Har du eller dit menighedsråd brug for en vikar?
Herunder er listen over de vikarer, vi formidler kontaktoplysninger på.
Du skal vide, at vi som fagforening blot formidler disse kontaktoplysninger. Vi
kender ikke nødvendigvis vedkommende og kan intet sige om arbejdsindsatsen.
Navn: Martha Væggemose
Uddannelse: Bioanalytiker samt Master i Teologi og Mission fra Fjellhaug
Internationale Høgskole (En norsk master svarer til en uddannelse på
kandidatniveau i DK)
Speciale: Menighedens mulighed for at være en helende faktor i den
overgrebsramtes liv.
Bor i: København
Kan arbejde i: København, Helsingør, Lolland Falster og Grønlands Stifter
Arbejdsopgaver: Konfirmandundervisning, Juniorer, Ældre, Lær dansk/kulturmøde kvindearbejde
Mail: Martha_20@hotmail.com
Mobil: 2047 8656
Navn: Bitten Vad la Cour
Bor i: Aarhus
Kan arbejde i: Aarhus stift, Viborg by og Vejle by
Arbejdsopgaver: Babysalmesang, legestue, minikonfirmand, konfirmand, diakoni,
div andre akt. og foredrag, kirkesanger, hjemmeside, PR og kirke/sogneblad.
Mail: b_vad@hotmail.com
Mobil: 5121 2534

Navn: Lone Haahr Simmelsgaard
Uddannelse: 10 års erfaring som sygeplejerske og har et enkeltfagsbevis i digital
markedsføring fra februar 2020
Bor i: Herning
Kan arbejde i: Viborg stift - helst i Herning og opland
Arbejdsopgaver: Hjemmeside, kommunikation, minikonfirmand og
konfirmandundervisning samt juniorer og ældre.
Mail: lone.simmelsgaard@gmail.com
Mobil: 6133 1780
Navn: Irene von Folsach
Uddannelse: 10 års erfaring som sygeplejerske og har et enkeltfagsbevis i digital
markedsføring fra februar 2020
Bor i: Københavns Kommune
Kan arbejde i: Københavnsområdet og forstadskommunerne (50 km)
Arbejdsopgaver: Kirke og kulturmedarbejder med erfaringer indenfor
undervisning, omsorgsarbejde og aktiviteter for alle målgrupper. Jeg har været i
en stilling som kirke- og kulturmedarbejder i Højdevangskirken på Amager i 2.5 år og
søger nye udfordringer. Jeg har en lang række erfaringer bag mig indenfor
projektarbejde, undervisning og kulturaktiviteter for alle målgrupper, og ser det som
min fornemmeste opgave at fremme sund livskultur for alle aldre, igennem
meningsfulde fællesskaber på tværs af tro og samfund.
I mit nuværende job, er mit primære fokus på at facilitere kulturelle og sociale
aktiviteter for og med seniorer og drive besøgstjeneste. Men jeg er ikke bange for at
tage fat på opgaver for og med nye målgrupper. Vi inviterer både til fortællersalon,
højtlæsning for voksne, til sangeftermiddage, hvor vi hylder Det gode gamle refræn.
Og så er jeg blevet en hel del klogere på, hvordan den danske filmskat fra 40´erne og
frem, kan bygge bro til samtaler om samfundsliv og vække følelser og minder. Jeg er
ligeledes koordinator på vores ture ud af kirken i samarbejde med vores præster.
Nuværende opgaver:
• Leder af kirkens besøgstjeneste
• Koordinator af det kulturelle program i kirkens senior-cafe Eventyrlig Tirsdag
• Koordinator på flere af kirkens øvrige aktiviteter i kirkeåret
• Guidede busture til kulturoplevelser på Sjælland
• PR og kommunikation på alle medier
• Generel frivilligpleje og rekruttering
• Udvikling af netværk og samarbejder omkring besøgstjenesten og diakoni, på
tværs af kirker og den lokale hjemmepleje på Amager

• Medarbejderrepræsentant
• Udvalgsarbejde
• Aktiv i Samvirkende menighedsplejers netværk for besøgstjeneste
Mail: irenefolsach@gmail.com
Mobil: 3095 8152
Navn: Annette Havemann Linnet
Uddannelse: Sang/Skuespil /instruktør fra Odense Teaterskole og Yale,
Meritlæreruddannelse.
Bor i: Espergærde
Kan arbejde i: Nordsjælland og gerne i menigheder i udlandet
Arbejdsopgaver: Babysalmesang, dramatisering af lignelser og sang med
konfirmander,
Mail: annettehl@hotmail.com
Mobil: 28 25 22 00

