
Set. Peders Kirke N æ s t v e d 
Menighedsråde t 

Samarbejdsaftale om organistvikar v/Skt. Jørgens Kirke 

Vilkår for samarbejde: 

1. Vikardækning i 5 ugers ferie + 5 særlige feriedage + 8 friweekends pr. år. Organistens faste fridage (mandag og 
lørdag) er ikke omfattet af aftalen, dog vikardækkes lørdage i friweekender. 
Sommerferie er 3 ugers sammenhængende ferie i juli/august måned og kan dækkes af 1 organist. 
Efterårsferie i uge 42 eller vinterferie i uge 7 samt de 5 særlige feriefridage fordelt ligeligt på ugens dage, dog ikke 
mandag og lørdag, da det er organistens faste fridage. 

2. Vikardækningen planlægges med halvårlige tjenesteplaner for 1. januar - 30. juni og 1. juli - 31. december, der 
fastlægges inden 1. oktober og 1. marts og tager hensyn til arrangementer og planlægning i Skt. Jørgens Kirke. 

3. Aftalen er indgået med start den 1. januar 2013 med 2 års prøvetid. Efter prøvetiden kan aftalen opsiges af begge 
parter med 1/ 2 års varsel til udløb af et kalenderår. Skt. Jørgens betaler årligt kr. 30.000,- til Set. Peders Kirke. Belø
bet betales bagud med halvdelen hver den 1. juni og 1. december. 
Aftalebeløbet pristalsreguleres hver 1. juli på samme vilkår som for ansatte ved Folkekirken. 

4. Tjenesternes omfang: 
Organistvikaren spiller til højmesser, gudstjenester, kirkelige handlinger, morgensang tirsdag og torsdag, 
eftermiddagsmøder tirsdag og spiller ved samvær efter gudstjenester i Skt. Jørgens Kirke. 
Organistvikaren spiller til andagter på Ældrecentret Birkebjerg tirsdag formiddag, ved bisættelser og begravelser på 
byens to kapeller. 
Organistvikaren møder en time før højmessen, gudstjenesten samt dåb/vielse og øver med Motetkoret med 
undtagelse af de 3 sommerferieuger. 

5. Organistvikaren skal tilstræbe at spille melodier i en toneart, der fremmer menighedssangen i Skt. Jørgens Kirke, 
samt bruge melodier fra de forskellige salmebogstillæg, hvis den tjenestegørende præst ønsker det. De rytmiske 
salmer spilles på kirkens flygel. Ved kirkelige handlinger (begravelser(bisættelser/vielser) kan specielle ønsker, af
talt mellem præsterne, normalt efterkommes. 

6. Evt. tvister behandles af kontaktpersonerne ved begge kirker. 

7. Ved sammenfald i ferie/fridage eller ved sygdom sørger Set. Peders Kirke for egen regning for anden organist. 

8. Eventuelle ændringer af organistens faste fridage skal varsles 3 måneder inden. 

9. Præsterne ved de to kirker koordinerer søndagsgudstjenesterne i de 3 sommerferieuger. Fra og med 2018 afholder 
Set. Peders Kirke gudstjenester kl. 9.00 og Skt. Jørgens Kirke gudstjenester kl. 10.30. 

10. Ved bisættelser/begravelser i sommerferien koordineres tidspunkter mellem kirkernes kordegne. Hvis to tjenester 
af særlige årsager ikke kan flyttes, dækker Set. Peders Kirke udgift til vikar. 

11 .Ved ansættelse af ny organist i en af kirkerne, kan aftalen genforhandles med 3 måneders varsel. . 
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