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 A: FÆLLES BESTEMMELSER FOR ORGANISTER 

 
 

  
Forventninger 
 

Det forventes at organisten er bekendt med brugen af noder og kan spille efter 
disse. Det forventes, at organisten er uddannet eller agter at påbegynde præliminær 
organistuddannelse eller uddannelsen som kirkemusiker i forbindelse med ansæt-
telsens begyndelse. Det forventes naturligvis også at organisten kan spille orgel 
fejlfrit. Det forventes at organisten kan tilpasse musikvalget, til den enkelte guds-
tjenestes liturgi. 
Det forventes også at organisten indgår i et positivt og udviklende samarbejde med 
de øvrige ansatte og menighedsrådet. 
Forslag til udvidelse af den musikalske bredde, og arrangementer m.v. modtages 
gerne af menighedsrådet. 
 

  
Tjeneste ved gudstjenester og 
kirkelige handlinger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisten skal ved orglet bidrage til, at gudstjenester og kirkelige handlinger for-
løber musikalsk så værdigt som muligt. Organisten skal ved stadige øvelser vedli-
geholde og udbygge sine forudsætninger for at opfylde sine tjenestepligter. 
 
Det forudsættes, at organisten sikres de fornødne muligheder for øvning på de in-
strumenter, organisten skal betjene. Ifølge aftale med kontaktpersonen. 
 
Organisten deltager i forberedelsen og gennemførelsen af folkekirkens højmesser, 
gudstjenester og kirkelige handlinger i den eller de kirker og gudstjenestelokaler, 
ved hvilke organisten er ansat (eller som varigt eller midlertidigt træder i stedet 
herfor), uanset hvilken præst der medvirker, og uanset for hvem den kirkelige 
handling foretages eller gudstjenesten er særligt arrangeret. 
 
Organisten deltager i forberedelsen og gennemførelsen af gudstjenester, andagter 
og kirkelige handlinger på sygehuse og sociale institutioner, i kapeller m.v.,der er 
beliggende i ansættelsesområdet, eller som betjener dette. 
 
Organisten er endvidere pligtig at gøre tjeneste ved kirkelige handlinger alle søn- 
og helligdage, og i øvrigt som specificeret i tillæg til ansættelsesaftale. Organistens 
faste fridag er mandag, den rullende fridag lørdag. Friperioder til udførsel af andet 
arbejde skal aftales med kontaktpersonen. 
 
Tjenester, der gennemføres i organistens friperioder, afvikles under medvirken af 
vikar. 
 
Vikar for organisten i ferier og andre friperioder betales af kirken. 
 
Organisten skaffer i videst muligt omfang selv afløsere, kan organisten ikke selv 
skaffe afløsere skal kontaktpersonen bistå ved dette.  
 
Tjenesten ved gudstjenester og kirkelige handlinger gennemføres som forud aftalt 
med den præst, der leder gudstjenesten eller varetager den kirkelige handling. 
 
Organisten skal indfinde sig i kirken så tidligt, at forberedelserne til gudstjenesten 
eller den kirkelige handling er tilendebragt i god tid inden handlingens påbegyn-
delse. 
 
I rimelig tid forud for gudstjenester og kirkelige handlinger - normalt senest 48 
timer forinden - skal organisten kunne få meddelelse om, hvilke salmer der ønskes 
sunget. Dette meddeles normalt af sognepræsten, organisten er pligtig til straks at 
videregive disse til den tjenestegørende kirkesanger og graveren. 
 
Salmerepertoiret omfatter den til enhver tid kongeligt autoriserede Danske Salme-
bog, samt tillæg til denne. Såfremt der er enighed mellem præst, organist og kirke-
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Forventet timefordeling 

 
 

sanger kan andre sange og salmer benyttes. 
Salmernes melodivalg aftales mellem den tjenestegørende præst og organisten. 
Såfremt der er enighed mellem præst, organist og kirkesanger, kan andre melodier 
benyttes. Er præsten og organist ønsker med hensyn til melodivalget ikke sammen-
faldende, er præstens ønske afgørende. I tilfælde af gentagen principiel uenighed 
kan sagen forelægges biskoppen. 
 
 
 

Antal gudstjenester på søn - 
og helligdage 

95 a` 5 timer = 475 timer Staby 50  
Madum 45 

Antal tjenester på syge-
hus/plejehjem 

10 a` 5 timer = 50 timer 
 

Ulfborg 10  
 

Antal vielser 8 a` 5 timer = 40 timer Staby 5 
Madum 3 

Antal begravelser 10 a` 5 timer = 50 timer Staby 8 
Madum 2 

Antal særskilte dåbshand-
linger 

0 timer  

Antal sognemøder 
 o. lign. 

6 a` 5 timer = 30 timer Staby 4 
Madum 2 

Medvirken v/konf. 
undervisning 

7 a` 5 timer = 35 timer  

Andet 8 a` 5 timer = 40 timer 2 spagetti +  
6 salme-

sangsaftner 

Klokkespil 60 a` 1 time = 60 timer Staby 

I alt 780 timer  

 
 
 

Tjenestedragt Med mindre andet er aftalt, møder organisten i mørkt tøj ved gudstjenester og 
kirkelige handlinger. 
 

Kirkekoncerter, 
musikgudstjenester, 
salmesangsaftener m.v. 

Organisten er pligtig til at deltage i kirkekoncerter, musikgudstjenester, salme-
sangsaftener m.v. arrangeret af menighedsrådet. 
 
Forinden hvert arrangement skal menighedsrådet fremsende forslag til program til 
organisten. Menighedsrådet er pligtigt til at meddele organisten om arrangementer 
denne er pligtig til at deltage i, en måned forinden arrangementet. Ændringer i 
tidspunkterne for arrangementerne eller i programmet for disse kan kun foretages 
efter aftale mellem menighedsrådet og organisten. 

Møder Organisten er pligtig at medvirke ved møder for menighedens medlemmer, som er 
arrangeret af menighedsrådet eller præsterne. 

Konfirmandundervisning Organisten pligtig at medvirke ved præsternes konfirmandundervisning. Forplig-
telsens omfang angives i tillæg til ansættelsesaftale. De undervisningstimer, hvori 
organisten skal medvirke, fastsættes af præsterne efter aftale med organisten. 

Tilsyn med instrumenter Organisten fører tilsyn med de instrumenter, organisten er pligtig at betjene, og 
som menighedsrådet stiller til disposition. Opståede mangler som organisten ikke 
er i stand til selv at afhjælpe, skal straks indberettes til menighedsrådet. For at 
instrumenterne må benyttes af andre end organisten, kræves menighedsrådets 
samtykke, der først må gives efter indhentet erklæring fra organisten. 
 

Undervisning Organisten er berettiget til at benytte kirken og orglet til undervisning efter aftale 
med præsten og kontaktpersonen. 

Bevilling til organistens 
arbejde 

Til brug ved menighedsrådets udarbejdelse af budget for kirkekassen skal organi-
sten inden første budgetmøde indgive ønsker der har økonomiske konsekvenser for 
menighedsrådet. Organisten er ikke berettiget til at modtage ydelser, der tilkom-
mer kirken. 

Anden tjenestepligt Organisten afgiver erklæring over for menighedsrådet og kirkens præster i alle 
spørgsmål vedrørende kirkens orgel og alle spørgsmål af musikalsk art vedrørende 
gudstjenesten, kirkelige handlinger og kirkekoncerter. 
 
Det påhviler organisten at indsende alle ansøgninger og indberetninger til andre 
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end kirkelige myndigheder m.fl. (KODA, COPYDAN m.v.) som kræves i forbin-
delse med hans stilling ved kirken. 
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