores præst og kirkesanger, dygtige frivillige samt eksterne kirkemusikere. 

Pastoratet består af 2 sogne med i alt ca. 3200 indbyggere. Nødebo Kirke er udstyret med et Daniel Köhne 

orgel fra 1865 (istandsat i 1905 og 1961) med 5 stemmer og Gadevang Kirke med et Niels Ehlert orgel fra 

1974 (udvidet 1978) med 7 stemmer plus pedal (subbas 16), trem og svelle, i alt 8 stemmer. 

Vores koncerter er altid velbesøgte, og vi vægter højt at fejre højtider og konfirmationer med ekstra 

musikalsk indsats. Vi har desuden et gospelkor med egen korleder tilknyttet kirken. 

Vi  forventer: 

 At du brænder for udvikling af dine og vores kirkemusikalske muligheder i dagligdagen og deltager 

aktivt i at arrangere koncerter og musikgudstjenester. 

 At du har lyst til at stå i spidsen for opbygning af et kor/kantori. 

 At du har evne og lyst til et bredt  samarbejde. 

 At du er kirkeligt engageret og i et vist omfang deltager i forskellige sognearrangementer. 

 

Ansøgere forventes som minimum at have bestået Præliminær Orgelprøve eller tilsvarende uddannelse. 

Stillingen er i øjeblikket 26 timer/uge. Vi er på nuværende tidspunkt ikke tilknyttet provstiets ordning om 

Geografisk Fleksibilitet for organister. 

Aflønning og ansættelsesforhold efter gældende overenskomster.* 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til næstformand i menighedsrådet Gunver Nielsen, tlf. 4848 

1429. Har du spørgmål vedr. kirkelige emner er du velkommen til at kontakte sognepræst Eva Holmegaard 

Larsen på 4848 0719. 

Ansøgning med relevante bilag fremsendes til formand for Menighedsrådet for Nødebo og Gadevang,  June 

Lekfeldt,  per e-mail:  7429fortrolig@sogn.dk  eller per post til Nødebo Kirkekontor, Nødebovej 24,   3480 

Fredensborg, så den er modtaget senest den 25. april. 

Se hele stillingsopslaget på www.jobnet.dk eller på vores hjemmeside www.noedebogadevangkirker.dk  

*Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og 

CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver 
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som hhv. 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 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 inden for intervallet 261.137 kr. – 381.661 kr. (nutidskroner). 

Fikspunktet er 267.832 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget 

udgør årligt 20.128,38 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem 

menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. 

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

skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 291.443 kr. – 355.129 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes 

rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.498,04 kr. – 58.239,47 kr. 

(nutidskroner).  Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det 

aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør per 1. april 2015 281.224 kr. Basisløntrin 2 udgør 294.615 kr. 

Indplacering sker efter anciennitet. 

Rådighedstillægget udgør årligt 21.865,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke  / 28.506,69 kr. 

(nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker  / 33.921,93 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.   
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