Sahl og Gullev søger kirkemusiker/organist
Vi søger kirkemusiker/organist pr. 1. juni 2014 eller snarest derefter, da vores nuværende organist har søgt nye
udfordringer.
Sahl og Gullev er to hyggelige landsbykirker lidt uden for Bjerringbro og vi er både til det traditionelle, men også til
fornyelse og nytænkning. Vi har en del særgudstjenester, hvor vigør lidt særligt ud af gudstjenesten, det kan være i
forbindelse med fastelavn, særligt for familier eller seniorer.
Det er vigtigt for præst og menighedsrådet, at musikken er en levende del af gudstjenesten, og at musikken skaber
sammenhæng til de øvrige dele af gudstjenesten. Vi søger derfor en kirkemusiker/organist, som sammen med vores
dygtige kirkesanger, vores kreative præst og aktive menighedsråd vil være med til at styrke fællesskabet og
gudstjenesterne.
Vi forventer du:
 er uddannet eller har erfaring med at spille, gerne til gudstjenester eller fællessang


har et bredt repertoire og kan spille mere end blot fra salmebogen



er imødekommende og god til at samarbejde

Vi tilbyder:
 et Bruno Christensen orgel fra 1977 med 4 stemmer og anhangspedal i Gullev
 et Poul Gerhard Andersen, 1974, 7 stemmer og pedal i Sahl


en god arbejdsplads med fællesskab

Stillingen er på ca. 350 timer årligt og timelønnet. Der er gudstjeneste hver søndag og på de fleste helligdage.
Stillingen deles mellem to organister, så man kun skal spille hver anden weekend.
Du kan læse mere om sognene og kirkerne på http://www.sahlgullev.dk
Ønsker du at vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte formand Anna Jespersen på tlf.: 86 68 27 90
Ansøgning med referencer sendes senest den 20. maj 2014 til: stilling8484@gmail.com. Der er samtale med prøvespil
snarest muligt efter ansøgningsfristen og efter aftale.
Læs hele stillingsopslaget på www.sahlgullev.dk
Vores dygtige kirkesanger, vores kreative præst og aktive menighedsråd vil være med til at styrke fællesskabet og
gudstjenesterne.
Vi forventer du:
 er uddannet eller har erfaring med at spille, gerne til gudstjenester eller fællessang


har et bredt repertoire og kan spille mere end blot fra salmebogen



er imødekommende og god til at samarbejde

Vi tilbyder:
 et Bruno Christensen orgel fra 1977 med 4 stemmer og anhangspedal i Gullev
 et Poul Gerhard Andersen, 1974, 7 stemmer og pedal i Sahl


en god arbejdsplads med fællesskab

Stillingen er på ca. 350 timer årligt og timelønnet. Der er gudstjeneste hver søndag og helligdage. De få begravelser og
bryllupper vi har, varetages af vikarer, så du skal ikke arbejde på hverdage.

