
Organist 
 

En stilling som organist ved Bogø Kirke, Bogø Sogn ønskes besat pr. 1.2.2022 eller snarest derefter. 
Ansættelsesmyndighed er Bogø Menighedsråd og tjenestested er Bogø Kirke. 
Stillingen er på 6 timer pr. uge (6/37) 
 
Vi søger en dygtig og engageret organist, der har sans for tradition, men også lyst til og evner at 
arbejde med nyere musik og nye salmer. Vi ønsker vores kirkeliv styrket gennem musikalske tiltag, 
Vi ser derfor gerne, at du er indstillet på at en sang fra højskolesangbogen eller andre folkelige 
sange kan indgå i gudstjenester og kirkelige handlinger. Med din musikalske kunnen og indlevelse 
kan du være med til at forme gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer. 
 
Stillingen omfatter medvirken ved alle gudstjenester, højmesser, morgenandagter herunder 
hverdagsgudstjenester samt kirkehandlinger i sognets kirke fordelt således:   

• 1 gudstjeneste/andagt ca. hver anden uge  
• Ca. 15 begravelser/bisættelser pr. år 
• Ca. 5 vielser pr. år 
• Julegudstjenester for børnehaver/skoler 
• Andre kirkelige handlinger - ca. 6 stk. pr. år 

Der spilles på søn- og helligdage. Ved højtider kan der dog være flere gudstjenester på 1 dag.  

Mandag er ugentlig fridag. Arbejdsdage er primært: onsdag, fredag og søndag 
15.02. 
Orglet i Bogø Kirke er et Frobenius orgel fra 1952 med 6 stemmer: 2 x 8 fod, 2 x 4 fod og 2 x 2 fod, 
pedalanhang, ingen 16 fod. Der forefindes endvidere et el-klaver. 

Der er 3 måneders prøvetid. 

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelse. Vi vil gerne have mulighed for at 
indhente referencer hvorfor disse bedes oplyst i forbindelse med ansøgningen. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 
Kontaktperson: Helle Hansen 21 82 51 28 - løn og ansættelsesvilkår 
Sognepræst Tina Preus Hansen 29 26 50 05 - for kirkemusikalske og liturgiske spørgsmål 
 
Ansøgning med relevante bilag sendes til Bogø Menighedsråd:  
7521fortrolig@sogn.dk senest d. 15.02.2022 

Prøvespil og ansættelsessamtale forventes i uge 7 eller uge 8 2022. 


