Beretning og regnskab 2013
Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd

Menighedsrådet
Antal møder: 8 ordinære og 1 ekstraordinært, hvor vi foretog
valg til provstiudvalget.
Menighedsrådet har desuden deltaget i Rebild Provstis store
udviklingsarbejde, hvor vi har været indbudt til flere møder.
Dette arbejde fortsætter i år, hvor en række arbejdsgrupper
forsøger at konkretisere nogle af de ideer,
menighedsrådsmedlemmerne fra alle provstiets sogne er
fremkommet med.
Ønsket er blandt andet at fremme samarbejdet sognene
imellem og på den måde fremme det kirkelige arbejde og
optimere driften af kirkerne og kirkegårdene.

Personale
Der har ikke været ændringer i personalesammensætningen i
2013.
Vagtplanen for kirkegårdene, hvori Helle, Margith og Anders
indgår, har vist sig at fungere rigtig godt.
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Bygninger og kirkegårde
Det store arbejde med at renovere indgangspartiet ved
Grynderup Kirke blev indledt i maj måned 2013.
Vi er meget tilfredse med resultatet af de lokale
håndværkeres arbejde.
Det store belægningsarbejde er fornemt udført af Christian
Lund, Grynderup, ligesom andre solide, lokale håndværkere
har udført el-, murer-, maler- og tømrerarbejde.
Vi arbejder fortsat med at få den lille plads med vandkander
mv. gjort færdig, ligesom vi har nogle ideer til, hvordan
våbenhuset kan indrettes.

De tre automatiske ringeanlæg i kirkerne blev endelig
færdiggjort og siden godkendt af ministeriets
kirkeklokkekonsulent.

Et udvalg forberedte renoveringen af præstegårdens køkken –
et arbejde, der blev indledt i februar i år.

Aktiviteter
Her kan nævnes et par af menighedsrådets aktiviteter:
- Vellykket sommerudflugt til Sebber og Nibe
- Velbesøgt foredragsaften i Stenild i samarbejde med
Foredragsforeningen med sognepræst og sygehuspræst
Troels Laursen, Ullits, der på meget engageret vis
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fortalte om "Hvad skal jeg sige, når jeg ser det
meningsløse?"
- Desværre lykkedes det ikke Irma - trods mange forsøg –
at få samlet et luciakor. Det spillede uden tvivl ind på det
fattige fremmøde ved den i øvrigt fremragende
julekoncert i Rørbæk.

Regnskab 2013
Budgettet er stort set nået, men den kolde vinter 2012-2013
har dog betydet et stort ekstraforbrug af strøm til
opvarmning.
I overensstemmelse med provstiets ønske er
menighedsrådets 'egenkapital' nu opløst, og vi skal søge om
enhver større anskaffelse hos provstiudvalget.

Mål for det kommende års arbejde
Anlægsarbejdet i Grynderup og køkkenrenoveringen i
præstegården skal afsluttes.
Deltagelse i udvalgsmøder mv. i forbindelse med provstiets
udviklingsprojekt.
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