
 
 

80% STILLING SOM KANTOR / ORGANIST / 

KIRKEMUSIKER 
 

Sørfold kirkelige fellesråd 

 
Det er ledig 80% fast stilling som kantor/organist/kirkemusiker i Sørfold kirkelige fellesråd 

med mulighet for 100% hvorav 20% er trosopplærer/musikkaktivitet med tiltredelse 1.8.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørfold kirkelige fellesrådet har sammenfallende grenser med Sørfold kommune med ca. 2000 

innbyggere og består av ett sokn. I kommunen er det to kirker hvorav en i bruk kun om 

sommeren, samt to kapeller. Soknet har fire kirkegårder. Kirkekontoret ligger i 

kommunesenteret Straumen, som ligger sentralt ved E6, ca. 16 km nord for Fauske. Vi har en 

dyktig stab bestående av prest, organist, diakoniarbeider, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og 

kirkeverge. 

 

Vi søker etter en person som er interessert i å ivareta, styrke og utvikle det musikalske liv i 

kirke og menighet. Det er ønskelig med interesse og kompetanse innen oppstart og drift av kor, 

gjerne barnekor, samspill/band og arbeid med barn og unge. Personlig egenskaper og 

fleksibilitet samt evne og vilje til å arbeide i team er svært viktig og vil bli vektlagt. 

 

Arbeidsoppgaver 

• Hovedoppgaver: Tjenestegjøring ved gudstjenester og kirkelige handlinger ved kirkene og 

andre prekensteder, samt ved andakter og gudstjenester på institusjonene i samsvar med 

oppsatt gudstjenesteliste/arbeidsplan. 

• Det legges vekt på samarbeid med ansatte og den øvrige stab (prest og fellesrådsansatte) 

ved planlegging av den kirkemusikalske virksomheten i menigheten. 

• Delta i konfirmant- og trosopplæringsarbeidet og for øvrig delta i menighetsbyggende 

arbeid. 

• Innenfor gitt stillingsramme, ivareta og utvikle sang- og musikklivet i Sørfold menighet. 

• Være et bindeledd mellom kirke- og kulturliv, f.eks. bidra med at lokale krefter deltar i 

gudstjenestene. 

• Ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkens orgel. 

 

Orgelet er bygget hos J.H.Jørgensen i Oslo. Det har 17 

stemmer, fordelt med 9 stemmer i manual I, 5 stemmer i 

manual II og 3 stemmer i pedal. Det har mekanisk spille- og 

registratur. 

 



 

Kvalifikasjoner 

• Fortrinnsvis kirkemusikalsk utdanning, eller annen relevant musikkutdanning. 

• Søkeren bør ha allsidige orgel- og pianoferdigheter. 

• Søkeren må gjerne beherske flere musikksjangere. 

• Ønskelig med kunnskap og erfaring i korledelse. 

• Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig. 

• Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. 

 

Personlige egenskaper 

• Engasjert og kreativ med ønske om å bidra til menighetens musikkliv. 

• Evne til å arbeide selvstendig og i team. 

• Interessert og åpen for musikalsk mangfold og tverrfaglig samarbeid. 

• Personlig egnethet tillegges stor vekt. 

 

Andre opplysninger om stillingen 

• Det forutsettes god kjennskap til norsk gudstjenestetradisjon og liturgi. 

• Lønn i henhold til gjeldende tariffbestemmelser. 

• Pensjonsordning i KLP. 

• Politiattest må framlegges før tilsetting, jf. kirkeloven §29. 

• Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil. 

 

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til fellesrådsleder Mikal Arntzen på tlf. 90 99 10 25 eller til 

kirkevergen på tlf. 75 68 53 70 

 

Søknadsfrist 

Søknad med CV, attester og referanser sendes på e-post til sorfold.sokn@sorfold.kommune.no 

Alternativt per post til Sørfold kirkekontor, postboks 26, 8232 Straumen innen 30. juni 2019 

mailto:sorfold.sokn@sorfold.kommune.no

