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Örby-Skene församling söker kyrkomusiker
Vi söker dig som med glädje och entusiasm vill arbeta som kyrkomusiker i en aktiv
och levande församling, som vill leda och inspirera församlingen i lovsång och
tillsammans med oss vill fortsätta bygga vidare med Jesus i centrum.
Örby-Skene församling är ett enförsamlingspastorat som ligger i Marks och Kinds
kontrakt i Göteborgs stift och som tillsammans med Kinna utgör centralorten i Marks
kommun. I församlingen bor det ca 10 000 personer varav ca 60% är medlemmar.
Församlingen har 3 kyrkor; Örby, Skene och Svenasjö, och är uppdelad i två distrikt.
Arbetslaget består av 25 personer (varav 2 är kyrkomusiker) som tillsammans med
många ideella medarbetare är engagerade i församlingens liv på olika sätt. Vi gläds
över ett rikt, engagerat och mångfacetterat församlingsliv i alla åldrar där söndagens
välbesökta gudstjänster utgör navet.
Din uppgift är att vara ansvarig kyrkomusiker i Skene kyrka, där du kommer att ingå i
ett arbetslag bestående av präst, pedagog, diakon, församlingshemsvärdinna. Vi ser
att kyrkomusikerns övergripande uppgift är att leda och inspirera församlingen i
lovsång och till delaktighet. I tjänsten, som har sin tyngdpunkt i församlingens
gudstjänstliv, ingår bl.a. att spela på gudstjänster och kyrkliga handlingar, arrangera
och leda musikgudstjänster, leda kyrkokör och kyrkbandet, som är en blåsorkester,

starta en barnkör, ha fri musikundervisning samt inspirera genom musik i olika
grupper och sammanhang. Att du har ett speciellt hjärta för kör ser vi som positivt. Vi
ser också fram emot att höra dig berätta om vilka specifika gåvor du har och hur de
kan komma till uttryck i vår församling.
Vi önskar att du ser församlingen som en stor gemenskap där alla bidrar med sina
gåvor och personligheter och att du trivs att arbeta i team och med många ideella
medarbetare.
I Skene kyrka, som är ihopbyggd med församlingshemmet, finns en flygel samt en
nyrenoverad orgel av märket Tostared bestående av 19 stämmor.
Tjänstens omfattning är 100% och vi önskar att du är utbildad organist eller kantor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tillträde enligt överenskommelse.
Är du nyfiken på att veta mer om oss? Kontakta gärna:
Kyrkoherde Fredrik Gyllensvärd, tel. 0320–182 81, 070-580 90 45
Nuvarande tjänsteinnehavare, Isa Arkstedt Broberg, 0320-182 43
Kyrkorådets ordförande, Martin Svensson, tel. 0733-64 23 57
Facklig företrädare: Kerstin Odeberg, 0300-43 11 09
Sista ansökningsdag är 15 januari
Ansökan skickas via post eller mail till
Örby-Skene församling
Skenevägen 5
511 31 Örby
orbyskeneforsamling@svenskakyrkan.se

