
DEN NORSKE KIRKE 
Holmestrand kirkelige fellesråd i samarbeid med Sande 
 kirkelige fellesråd 

Holmestrand Kirkelige Fellesråd (HKF)består, fra 1.1.18, av det som tidligere var Hof og Holmestrand kirkelige 
fellesråd og forvalter 6 kirker og 6 kirkegårder og har ca 20 ansatte fordelt på 2 sokn. Fra 1.1.20 blir Holmestrand 
slått sammen med Sande kirkelige fellesråd (SKF). I Sande er det 2 kirker og 2 gravplasser. I den nye kommunen 
vil det være 3 sokn. Nye Holmestrand kommune vil fra 1.1.20 ha ca 25.000 innbygger og vil ha et budsjett på ca 
kr 18 mill (dagens tall) Kirkelig fellesnemnd for Holmestrand og Sande er nylig etablert.  
 

KIRKEVERGE - PROSJEKTKIRKEVERGE 
 
Den viktige og utfordrende stillingen som kirkeverge er ledig for snarlig tiltredelse. 
 
Kirkevergen skal være daglig leder for fellesrådets administrative og operative oppgaver i Holmestrand 
og være prosjektkirkeverge for sammenslåingsprosessen med Sande, og vil være kirkeverge i den 
nye kommunen. 
Vi søker etter en dyktig, samlende, tydelig og handlekraftig leder. 
 
Arbeidsoppgaver: 

 Kirkevergen har ansvar for strategi- og utviklingsarbeid og overordnet økonomisk og administrativt 
ansvar for HKFs virksomhet og for sammenslåingsprosessen mellom Holmestrand og Sande 

 Arbeidsgiveransvar for de kirkelig tilsatte i HKF, og seneste fra 1.1.20 for ansatte i SKF. 

 Overordnet ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder.  

 Være sekretær for HKF, administrasjonsutvalg, for Kirkelig Fellesnemnd og andre utvalg under 
HKF. 

 Videreutvikle samarbeid med og gode relasjoner til prestene, menighetene, kommune og andre 
samarbeidspartnere i og utenfor lokalsamfunnet. 

 Kirkevergen har avdelingslederansvar for kirkegårdsdriften og administrasjonen. 
 
Fellesrådet søker etter en person med: 

 Relevant utdannelse på høgskole/universitetsnivå og erfaring med ledelse, eller annen tilsvarende 
og relevant bakgrunn. 

 Evne til å se muligheter i nye kommunikasjonsplattformer  

 Erfaring og kunnskap innen offentlig og/eller privat forvaltning og økonomi 

 Godt kjennskap til den norske kirkes oppdrag og organisasjon vil være en fordel 

 Evner til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner med ansatte, samarbeidspartnere, frivillige og 
medlemmer av råd og utvalg 

 Personlig egnethet til stillingen 
. 
Fellesrådet tilbyr: 

 Lønn etter avtale 

 Pensjonsordning i KLP 

 En interessant, spennende og utfordrende stilling i et aktivt og engasjert miljø. 
 
Kirkevergen må disponere egen bil. 
Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. 
Du får nærmere opplysninger om stillingen ved å ta kontakt med Svein Beksrud kirkeverge Sande. 
 tlf. 481 44 556, leder i Holmestrand kirkelige fellesråd, Ole Gunnar Green, tlf 909 61 675 eller leder av 
kirkelig fellesnemnd Sissel Leet Skeide tlf. 950 26 094 
Informasjon finnes https://www.facebook.com/holmestrandkirkene/, 
https://www.facebook.com/hofkirkene/ ,  www.kirken.no/sande  
 
 
 
Søknad med CV sendes: sb896@kirken.no 
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