Organist/kirkemusiker søges pr. 1. juni eller snarest derefter.
Er du højtidelig, uhøjtidelig, bramfri, fuld af idéer og initiativrig, og er du lige så
meget til storslået fordybelse som til jazz og folkemusik, passer du måske til vores
tudsegamle, grundtvigske Valgmenighed i Sdr. Nærå på Fyn.
Her er der højt til loftet, og vi vægter frihed og folkelighed på lige fod med
søndagsgudstjenesten som vores fælles udgangspunkt.
Vi tager vores grundtvigske afsæt særdeles alvorligt, og ønsker en kirke som gerne
udvikler os i takt med behov og ønsker; hvad enten det er nye salmer, fyraftensang,
friluftsgudstjenester, aftengudstjenester og børnegudstjenester, alt sammen krydret
med formiddags – og aftenhøjskole, foredrag, dans og hvad vi nu ellers kan finde på.
Børnegudstjenesterne har stor opbakning og samlingskraft, vi påtager os at give
menighedens børn og unge noget med i bagagen, de ikke selv skal finde frem til og
selv vælger fra en hylde.
Vi værdsætter fællesspisningsarrangementer efter høstgudstjenesten i oktober og
efter skærtorsdagsgudstjenesten.
Omfanget af opgaven som organist indeholder ca. 55 gudstjenester og ca. 18
kirkelige handlinger om året, det være sig bryllupper og begravelser. Dåb holder vi
fortrinsvist under gudstjenesten om søndagen. Der er gudstjenester på
plejehjemmet ca. 3 gange om året.
Vi har som oftest ét konfirmandhold, to morgentimer om ugen fra september til
april, og ét minikonfirmandhold som forløber over ca. 6 gange i efteråret.
Lejlighedsvist har vi babysalmesang og besøg af dagplejere fra lokalområdet ca. 3
gange forår og efterår ved præsten, og nogle gange har vi børnekor med vores
eksterne korleder.
Storstuen er menighedens andet samlingspunkt. Her holder vi
højskolearrangementer ca. to formiddage, forår og vinter, samt to aftenhøjskolearrangementer forår og vinter. Storstuen benyttes også til vores
fastelavnsfester, og til menighedens kirkelige handlinger og private fester.
Menigheden tager indimellem på fælles udflugter, et par gange om året.

Hvert andet år tager vi en uge på højskole sammen med en anden menighed.
En weekend i juni deltager vi i De grundtvigske frie menigheders årsmøde, og det er
så heldigt, at vi selv skal arrangere dette i 2019 hvor du får en central rolle.
Nogle år laver vi en Højskoledag en lørdag, med foredrag og aktiviteter som afsluttes
med en fest.
Dine kommende kolleger er helt fantastiske (synes vi selv). Der er et godt team-work
på tværs af fagligheder mellem graver, præst, servicemedarbejder, organist,
organistvikar og vore fire kirkesangere, som tager en gudstjeneste på skift. Vi har
hovedet i samme retning og stor fælles interesse for at udvikle kirken, og behøver
ikke altid gå i takt.
Menigheden er særdeles sangglad og har sit helt eget næb, som gerne synger både
nyt og gammelt. Vi bruger således både salmebog, 100 nye salmer,
Højskolesangbogen og vores eget sanghæfte til vores gudstjenester, kirkelige
handlinger og vore arrangementer.
Vi håber med dig at få en kanon kollega, som har et godt humør og er let at arbejde
sammen med. Du jonglerer mellem flere musikgenrer, som f.eks. folkemusik, jazz,
pop, og klassisk musik, og kan måske endda spille et andet instrument end orgel.
Du har formentligt et netværk af musikere, som du gladeligt trækker på for at pepse
tingene lidt op, og hvis du brænder for at oprette et efterspurgt voksenkor, kan vi
ikke bede om meget mere.
Du interesserer dig naturligt for at være med til at udvikle kirken i samarbejde med
ansatte, menighedsråd og menighed, og hjælper gerne vores præst Ina i forbindelse
med undervisningsdage for konfirmander, minikonfirmander og andre
børneaktiviteter som salmesang for de små, og børnegudstjenester. Du er god til at
fylde noget når du skal, og ved hvornår du bedst bidrager med en smuk baggrund.
Selv er du med til at skabe en stilling med højt til loftet, som du selv fylder ud med
dine evner og ideer. I udgangspunktet sætter vi flere timer af, end du kan fylde ud,
fordi du er den rette samarbejdspartner for os.

Orgelet er et Bruno Christensen og søn fra 1980 og har 5 stemmer med
anhangspedal.
Klaveret i kirken er et Yamaha Clavinova, CLP 170
Stillingen er i udgangspunktet ca. 56 timer om måneden (eller efter aftale) og
lønnen udregnes på grundlag af Dansk Kirkemusiker Forenings lønmodel.
Der er ansøgningsfrist 1. maj. Ansøgning sendes til Ina@valgmenigheden.dk

