
Våler kirkelig fellesråd i Østfold søker etter 

ORGANIST / KANTOR 
til 80% fast stilling fra 01.10.2018 eller etter avtale. 

  
Stillingen dekker Våler prestegjeld som har to menigheter, Våler og Svinndal, som til 

sammen har ca 5.500 innbyggere. Reisetiden fra Våler med bil til Moss er ca 15 min. og 

til Oslo og til Svinesund en snau time. Det er ett felles menighetsråd i kommunen og ett 

fellesråd. Staben består av sogneprest, menighetspedagog og kirkeverge i fulle stillinger, 

sekretær, kantor og inne-kirketjenere i reduserte stillinger. Det er tjenesteyting fra 

kommunen på flere felt, bl.a. på kirkegårdene. Kirkekontoret har lokaler i kommunens 

helse- og sosialsenter. Våler har to kirker. Våler kirke som er en over 800 år gammel 

middelalderkirke i stein og Svinndal kirke som er en over 160 år gammel Grosch 

trekirke. Det er gudstjenester annenhver søndag i hver kirke. I Våler kirke har vi et 

Eriksen mekanisk orgel med 8 stemmer + pedal samt et restaurert og helt unikt 

Samuelsen orgel fra år 1781. Svinndal kirke har et helmekanisk orgel på 18 stemmer 

fordelt på to manualer og pedal.  Orgelet er bygget av Sandtner Orgelbau i Dillingen i 

2013. 

 

Hovedarbeidsoppgaver:  

*Ansvar for menighetens kirkemusikalske aktivitet. 

*Planlegging og gjennomføring av menighetenes gudstjenester og andre    

  kirkelige handlinger i samarbeid med sogneprest og stab. 

*Planlegging og oppfølging av tiltak i trosopplæringsplan samt skole- og 

barnehagesamarbeid i samarbeid med menighetspedagog og prest.  

* Opprettelse og ledelse av et nytt kirkekor. 

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

*Relevant kirkemusikalsk faglig utdanning og kompetanse. 

*God kjennskap til Den norske kirkes virksomhet. 

*Interesse og engasjement for folkekirke, menighet og musikk.  

*Trygg på bruk av IT baserte verktøy og gjerne med gode kunnskaper innen dette.  

* Gode samarbeidsevner og fleksibilitet er svært viktig for et godt og velfungerende 

samarbeid med sogneprest, stab, frivillige og menighetenes råd og utvalg. Personlig 

egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt.   

 

Øvrige vilkår:  

*Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk og tariff. 

*God pensjonsordning i KLP. 

*Søker må beherske godt norsk muntlig og skriftlig. 

*Søker må disponere bil.  

*Krav om medlemskap i Den norske kirke.  

*Prøvespilling må påberegnes.  

*Ved ansettelse er det krav om politiattest.  

*6 mnd prøvetid. 

 

Nærmere opplysninger om stillingen ved:  

kirkeverge Eva Marie Pedersen tlf: 97689722 

 

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester samt referanser sendes:   

Våler Kirkelige Fellesråd v/kirkevergen, Bergskrenten 12, 1592 Våler i Østfold 

eller pr. mail til: kirkeverge@vpgo.net innen søknadsfristen: 20.08.2018 



 


