Organist ved Vetterslev og Høm kirker
Stillingen som organist ved Vetterslev og Høm kirker er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller
snarest derefter. Stillingen er med en beskæftigelsesgrad på 70%, svarende til ca. 26 timer pr. uge.
Vi søger en dygtig og engageret organist, der ønsker at bidrage til menighedens liv og det gode og
positive samarbejde med menighedsråd, præst og øvrige ansatte.
Arbejdsopgaverne består, ud over kerneopgaverne med gudstjenester og kirkelige handlinger, blandt
andet også i korledelse af både et eksisterende voksenkor og opstart og ledelse af et børne/ungdomskor. Derudover deltager organisten i planlægning og afvikling af koncerter,
musikgudstjenester og andre arrangementer med mulighed for at præge kirkelivet og egne opgaver
inden for stillingens rammer. Lejlighedsvis deltager organisten i konfirmand og
minikonfirmandarbejdet i mindre omfang.
Vi ønsker en udadvendt og positiv organist og korleder, som gerne vil tage ansvar for det musiske og
samtidig vægter vi fleksibilitet højt, både musikalsk og personligt. Vi synger gerne fra tillægget 100
salmer og er åbne for menighedens ønsker. Vi vægter musikken højt i vores gudstjenester, og ser
organistens rolle som bærende for gudstjenestens flow og fællesskabet i salmesangen.
Vi holder gudstjeneste på skift i vores to kirker, og har som hovedregel kun én gudstjeneste om
søndagen. Orglerne kan beses og afprøves i dagtimerne ved henvendelse til graverne ved kirkerne og
ansøger er velkommen til at kontakte sognepræst Conni Gosmer Schmidt på tlf. 2979 3053 eller
Menighedsrådsformand Poul Nielsen på tlf. 4083 4813 for yderligere information om stillingen.
Aflønning i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist 13. september 2020
Ansøgning med relevante bilag kan sendes på mail til vetterslev.sogn@km.dk eller post til Conni
Gosmer Schmidt, Vetterslev Bygade 27, 4100 Ringsted. Samtaler forventes afholdt i uge 38.

Orglet i Vetterslev Kirke
Orglet blev i 1981 bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri, Hillerød, til Vetterslev Kirke. Orglet er en
pryd for såvel øjet som øret med sine 12 stemmer, fordelt på to manualer og pedal, og så har det
indbygget en såkaldt cymbelstjerne, der består af et mindre antal små sølvklokker, hvorpå der kan
spilles, og det er elsket, når organisten lejlighedsvist (men ikke for tit) anvender dem.
Orglet er opstillet i tårnrummet og arkitektonisk tilpasset omkring det vestlige vindue i tårnrummet.
Spillebordet er placeret på en sådan måde, at organisten har øjenkontakt med præsten under
gudstjenesten og de kirkelige handlinger.

Orglet i Høm Kirke
Orglet blev i 1868 bygget af den københavnske orgelbygger Knud Olsen til Store Tåstrup kirke. Høm
kirke køber orglet i 1954 og får det istandsat af I. Starup og Søn og opstillet i tårnrummet i kirkens
vestende.
Selv om orglet med sine 4 registre fordelt på 184 piber er et lille instrument gør det sig smukt
gældende i kirken, arkitektonisk som klangligt. 1800- tallets orgelbyggere havde sans for at bygge
orgler med en smuk klang som gjorde dem særdeles egnede til understøttelse af menighedssangen.
Ved en restaurering i 2004 af Orgelbyggerhuset v/Olav Haugland, Haslev, blev orglet ført tilbage til
den oprindelige stand som da det forlod orgelbygger Knud Olsens værksted i 1868.
Vilkår for ansættelsen
Ansættelse sker ved Vetterslev-Høm Pastorat Vetterslev Bygade 27, 4100 Ringsted.
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet
og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen 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 – Centralorganisationen 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 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr.
(nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til
stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 937,75 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 314.687,03 kr. – 383.452,84 kr. årligt (nutidskroner).
Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. –
62.884,45 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 kr. 303,653,57 årligt (nutidskroner) og
basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet
Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.
Løn samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.4.2020.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Der indhentes børneattest ved ansættelsen.

