
Vil du være graver ved Ørre-Sinding Kirker? 
 

Kunne du tænke dig et frit og selvstændigt arbejde i smukke omgivelser og med masser af frisk luft? Så er 

det måske dig, der er den nye graver på kirkegårdene i Sinding og Ørre ved Herning. 

Her kan du få en alsidig hverdag, hvor du skal stå for vedligeholdelse og udvikling af de to kirkegårde med 

maskiner og bygninger, og du skal arbejde ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Du får et tæt 

samarbejde med en gravermedhjælper og kirkernes personale, men du skal også kunne arbejde på egen 

hånd.  

Du skal have erfaring fra det grønne område, og du skal have lyst til at møde de mange forskellige 

mennesker, der bruger kirkerne og kirkegårdene. Stillingen er på 37 timer om ugen og er ledig pr. 1. april 

2023. 

Vi kan tilbyde et alsidigt job, med følgende hovedopgaver:  

• Varetage og være ansvarlig for Ørre og Sinding kirkegårdes vedligeholdelse, udvikling og drift 

• Aktiv deltagelse i det praktiske arbejde på kirkegårdene 

• Administration af kirkegårdene 

• Tilsyn, drift, ren- og vedligehold af såvel kirkegårde som de tilhørende bygninger og maskiner, samt 

kirker og kirkehuse. 

• Kirketjeneste ved gudstjenester, og kirkelige handlinger, også ved højtiderne. Der er selvfølgelig 

afløsning ved ferie og fridage.  

• En god dialog – både skriftligt og mundtligt – med pårørende og andre brugere af kirkegården 

• Planlægge og tilrettelægge arbejdet i en spændende og selvstændig stilling.  

• Samarbejde med en gravermedhjælper (ansat til 1200 timer om året). 

 

Vi forventer at du: 

• Har kendskab til og erfaring inden for det grønne område og vi ser gerne, at du har en gartnerlignende 

uddannelse. 

• Er i stand til og gerne har erfaring med arbejdet på en kirkegård.  

• Har evner og vilje til at udvikle driften af kirkegården på driftsøkonomisk vis for derigennem at sikre 

den bedste betjening af kirkegårdens brugere.  

• Har flair for IT og kan varetage kirkegårdens administration ved brug af de relevante IT-systemer.  

• Har et godt kendskab til og er loyal over for folkekirkens opgaver. 

• Har et godt humør og en positiv indstilling til arbejdet og derved sikrer et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk 

som psykisk.  

• Er venlig og imødekommende og god til at snakke med de mennesker, der besøger kirkegården 

• At du i perioder arbejder alene.  

 

Arbejdsstederne vil være Sinding kirke, Sinding Kirkevej 3, 7400 Herning og Ørre kirke, Ørre Byvej 64, 7400 

Herning. Begge kirker har installeret automatisk ringeanlæg.  

 

Du skal være villig til at bruge privat bil i jobbet ifm. kørsel imellem kirkegårdene, som godtgøres af 

menighedsrådene. 

 



Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de 

aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.  

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes 

Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener 

eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende 

protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse 

med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.  

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter 

ansættelsens start. 

 

Graver uden gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 

305.992 kr. – 365.2236 kr. Fikspunktet er årligt kr. 305.992.  

 

Graver med gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet  

298.152 kr. – 380.143 kr. Fikspunktet er årligt kr. 313.060.  

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 12.625,26. (Tjekkes) 

 

Alle løndele er angivet i nutidskroner for fuld tid. 

 

Menighedsrådets forslag til begyndelsesløn er fikspunkt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås 

mellem menighedsrådet og FAKK. 

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer 

herunder børneattest i forbindelse med ansættelse. 

 

Nærmere oplysninger om stillingen 

kan indhentes hos graver Aksel Hvergel, tlf. 2346 1374 (træffes ikke om mandagen). 

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ørre-Sinding Menighedsråd på: 9170fortrolig@sogn.dk  

 

Ansøgningsfrist den 3. februar 2023 

 

http://www.folkekirkenspersonale.dk/

