
 

Gravermedhjælper søges 
 

Hvidbjerg Vesten Aa–Ørum-Lodbjerg Menighedsråd søger en gravermedhjælper. 
Hvidbjerg Vesten Aa–Ørum-Lodbjerg Menighedsråd er en del af ”Sø- og Klitpastoratet”. 

Stillingen ønskes besat fra 1. april 2023 – 31.december 2023 eller efter aftale. 
 

Stillingen som gravermedhjælper i perioden 1.4. 2023 – 31.12.2023 er på omkring 900 timer årligt.  
Det ugentlige timetal kan variere i op- og nedadgående retning og de fleste timer er placeret i 
sommerhalvåret. Aflønningen sker på timebasis. 
(Stillingen kan evt. kombineres med gravermedhjælperstillingen i  Sø- og Klitpastoratet hos 
Nørhå - Sønderhå - Hørsted Menighedsråd – se evt. deres stillingsopslag). 
 

Gravermedhjælperen forventes i samarbejde med vores graver at varetage følgende kerneopgaver:  
Ren- og vedligeholdelse af gravsteder og kirkegårde. Rengøring og vedligeholdelse af kirkerne og 
Sognehuset. Pasning og tilsyn af bygninger og ude-arealer både ved kirkerne og ved Sognehuset.  
Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger, koncerter og andre arrangementer samt  
servicering i forbindelse med mødevirksomhed 
 

Menighedsrådet søger en engageret person med interesse for udendørsarbejde og grønne anlæg,  
som kan arbejde selvstændigt, har ordenssans, er fleksibel og stabil, har forståelse for kirken som 
arbejdsplads og som har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med det øvrige personale. 
 

Vi tilbyder en stilling med stor indflydelse på egen hverdag i en aktiv kirke med åbenhed, venlighed og 
hjælpsomhed, hvor der er et godt arbejdsfællesskab med engagerede medarbejdere, såvel ansatte  
som de mange frivillige. 
 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået 
mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund.               
Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 
 

Der stilles ikke krav om gartnerisk uddannelse til stillingen. Kørekort B er et krav. 
 

Der kan hentes yderligere oplysninger om stillingen hos 
Kontaktperson Jette Andersen Stüker, tlf. 51 24 33 99 eller 
Graver Marianne Fyhring Johansen, tlf. 23 37 98 32  
 

Skriftlig ansøgning samt evt. referencer sendes til  
Hvidbjerg Vesten Aa–Ørum-Lodbjerg sognes menighedsråd senest den 15. marts 2023 kl. 12.00 
på mail: 8689fortrolig@SOGN.DK               
 

Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 12 i Sognehuset i Svankjær . 
  

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest 
i forbindelse med ansættelsen. 


