
Vejledende honorartakster for vikarer i organist- og kirkesangerstillinger 

pr. 1. april. 2010:  

Vikariat i organist- og kirkesangerstillinger i og uden for lønrammesystemet kan aflønnes i 

henhold til nedenstående tabel. 

 

 

 Højmesse/ 

gudstjeneste 

Kirkelige 

handlinger 

Min. sats for 

weekend 

 

           Pr. uge 

 

       Pr. dag 

Lønart 2100 2100 2100 2100 2100 

      

 

   *) 

Organisstilling                             Stillingskategori 1039 

              1                675.00                269.60               1.348,00             4.987,60                831,25 

              1a                708,00                  283,20               1.416,00             5.239,20                873,20 

              1b                742,25                296,90               1.484,50             5.492,65                915,45 

              ll                    776,25                310,50               1.552,50             5.744,25                957,35 

              Lll                883,00                353,20               1.766,00             6.534,20             1.088,50 

 

 

Kirkesangerstilling                      Stillingskategori 1191 

              1                539,20                               269,60               1.348,00             4.987,60                831,25 

      

              1a                       566,40                         283,20                1.416,00             5.239,20                873,20 

 

Honorarfastsættelsen sker på grundlag af vikarens musikuddannelse jf. sats 1, 1a, 1b, ll og lll. 

 

              1 Organister og kirkesangere uden uddannelse 

              1a Elementære organistuddannelse, l.delprøve i den præliminære organistuddannelse 

                eller seminariets orgelprøve, en af kirkeministeriet godkendt kirkesangerprøve. 

              1b 2. delprøve af den præliminære organistuddannelse. 

              ll Præliminære orgelprøve 

              lll Højeste organisteksamen fra et dansk musikkonservatorium. 

 

I tilfælde, hvor vikaren antages til at medvirke ved en eller flere på forhånd aftalte højmesser/gudstjenester eller 

kirkelige handlinger, benyttes de i bilaget angivne satser. 

 

Honorarsats pr. dag eller pr. uge anvendes i de tilfælde, hvor vikaren antages til at medvirke ved et ikke på 

forhånd aftalt antal højmesser/gudstjenester eller kirkelige handlinger pr. dag eller pr. uge således, at honoraret 

for vikarer, der antages for en periode af en uge eller mere, fastsættes i forhold til stillingens beskæftigelsesgrad. 

 

Honorarsats for weekendvikariat anvendes i de tilfælde, hvor vikaren antages til at medvirke ved ikke på 

forhånd aftalte tjenester i en weekend som helhed. 

 

De angivne honorarsatser pr. dag, pr. uge og pr. weekend anvendes kun, såfremt en beregning af de højmesser 

og kirkelige handlinger, ved hvilken vikaren faktisk har medvirket, ikke fører til et højere beløb. 

 

*)  Udregnet efter 2 timer pr. handling, hvor der i de fleste tilfælde nu beregnes for 3 timer pr. handling 

Timeløn: 

1  : kr. 134,80 

1a: kr. 141,60 

1b: kr. 148.45 

ll  : kr. 155,25 

lll : kr. 176.60 

 

Grundtakster for vikarlønninger pr. 1.10.97. 

 

1 kr. 102,85 

1a kr. 108.05 

1b kr. 113,26 

ll kr. 118.45 

lll kr. 134,73 


