Kirkesanger til Valby Kirke og kirkesanger til
Helsinge Kirke (Gribskov)
Helsinge Menighedsråd
Indrykket 13. juli 2022

Menighedsrådene for Helsinge kirke og Valby kirke i Helsinge-Valby Sogn i Gribskov
(Frederiksværk Provsti) søger begge en kirkesanger pr. 15. august eller snarest derefter.
Der er tale om to deltidsstillinger ved hver sit menighedsråd (to arbejdsgivere), og stillingerne er
ens bortset fra antallet af tjenester samt tjenestested. Det er samme præst, som forretter højmessen i
begge kirker samme søndag. En højmesse klokken 09.30 og en højmesse klokken 11.00.
Menighedsrådene ser meget gerne, at begge stillinger besættes af samme person, og da det er
samme præster, som forretter tjenesterne, planlægges der ud fra dette.

For Valby Kirke gælder følgende ramme:
•
•
•
•

Højmesser hver søndag (desuden ca. to søndage om måneden i begge kirker)
Kirkelige handlinger som f.eks. begravelser, bisættelser, vielser ol.
Andre begivenheder efter aftale
Samlet gennemsnitligt månedligt timetal er ca. 16 til 24 timer pr. måned og efter aftale

For Helsinge Kirke gælder følgende ramme:
•
•
•
•
•

Højmesser hver anden søndag (modstående højmessen i Valby kirke)
Vikar for nuværende sanger ved højmesser i Helsinge kirke (ved fravær som f.eks. ferier)
Vikar for sanger ved andre tjenester som bisættelser, begravelser, vielser ol.
Andre begivenheder efter aftale
Samlet gennemsnitligt timetal anslås til min. 8 – 16 timer pr. måned og yderligere i
feriemåneder eller ved kordegnens fravær – og efter aftale

Der udarbejdes en vagt-/kvartalsplan for højmesserne min. et kvartal fremad i begge kirker.
Arbejdsopgaverne er sang ved søn- og helligdagsgudstjenester, div. kirkelige handlinger samt
enkelte arrangementer som f.eks. sang fra højskolesangbogen og lign.
Vi leder efter og håber på at møde dygtige, engagerede og samarbejdsvillige kirkesangeransøgere
med gode stemmer, der i et konstruktivt samspil med sognepræster, organist og menighedsråd kan
varetage de kirkelige og musiske funktioner, der er forbundet med stillingen. Det forventes, at
ansøgere kan lede kirkesangen - også uden musikalsk ledelse ved graven.
Stillingerne aflønnes pr. præsteret time og har desuden et fast tillæg.

Aftalerne er begge ansættelse uden for overenskomst med max. 31,5 timers beskæftigelse pr. måned
pr. aftale. Lønnen fastsættes efter kvalifikationer.
Vi lægger især vægt på gode samarbejdsevner og stabilitet. Interesse for det kirkelige og salmesang
samt sang fra højskolesangbogen regner vi for en selvfølge. Det er også forventningen, at ansøgere i
rimeligt omfang kan synge fra nodebladet.
Henvendelse vedr. stillingen i Valby rettes til Lis Cronberg, 5190 3639, lis@cronberg.dk
Henvendelse vedr. stillingen i Helsinge rettes til Jens-Erik Engelbrecht, 2144
0982, engelbrecht@mail.dk
Der vil være samtaler omkring månedsskiftet juli/august samt sangprøver i august 2022.
Ansøgning skal sendes til fortrolig mail på 7434fortrolig@sogn.dk senest 31. juli 2022, kl. 12.00.
På vegne af Valby kirke og Helsinge kirke,
Lis Cronberg og Jens-Erik Engelbrecht.

