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Stillingen som Kirke- og kulturmedarbejder skal være en engageret medarbejder, der medvirker til
at vedligeholde og videreudvikle det kirkelige arbejde i sognet.
Menighedsrådet har oplistet en lang række emner, som Kirke- og kulturmedarbejderen kunne
tænkes at skulle arbejde med. Det er umiddelbart svært dels at sætte grænser for emner og dels
at skulle foretage en egentlig prioritering. Der er imidlertid et par områder, som ligger højt i prioriteringen, nemlig
 De kirkelige tilbud til børn og unge: minikonfirmander, Gud og spaghetti m.v.
 Udvikling af informationsstrategi og informationsformidling via bl.a. sociale medier, lokale
aviser m.v. i samarbejde med bl.a. menighedsrådets PR-udvalg
 Aktivt pleje og udvikle relationerne til de frivillige hjælpere
 Være synlig og aktiv
Af andre opgaver kan – set i det lys, at der er tale om en stilling på 19 timer i gennemsnit - i uprioriteret rækkefølge nævnes
 Samarbejde med kirkens øvrige personale vedr. musik, film, kirkefrokost, spisninger o.s.v.
 Samarbejde med skole og børnehave
 Samarbejde med den lokale FDF-kreds
 Samarbejde med områdets øvrige foreninger og institutioner
 Samarbejde med kirkens aktivitetsudvalg om arrangementer, koncerter m.v.
 Medvirke til udvikling af diakonalt arbejde i form af f.eks. arrangementer og besøgstjeneste
 Deltagelse i forskellige former for netværk og udviklingsfora lokalt og sammen med øvrige
sognemedhjælpere i lokalområdet

Af personlige egenskaber vil vi lægge vægt på:
 At du er åben og venlig
 At du er god til at kommunikere
 At du er god til at skabe kontakter
 At du vil være opsøgende
 At du har kreative evner
 At du er musikalsk og evt. kan spille på instrument(er)
 At du kan arbejde både selvstændig og i team
 At du kan håndtere de sociale medier såvel kommunikativ som teknisk
 At du har såvel teoretiske som praktiske kompetencer i forhold til jobbet (eller vil være indstillet på at tilegne dig disse).
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Arbejdspladsen
Kirke, præstebolig, sognegård og mandskabsrum for ansatte på kirkegården er alle samlet på
adressen Halsvej 272 i Vester Hassing, hvilket giver gode sociale rammer for de ansatte. Der er
gode AV faciliteter, trådløst netværk, personlige pc-ere, ligesom der er eget kontor. Der er gode
parkeringsforhold.
Byen og området – og sognet
Vester Hassing Sogn dækker byerne Stae og Vester Hassing og har over 3.000 medlemmer af folkekirken. Menighedsrådet er valgt ved fredsvalg og er sammensat af såvel unge som lidt ældre
medlemmer. Udvalgene er velfungerende, hvilket bringer udvikling og ny energi i det kirkelige
arbejde i sognet. I dette arbejde udgør sognepræsten og organisten et par vigtige brikker.
Der er i 2012 0g 2013 etableret et større samarbejde med sognene Hals, Hou, Ulsted, Øster Hassing/Gåser omkring annoncering, organistafløsning og kirkegårdsdrift.
Sognegården er på en måde det sted i området, hvor det folkelige kulturelle liv finder sted. Huset
bruges af mange foreninger og interesseorganisationer, ligesom dagplejerne bruger det til bl.a.
samvær med sundhedsplejerske.
Både Stae og Vester Hassing bærer præg af at være beboet af tilflyttere. Der er mange familier
med børn, hvilket 3 børnehaver + en integreret institution med vuggestue og børnehave, et veludbygget net med dagplejere vidner om. Skolen er fuldt udbygget 2-sporet og har med mellemrum
også 3 spor.
Af andet kirkeligt børne- og ungdomsarbejde er der i kirken 3 kor, dygtigt ledet af organisten. Et
børnekor, et ungdomskor og endelig et voksenkor. I Vester Hassing er der en FDF-kreds med omkring 200 ledere og medlemmer. Det gør kredsen til en af Danmarks største kredse. Der er selvfølgelig et samarbejde med FDF.
Konklusion: Der er stor aktivitet og der er store muligheder. Muligheder, som sognemedhjælperen
vil blive en vigtig brik i, ligesom der vil blive plads til nytænkning.

