Beretning og regnskab 201
2014
RørbækRørbæk-GrynderupGrynderup-Stenild menighedsråd

Menighedsrådet
Antal møder: 8 ordinære møder.
Dertil kommer møder aktivitetsudvalget, bygningsudvalget
og kommunikationsudvalget.

Personale
Der har ikke været ændringer i personalesammensætningen i
2014.
Menighedsrådet udtrykker sin allerstørste tilfredshed med
vores ansattes fornemme indsats med at holde kirker og
kirkegårde i perfekt stand og yde forbilledlig service ved de
kirkelige handlinger.
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Bygninger og kirkegårde
Det store arbejde med at renovere indgangspartiet ved
Grynderup Kirke blev indledt i maj måned 2013.
Det er nu afsluttet tilfredsstillende, og en restsum fra
bevillingen har vi fået tilladelse til at benytte til vores nye
projekt: En forbedring af graverfaciliteterne i Stenild.
Gravernes redskaber og maskiner er i dag opbevaret i en lejet
garage, der ikke ligger lige umiddelbart i nærheden af
kirkegården.
Det har i mange år været et stort ønske at forbedre gravernes
arbejdsforhold ved at sørge for bedre pladsforhold og
tidssvarende faciliteter.
Vi undersøger nu muligheden for at opføre et hus til
redskaber mv. på den nuværende affaldsplads, der også har
en opfriskning behov. Det er trods alt det første, man ser, når
man svinger ind på parkeringspladsen, og vi tror, at vi kan få
lavet et hus og nogle affaldsforhold, der kommer i bedre
harmoni med kirkegård og kirkebygning.
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Køkkenet i præstegården er blevet renoveret, og Inger og
Herluf har heldigvis hjulpet meget med at tilrettelægge
renoveringen, valg af inventar og farver mv. Vi synes, at
arbejdet er blevet meget veludført.

I år står præstekontoret foran en tiltrængt renovering.

På baggrund af et stort forberedende arbejde af graverne har
menighedsrådet vedtaget at tage tomme gravsteder ud af
brug og i stedet reservere dem til andre gravformer ifølge
indstilling fra kirkegårdsudvalget.

Aktiviteter
Her kan nævnes et par af menighedsrådets aktiviteter:
- Stemningsfuld sangaften i Rørbæk Kirke med vores
tidligere kirkesanger Anne Verdelin
- Vellykket sommerudflugt til Asmild Kirke ved Viborg
- Meget velbesøgt fejring i Rørbæk forsamlingshus af
Herlufs 25-års jubilæum som sognepræst i RørbækGrynderup-Stenild

3

- Fælles julekoncert, der trak fulde huse, for alle tre sogne
med gospelkor fra Hadsund

Regnskab 201
2014
Budgettet blev fulgt til punkt og prikke, og regnskabet
sluttede med et lille overskud på cirka 8.500 kroner.

Mål for det kommende års arbejde
Renoveringen af præstekontoret i præstegården skal
færdiggøres, og vi forsøger at nå så langt som muligt med
hensyn til opførelsen af et nyt redskabsskur i Stenild.
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