Beretning og regnskab 2012
Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd

Menighedsrådet
Antal møder: 7
Dertil kommer møder i aktivitetsudvalget, bygningsudvalget,
kommunikationsudvalget og valgudvalget.
Især valgudvalget har haft opgaver i 2012 med at forberede
valget til menighedsrådet i november.
Det nye menighedsråd tiltrådte 1. søndag i advent og havde
sit konstituerende møde den 21. november.

Personale
Kirkens personale består af to fastansatte gravere, Margith og
Anders Koch, vores kirkesanger Irma Jensen og organist
Natasja Ozerova Pedersen.
Desuden fik vi efter mange overvejelser i sommeren 2012
tilknyttet gravermedhjælper Helle Sørensen, Terndrup. Hun er
fastansat i et fleksjob på 18 ugentlige timer, som Rebild
Kommune yder lønkompensation til.
Med Helles ansættelse fik vi en rigtig god løsning på
anvendelsen af de budgetsatte medhjælpertimer, som blandt
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andet bruges til at afløse graverne, når de har fridage og
ferie.
Tillige har vi fået ansat en superdygtig medarbejder, som
uden videre forklaring forstår de faglige udfordringer, der
udføres til ug. Med Helles varme smil og gode humør er
kirken repræsenteret på bedste vis, både når det gælder
vejledning og service på kirkegården, og når Helle har
ansvaret for de praktiske opgaver ved de kirkelige
handlinger.
Helle indgår i en ny vagtplan, som kontaktperson Vivi Provst
på fornem vis har udarbejdet sammen med graverne Margith
og Anders, da de automatiske ringeanlæg blev taget i brug.
Det er således blevet aftalt, at Helle, Margith og Anders på
skrift har weekendvagt i alle tre kirker hver tredje weekend.
Dermed er der kun én person til at dække weekendvagten i
alle kirker.
Et ordinært besøg af Arbejdstilsynet i foråret 2012 gav ikke
anledning til bemærkninger.
Inden vi kunne få Helles ansættelse endeligt på plads, havde
vi igen haft meget stor hjælp af Thilde Steensgaard, Stenild,
og hun har altid været frisk til at træde til, når der har været
brug for afløsning.
Endeligt har vi også haft glæde af at kunne få hjælp til det
praktiske på kirkegårdene af Henrik Bjørn Nielsen, Hannerup,
der var ansat sommeren 2012 i en tidsbegrænset stilling.

2

Også stor tak til Henrik for med kort varsel at kunne give en
hånd med.
Graverne Margith og Anders Koch har i 2012 deltaget i flere
møder og anvendt mange timer på at sætte sig ind i det nye
fælles kirkegårdssystem, GIAS. Som med alle store itprojekter var det en frustrerende og svær start, men nu bærer
de mange anstrengelser heldigvis også frugt.
For både kassereren, regnskabsføreren, kirkeværgerne og
graverne har nu takket været edb-programmet fået forenklet
papirgangene betydeligt, for GIAS kan nemlig 'snakke
sammen' med vores regnskabsprogram.
De to sidste navne på kirkens lønningsliste skal også nævnes:
Inge Lise Hemmingsen, Nørager, har det store arbejde med at
føre regnskab og indberette løn, skat, moms mm.
Endelig bidrager Inger Christensen, Rørbæk, også til
undervisningen af minikonfirmanderne, og her har vi stor
glæde af hendes store erfaring som børnehaveklasselærer.

Bygninger og kirkegårde
Ålborg Stift har godkendt vores projekt med renoveringen af
indgangsparti og flisegang i Grynderup. Der har været en del
papirarbejde i den anledning, men alt det formelle er på
plads. Det er aftalt, at arbejdet indledes efter konfirmationen
i foråret 2013.
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I Grynderup Kirke har vi fået udskiftet alle elektriske
målertavler mv., idet elektrikeren ikke længere kunne tage
ansvaret for det gamle udstyr.
De automatiske ringeanlæg blev taget i brug ved sommertide,
men desværre døjede vi i starten med en del ubehagelig støj
fra motorer og andre bevægelige dele. Støjen blev overført
fra bjælker og andre bærende konstruktioner, og især i
Grynderup og Rørbæk var det slemt.
Efterhånden har leverandøren fået has på de værste
støjgener, ligesom anlæggene er blevet justeret og har fået
udskiftet forskellige dele, men helt undgå den nye motorstøj
kan vi desværre nok ikke forvente.
Vi har dog fået indfriet vores forventninger om lette de
ansattes arbejdsdag, så de ikke længere er bundet til dagligt
at ringe solen op og ned.
De frigjorte arbejdstimer er efter aftale med de ansatte
anvendt til dels en omlægning af arbejdsopgaverne, dels en
besparelse, der anvendes til en afbetaling af vores lån i
stiftsmidlerne til anskaffelsen af ringeanlæggene.
Til præstegårdshaven har vi indkøbt en robotplæneklipper,
som det meste af sommeren 2012 kørte rundt og rundt og
klippede græs uden nogen berøring af menneskehånd.
I Stenild Kirke har vi nu glæde af en ny blondeudsmykning til
alterduen. En stor tak til Mary Mikkelsen, der har kniplet den.
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Provstesynet af kirkerne og præstegården medførte ingen
særlige opgaver, men vi vil følge de vejledninger, vi modtog,
vedrørende udluftning af kirkerne og vedligeholdelsen af
kvaderfugerne.
Aktiviteter
Et par af menighedsrådets aktiviteter kan fremhæves:
- Mange tilfredse deltagere i vores sommerudflugt, der i
2012 gik til Ålborg.
- Varierede og godt besøgte julekoncerter.
- Igen i 2012 havde Irma lagt et stort arbejde i at
arrangere luciaoptog, som vækker stor glæde alle steder.
Endnu engang stor tak for dit mægtige arbejde, Irma!

Kommunikation
Kommunikationsudvalget har arbejdet med kirkebladets layout, som har fået et nyt udseende med anden bogstavtype,
ny indholdsfordeling og et aktivitetsprogram.
Særligt det nye aktivitetsprogram har givet diskussion, for
nogle savner den gamle gudstjenesteoversigt, som
aktivitetsprogrammet skal erstatte.
Hjemmesiden er især takket været Herlufs indsats blevet
udbygget betydeligt, men vi har fortsat en del arbejde at
gøre.
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Regnskab 2012
Regnskabet har på papiret et stort underskud på grund af
anskaffelsen af ringeanlæggene, for desværre kunne vi på
grund af tekniske problemer ikke nå at få vores lån i
stiftsmidlerne med i regnskabet. Dette lån vil først fremgå af
regnskabet for 2013.
Ellers følger regnskabet stort set budgettet.

Mål for det kommende års arbejde
Det store renoveringsarbejde ved Grynderup Kirke vil præge
foråret og sommeren.
Bygningsudvalget skal blandt andet til at forberede en
udskiftning af køkkenet i præstegården.
Alle ansatte og menighedsrådsmedlemmer indbydes til at
gøre deres mening gældende i provstiets nye, store projekt
om at udvikle samarbejdsrelationerne sognene imellem. Det
kan vi forvente at skulle bruge en række møder til.
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