
 

 

 

 

 

 

Stillingsbeskrivelse for kirkesanger ved Madum og Staby kirke. 

 

A. Fælles beskrivelse for kirkesanger omfattet af ny overenskomst. 

 

B.   Timefordeling er kun for kirkesangeren i Staby Kirke



 

Stillingsbeskrivelse for kirkesanger 

 

Forventninger 

 

Det forventes at kirkesangeren er bekendt med brugen af noder og kan synge efter disse. Det forventes 

naturligvis også at kirkesangeren kan synge, højt rent og tydeligt. Ligeledes forventes det at kirkesangeren 

leder salmesangen. 

 

Generelle forskrifter 

 

Kirkesangeren støtter kirkesangen på bedste måde og i samarbejde med organisten, således at 

gudstjenester og kirkelige handlinger forløber musikalsk så værdigt som muligt. 

 

Kirkesangeren deltager i forberedelsen og gennemførelsen af folkekirkens gudstjenester og kirkelige 

handlinger i den eller de kirker og gudstjenestelokaler, ved hvilke kirkesangeren 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. 

 

Kirkesangeren deltager i forberedelsen og gennemførelsen af gudstjenester, andagter og kirkelige 

handlinger på sygehuse og sociale institutioner m.v., og i kapeller, der er beliggende i ansættelsesområdet, 

eller som betjener dette. Se i øvrigt Ansættelsesbevis for Kirkesanger underskrevet …….. 

 

Kirkesangeren beder ind- og udgangsbønnen fra korbuen efter de gældende regler. 

 

Tjeneste tid og friperioder. 

 

Kirkesangeren er endvidere pligtig at gøre tjeneste ved kirkelige handlinger alle søn- og helligdage, og i 

øvrigt som specificeret i ansættelsesbevis. 

 

Den fastefridag er fastlagt til mandag. Den rullende fridag aftales med kontaktpersonen, men er som 

udgangspunkt fastsat til lørdag – fridagen flyttes i tilfælde af begravelse eller bryllup. 

 

 Friperioder til udførsel af andet arbejde skal aftales med kontaktpersonen. Friperioder er de perioder 

indenfor sædvanlig ugentlig arbejdstid, som kirkesangeren kan disponere over til anden beskæftigelse.  

 

Vikar 

 

Tjenester der gennemføres i kirkesangerens friperioder, afvikles under medvirken af vikar. 

 

Vikar for kirkesangeren i ferier og andre friperioder betales af kirken. 

 

Kirkesangeren skaffer i videst muligt omfang selv afløsere, kan kirkesangeren ikke selv skaffe afløsere, kan 

kontaktpersonen bistå ved dette.  

 

Tjenesten 

 

Tjenesten ved gudstjenester og kirkelige handlinger gennemføres som forud aftalt med den præst, der 

leder gudstjenesten eller varetager den kirkelige handling. 



 

Kirkesangeren skal indfinde sig i kirken så tidligt, at forberedelserne til gudstjenesten eller den kirkelige 

handling er tilendebragt i god tid inden handlingens påbegyndelse. 

 

I rimelig tid forud for gudstjenester og kirkelige handlinger – normalt senest 48 timer forinden – skal 

kirkesangeren kunne få meddelelse om, hvilke salmer der ønskes sunget. 

 

Salmerepertoiret omfatter den til enhver tid kongeligt autoriserede Danske Salmebog, samt tillæg til 

denne. Såfremt der er enighed mellem præst, organist og kirkesanger 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 kirkesangerens ønsker 

med hensyn til melodivalget ikke sammenfaldende, er præstens ønske afgørende. I tilfælde af gentagen 

principiel uenighed kan sagen forelægges biskoppen. 

 

Tjenestedragt 

 

Med mindre andet er aftalt, møder kirkesangeren i mørkt neutralt tøj ved gudstjenester og kirkelige 

handlinger. 

 

Messefaldstjeneste 

 

I tilfælde af messefaldstjeneste påhviler de kirkesangeren at bede ind- og udgangsbønnen, lede 

salmesangen og oplæse de fornødne bekendtgørelser. Kirkesangeren oplæser desuden dagens tekst, og 

såfremt præsten ønsker det, en af præsten godkendt prædiken. 

 

Musikgudstjenester, salmesangsaftener m.v. 

 

Kirkesangeren er pligtig til at medvirke ved musikgudstjenester og salmesangsaftener. 

 

Ændringer i tidspunkterne for arrangementerne eller i programmet for disse kan kun foretages efter aftale 

med kirkesangeren. 

 

Kirkesangeren er pligtig til at medvirke ved møder for menighedens medlemmer, som er arrangeret af 

menighedsrådet eller præsterne. 

 

Konfirmandundervisning 

 

Kirkesangeren er pligtig til at medvirke ved præsternes mini- og konfirmandundervisning. De 

undervisningstimer, hvori kirkesangeren skal medvirke, fastsættes af præsterne efter forhandling med 

kirkesangeren. 

 

Udsyngelser 

 

Såfremt de pårørende ønsker det, deltager kirkesangeren i udsyngelser.  

 

Kor  

Kirkesangeren indgår i samarbejde med korlederen omkring børnekor. Børnekoret fungerer i et samarbejde 

med Staby Skole og de omkringliggende kirker/ sogne.  

 

 



Kirkesangeren aflønnes i henhold til overenskomst for kirkemusikere med fixpunkt 262.132 kr. 

Ansættelsesnorm 8/37 

 

Antal gudstjenester på søn- og helligdage 50 a`4 timer 200 timer 

Antal tjenester på sygehus og plejehjem 10 a`4 timer   40 timer 

Antal vielser 5 a`4 timer     20 timer 

Antal begravelseshandlinger 8 a`4 timer   32 timer 

Antal sognemøder, salmesangsaftner og lign. 4 a`3 timer   12 timer 

Medvirken ved konfirmandundervisning 3 a`3 timer     9 timer 

Medvirken ved minikonfirmandundervisning 4 a`3 timer   12 timer 

Medvirken ved børnekor  10 a`3 timer   30 timer 

Antal udsyngninger 3 a`3 timer   9 timer 

Begravelseskaffe 8 a`2 timer   16 timer 

I alt   380 timer 

Timer per uge 380 timer delt med 

52 uger 

= 7,3 = 8 timer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Marts 2013 

 


