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Email: kirkeklokker@mail.dk

Vil du vide mere om arbejdsmiljø og regler for fridage?  
På side 7 og 11 kan du forhåbentligt blive lidt klogere på 
netop disse to emner. God læselyst.
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Velkommen til et nyt medlemsblad 
– på mere end en måde. Et nyt blad for 
januar måned, men også et blad, der nu 
fremstår i et nyt design. 

Som I har kunnet se i de seneste numre 
af jeres medlemsblad, arbejder vi 
intensivt med at gøre bladet mere inte-
ressant og nærværende. Det vil vi også 
gerne illustrere med det nye layout. Et 
layout vi vil arbejde videre med i den 
kommende tid og vi modtager meget 
gerne ris og ros fra jer. Det er jeres 
blad!

I bestyrelsen arbejder vi for medlem-
merne og en af vores fornemmeste 
opgaver er at informere om rettigheder 
og tiltag på vores område. Det vil vi 
fortsat gøre i bladet, men vi vil også i 

stigende grad integrere vores hjemme-
side i det, vi bringer i bladet. 

På hjemmesiden finder I blandt andet 
en opdateret og meget god oversigt 
over gældende regler og andre nyhe-
der, der relevante for vores medlem-
mer. Så kig jævnligt forbi!

På hjemmesiden finder I tillige de 
seneste bestyrelsesreferater. Det er 
jeres mulighed for at følge med i vores 
arbejde. I finder referaterne under 
fanen ”information”.

Har I idéer eller kommentarer til 
redaktionen, så hører vi gerne om det. 
Skriv til os på blad@kirketjener.info

Tekst Hans Henrik Christensen

Et nyt blad spirer frem
Skal denne relancering af vores medlemsblad blive en succes, har 
bestyrelsen brug for input og ideer fra medlemmerne. Hvis I fortæller 
os, hvad I gerne vil have, kan vi sammen skabe et bedre blad.
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I årets fjerde kvartal har vi fået følgende nye kolleger og medlemmer af foreningen:

Brigitte Jepsen Hjallelse Kirke 

Oluf O. Christensen Skovlunde Kirke 

Ole Bergholz-Knudsen Husumvold Kirke 

David Nestved Aa Kirke, Aakirkeby

Vi byder velkommen, og håber at I alle vil få glæde og gavn af fællesskabet og det 
faglige arbejde i Danmarks Kirketjenerforening.

Nye medlemmer

Werner Rasmussen tidl. Rudkøbing Kirke  75 år den 5.

Folmer Nielsen tidl. Thisted Kirke  80 år den 16.

Lis Kaspersen  Sorø Klosterkirke  60 år den 16.

Mogens R. Pedersen Lyngby Kirke  60 år den 18.

Preben R. Eliassen Christianskirken, Århus  60 år den 19.

Erling Holdgaard tidl. Sct. Johannes Kirke, Herning  70 år den 27.

Peder Guldager tidl. Søndre Sogns Kirke, Viborg  85 år den 28.

Vera Stru tidl. Hvidovre Kirke  70 år den 31.

 

Mærkedage 
i januar
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Kære kollegaer, 
jeg håber I alle 
har haft en glæ-
delig jul og et 
godt nytår.

Det første halve 
år som formand 
er gået - og hold 
op hvor er det 
gået hurtigt. 

Jeg synes kun lige, det var i går, vi var 
på Nyborg Strand til årskurset. Det må 
være den gamle talemåde: ”Når man er 
i godt selskab, går tiden hurtigt”. For 
jeg har været i godt selskab i kraft af, 
at jeg har fået lejlighed til at tale med 
så mange af landets kirketjenere - både 
personligt og telefonisk.

Alt har været nyt og meget spændende, 
men også svært at overskue til tider. 
Sommeren var stilfærdig, men efter 
stilheden kom stormen. OK 11-krav 
skulle veksles, løn skulle forhandles, 
der skulle undervises kirketjenere på 
hold 1 tillige med en masse møder i ud-
valg og samarbejdsrelationer, herunder 
vores stiftsmøder. 

Attraktive arbejdspladser
Overenskomst 11 er nu i centralorga-
nisationen OAO´s hænder, hvad angår 
fællesoverenskomsten. Som andre ste-
der kradser krisen og der er ikke den 

samme store gevinst, som ved OK08, 
at komme efter.  Hele beløbsrammen 
ønskes brugt på reguleringsordnin-
gen, som kirketjenerne alle er afløn-
net efter.”Attraktive arbejdspladser” 
er overskriften for denne forhandling, 
hvor der blandt andet stilles krav om, 
at folkekirken skal omfattes af tillids-
repræsentantaftalen og samarbejdsaf-
talen.

Børnesygdomme kureres
Organisationsaftalen skal også for-
handles. Det virker måske uovervejet at 
forhandle en aftale, der blot er lidt over 
et år gammel. Men som ved alt andet er 
der altid noget, der kan gøres bedre og 
børnesygdomme, der skal kureres. Den 
13. december indsendte vi vores krav 
til Kirkeministeriet. Blandt andet med 
krav om nedsættelse af merarbejds-
grænsen og forbedringer i forhold til 
løn og lønforhandlinger. 

Der forhandles videre 
Lønforhandlingerne har taget utroligt 
meget af bestyrelsens tid dette efterår. 
En ting er at modtage Jeres krav, be-
handle og sende dem til de respektive 
menighedsråd, men der følger en masse 
skriverier og forhandlinger i kølvandet. 
Mange menighedsråd har været dårligt 
klædt på til forhandlingerne og det har 
krævet en ekstra indsats at få tingene til 
at glide.

Al begyndelse er svær....
….men året 2010 har til gengæld budt på masser af spændende  
arbejdsopgaver og udfordringer, skriver Helene Devantié i sin første 
nytårshilsen til medlemmerne.

fortsættes næste side..
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Nogle har fået, hvad de ønskede, andre 
har måttet nøjes med mindre og så er 
der dem, hvor vi ikke har haft held til at 
forhøje lønnen. Den sidste gruppe er vi 
ikke færdige med. I skrivende stund er 
bestyrelsen ved at finde de sager frem, 
der skal videreføres til næste forhand-
lingsbord, nemlig stiftet. 

Lønudvalg står klar
Jeg ved, at I desværre ikke alle er til-
fredse med lønforhandlingernes ud-
fald, tænk positivt og lad os glæde os 
over muligheden for at forhandle løn 
og forhåbentlig også få noget ud af det. 
Bestyrelsen har ved sidste bestyrelses-
møde nedsat et lønudvalg, der sammen 
skal forestå næste års lønforhandlinger. 
Hold øje med blad og hjemmeside, da vi 
igen får brug for Jeres tilsagn.

Især for tjenestemandsansatte
Engangsvederlag og omklassificeringer
Lokallønspuljemidler for de tjeneste-
mandsansatte er desværre ikke meldt 
ud endnu. 

Bestyrelsen vil som andre år beslutte, 
hvorledes disse midler skal bruges og 
fordeles. Hvis man vil være sikker på 
en bid af kagen, kan menighedsrådet 
søge om at få del i puljen til personlig 
omklassificering eller engangsvederlag. 
Det er dog ikke afgjort endnu, hvorvidt 
der bliver mulighed for omklassifice-
ringer. 

Men vi håber selvfølgelig, at der nu, 
efter der er faldet ro over overgang til 
overenskomstansættelserne, bliver åb-
net for muligheden igen.

Ændringer ved efteruddannelsen
Vores obligatoriske uddannelsesfor-
løb går over al forventning og der må 
sæson efter sæson laves ekstraforløb 
- det er ganske positivt. De nye VEU 
regler og tilskud til AMU, som følge af 
finansloven, får økonomisk konsekvens 
for menighedsrådene for uddannel-
ser påbegyndt efter den 6. februar i år. 
VEU godtgørelsen sættes ned til 80 % 
af højeste dagpengesats (før 100 %)og 
nedskæring i tilskud til AMU betyder, at 
menighedsrådene får udgifter i forbin-
delse med forplejning og indkvartering. 
Vi håber selvfølgelig ikke, at det vil få 
betydning for menighedsrådenes vilje 
og muligheder for at efteruddanne per-
sonalet. 

Med hensyn til tilmelding til kirketje-
neruddannelsen er det fortsat planen, 
at dette skal overgå til Kirkeministeri-
ets uddannelsesportal i løbet af januar 
måned.

Jo flere desto bedre
Vi har aldrig været flere medlemmer 
end nu og det er rigtig dejligt, at vi kan 
stå mange sammen og stå stærkere.  
Godt at flere kirketjenere får kendskab 
til deres faglige organisation - tak til 
alle, der har været medvirken til dette.

God arbejdslyst i det nye år!

Tekst Helene Devantié 

..fortsat fra forrige side
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Kære Brevkasse
Jeg har et spørgsmål om længden af fridage. Vi har tit gudstjenester søndag aften 
kl. 20. I kirken er der lukkedag om mandagen, det vil sige at alle har fri og der kan 
ikke komme tjenester. Om tirsdagen møder jeg kl. 8. Jeg synes jeg har hørt noget 
om, at man har fri fra kl. 17 dagen før ens fridag. Er det rigtigt?
Hilsen Snemanden

Kære Snemand, svaret er både ja og nej.
I organisationsaftalens § 11 stk. 3 står meget nøje (men lidt kringlet) beskrevet, 
hvor lang din fridag skal være.

”En fridag skal have en længde af mindst 40 timer, men kan dog betragtes som gi-
vet, uanset at fritiden kun har udgjort 36 timer inden for tidsrummet kl. 17 dagen 
før fridagen og kl. 8 dagen efter fridagen.”

Lad os sige at du har en gudstjeneste kl. 18.30 og du er klar til at gå hjem kl. 20. I 
dette tilfælde kan man lige præcis godt nå at have 36 timers frihed i tidsrummet 
mellem kl. 17 dagen før fridagen og kl. 8 dagen efter fridagen. 

Men når du har et arrangement/tjeneste der først er slut ca. kl. 21.30 kan din 
fridag af gode grunde ikke have en længde af mindst 36 timer i tidsrummet mel-
lem kl. 17 dagen før fridagen og kl. 8 dagen efter fridagen, og den skal derfor have 
en længde af 40 timer. Så du skal dermed ikke møde på din arbejdsplads igen før 
tirsdag kl. 13.30. 

Dette skal menighedsrådet acceptere ellers må de meddele relevante parter, at 
der ikke er kirketjener til rådighed søndag efter kl. 20.

Brevkassen
Vi modtager stadig meget gerne

spørgsmål til brevkassen.
Send dem blot til vores mail

blad@kirketjener.info

Tekst Helene Devantié 
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Jeg føler mig utrolig privilegeret
Said Kako havde for mindre end et år siden ikke forestillet sig, at han skulle være kirketjener i den danske folkekirke. Men i dag har 
han svært ved at forestille sig, at han igen skulle arbejde med jern og metal.

- Må Gud være med dig, lyder afskedsreplikken, da Said 
Kako efter en god times snak og en spændende rundvis-
ning i Helligåndskirken følger mig til døren. Et udsagn man 
i min branche sjældent får med sig på vejen hjem.

Jeg er i Århus på en af december måneds få solskinsdage 
og jeg er absolut ikke den eneste, der føler mig specielt 
tilsmilet denne dag. For 48-årige Said Kako er Gud på alle 
måder særdeles nærværende i hverdagen - på jobbet og i 
fritiden. Faktisk er Said Kako ikke i tvivl om, hvem der skal 
have en stor del af æren for, at han i dag, efter små to års 
arbejdsløshed, kan kalde sig kirketjener. Og det er ikke kun 
menighedsrådet.

- Jeg har arbejdet mange år som svejser, men da finans-
krisen kom, måtte jeg som mange andre sige farvel til det 
arbejde. Så var jeg i forskellige praktikophold, blandt andet 
på plejehjem, hvor jeg fandt ud af, at jeg gerne ville arbejde 
med mennesker. 

- På et tidspunkt spurgte jeg i Helligåndskirken, om de ville 
have mig i en måneders praktik som kirketjener, og det 
viste sig, at deres kirketjener gennem mange år     netop 

havde sagt op den dag. ”Kan du starte på mandag”, spurgte 
han - og så var jeg i gang. 

Ved årsskiftet 2011 kunne han så kalde sig fastansat, og 
Said Kako føler sig i dag både glad og heldig. Jobbet som 
kirketjener passer ham endnu bedre, end han for seks må-
neder siden havde drømt om. 

- Gaver fra Gud falder ofte, når du mindst venter det, og 
nogle dage føler jeg det slet ikke som et arbejde. Jeg trives 
virkelig i kirkerummet - i Guds hus. Ja, vi burde alle stole 
mere på Gud, siger han tankefuldt med et stort smil i det 
venlige, brune ansigt.

For som navnet og kuløren antyder, er den århusianske 
kirketjener ikke hvad mange vil kalde en typisk dansker. 
Men han er kristen og taler gerne om, at troen har en helt 
specielt plads i hans liv. 

- Jeg er født i Syrien, og har de seneste 23 år boet og arbej-
det i Danmark. Jeg er utrolig glad for Århus, og føler mig 
som århusianer. Men det skal du altså ikke skrive, griner 
han.

Kristentroen har han med fra barnsben af, og derfor har 
det også været naturligt at engagere sig i den assyriske me-
nighed i Århus. 

- Her i landet er der omkring 150 familier i den assyriske 
kirke, og langt de fleste kommer i menigheden her i Århus. 
Det er en stærk menighed med masser af aktiviteter og fæl-
lesskab. Vi holder vores gudstjeneste om lørdagen, hvor vi 
låner både lokaler og kirkerummet her i Helligåndskirken, 
forklarer Said Kako, der også er menighedens bestyrelses-
formand.

- I den assyriske kirke tager vi fasten mere alvorligt. Vi 
har to fasteperioder om året, ligesom vi har en række dage, 
hvor vi ikke faster, men i hvert fald ikke spiser kød.

- Men gennem årene er jeg også kommet meget i folkekir-
ken også, og jeg synes, at vi på mange måder ligner hinan-
den. Der er i hvert fald mere, der binder os sammen end 
der skiller os ad.w
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- Må Gud være med dig, lyder afskedsreplikken, da Said 
Kako efter en god times snak og en spændende rundvis-
ning i Helligåndskirken følger mig til døren. Et udsagn man 
i min branche sjældent får med sig på vejen hjem.

Jeg er i Århus på en af december måneds få solskinsdage 
og jeg er absolut ikke den eneste, der føler mig specielt 
tilsmilet denne dag. For 48-årige Said Kako er Gud på alle 
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Ved årsskiftet 2011 kunne han så kalde sig fastansat, og 
Said Kako føler sig i dag både glad og heldig. Jobbet som 
kirketjener passer ham endnu bedre, end han for seks må-
neder siden havde drømt om. 

- Gaver fra Gud falder ofte, når du mindst venter det, og 
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virkelig i kirkerummet - i Guds hus. Ja, vi burde alle stole 
mere på Gud, siger han tankefuldt med et stort smil i det 
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For som navnet og kuløren antyder, er den århusianske 
kirketjener ikke hvad mange vil kalde en typisk dansker. 
Men han er kristen og taler gerne om, at troen har en helt 
specielt plads i hans liv. 

- Jeg er født i Syrien, og har de seneste 23 år boet og arbej-
det i Danmark. Jeg er utrolig glad for Århus, og føler mig 
som århusianer. Men det skal du altså ikke skrive, griner 
han.

Kristentroen har han med fra barnsben af, og derfor har 
det også været naturligt at engagere sig i den assyriske me-
nighed i Århus. 

- Her i landet er der omkring 150 familier i den assyriske 
kirke, og langt de fleste kommer i menigheden her i Århus. 
Det er en stærk menighed med masser af aktiviteter og fæl-
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forklarer Said Kako, der også er menighedens bestyrelses-
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- I den assyriske kirke tager vi fasten mere alvorligt. Vi 
har to fasteperioder om året, ligesom vi har en række dage, 
hvor vi ikke faster, men i hvert fald ikke spiser kød.

- Men gennem årene er jeg også kommet meget i folkekir-
ken også, og jeg synes, at vi på mange måder ligner hinan-
den. Der er i hvert fald mere, der binder os sammen end 
der skiller os ad.w

Tekst & foto Michael Tungelund
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Østerøvej 2 · 5800 Nyborg · Tlf. +45  65 31 31 31
www.nyborgstrand.dkHele Danmarks mødested.

Kombiner et dejligt ophold med et af vores traditionsrige kurser under
temaet ”Ferie med indhold”. 

Nyborg Strand afholder spændende kurser med et righoldigt program
bestående af et væld af gode foredrag, debat, sang og samvær samt 

Ring for reservation og/eller rekvirér vores specialbrochure på de 
enkelte arrangementer.

Programmet for det aktuelle feriekursus kan også ses på 
www.nyborgstrand.dk hvor reservation ligeledes kan foretages. 

Ferie med indhold!

Har du noget på hjerte?
Husk vi har deadline på bladet næste gang den 10. januar.

Skriv til os på blad@kirketjener.info

Brug for hjælp til kirkebladet...?
– nyt layout
– tryk
– distribution

 9330 DRONNINGLUND · TELEFON +45 98 84 10 20

Nummer 4
Dec. 2010 - januar - februar 2011

38. årgang

• Konfi rmationer 2012

• Kyndelmisse

• Sultens onde cirkel kan 
brydes

• Kik i de gamle 
kirkebøger

Agersted Kirke
klædt i vinterkåbe

Dronninglund Sogn

Julegudstjenester

Julekoncerter

Juletræsfest

Gospelgudstjenester

Senioreftermiddage

Gode gaveidéer

KIRKE & SOGN
 K I R K E B L A D E T  F O R  D R O N N I N G L U N D  S O G N

D E C E M B E R  2 0 1 0  -  J A N U A R  2 0 1 1  ·  N R .  1  ·  4 6 .  Å R G A N G

Glædelig jul

D E C E M B E R  2 0 1 0  ·  J A N UA R  ·  F E B R UA R  ·  M A RT S  2 0 1 1

•  H a n s  E g e d e s  K i r k e  3 8  å r
 f ø d s e l s d a g s f e s t

•  Fo l k e k i r k e n s  N ø d h j æ l p s 
 s o g n e i n d s a m l i n g  2 0 1 1

•  N y t  f r a  m e n i g h e d s r å d e t

•  Ky n d e l m i s s e g u d s t j e n e s t e

•  J u l  i  H a n s  E g e d e s  K i r k e

•  Ti l b a g e b l i k

ENGLEN BRINGER GLÆDE
Oliemaleri på træ 
af Lena Rude Jensen, Løgstør

I bibelen er engle Guds sendebud.
Når der er noget vigtigt på færde,
er englene med, både til jul og påske.
Budskabet lyder: »Frygt ikke! Se, jeg 
forkynder jer en stor glæde«.

Mou sognehilsen

DECEMBER 2010 – MARTS 2011

MED NYT FRA FORENINGERNE

Dokkedal Kirke.

Mou Kirke.
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En af de store ændringer er, at de nye 
regler generelt også omfatter virksom-
heder med mindre end 10 ansatte - og 
dermed hele det folkekirkelige område.

- Kort fortalt er 
formålet at gøre 
arbejdsmiljøet 
mere synligt, 
gøre det til en 
integreret del 
af hverdagen - 
noget intet me-
nighedsråd læn-
gere må se bort 
fra, siger Hans 

Henrik Christensen fra Danmarks Kirke-
tjenerforening.
 
Helt konkret betyder det, at det enkelte 
menighedsråd fremover skal lave et 
årligt møde, hvor kirkens arbejdsmiljø 
sættes på dagsordenen. Her skal ledere 
og medarbejdere tale om, hvad der er 
vigtigt i forhold til arbejdsmiljøet på 
lige netop denne arbejdsplads. Hvad 
bør man tage fat på? Skal der ske æn-
dringer? Hvordan tilrettelægger man 
samarbejdet det næste år? Hvordan 
følger man op? Et emne kunne være 
rammerne for og indholdet af de årlige 
MUS-samtaler.
 
Det skal nævnes, at disse punkter godt 
kan indgå som en del af et allerede ek-
sisterende møde, dog skal debatten om 

arbejdsmiljøet fremgå helt tydeligt af 
mødeindkaldelsen.

- Arbejdsgiveren, ofte menighedsrådet, 
skal skriftligt dokumentere overfor 
Arbejdstilsynet, at den årlige drøftelse 
af arbejdsmiljøet har fundet sted. De 
ansatte kan i den forbindelse opfordre 
menighedsrådet til, at også arbejdsmil-
jørepræsentanten skriver under på re-
degørelsen, men det er usikkert, om det 
er et krav, de ansatte har. Men også her 
vil god dialog fremme forståelsen, fort-
sætter Hans Henrik Christensen.
 
Derudover har arbejdsmiljørepræ-
sentanten fremover krav på 1,5 dags 
årlig efteruddannelse om netop dette 
emne.
 
Landsforeningen af Menighedsråds-
medlemmer har netop udsendt datoer 
for afholdelse af kurser for arbejdsmil-
jørepræsentanterne i 2011. Kurserne 
afholdes i Greve og Vejle, og du kan få 
yderligere information og tilmelding på 
landsforeningens hjemmeside. 

Du kan læse mere om de nye regler på 
kirketrivsel.dk.

Nye arbejdsmiljøregler får også stor betydning for 
arbejdet i folkekirken.

Større fokus på arbejdsmiljøet

Tekst Michael Tungelund
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pr. person 

Vestergade 45, 5700 Svendborg tlf. 62 21 66 99 Fax. 62 20 29 39
www.danhostel-svendborg.dk · dk@danhostel-svendborg.dk

Der kræves ikke Danhostel rabatkort!

Weekend tilbud 
for kirketjenere med partner

Bemærk: Tilbuddet er ikke gældende i perioden i uge 25, 
26, 27 & 28.

Ring på 6221 6699 og brug bookingkode »Kirketjener« 
så sørger vi for resten.
Vi glæder os til at byde jer velkommen i Svendborg!

Tilbuddet indeholder:

450,-

Oplev Svendborg – 2 nætter i et af vore dobbeltværelser – 
alle med eget bad & toilet, TV og trådløst internet.

Start dagen med vores gode morgenbuffet, så er du klar til 

uden for vores dør.

475,-

Husk at medbringe seneste 
udgave af bladet for

at få rabatten.
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Ansættelsen er omfattet af fællesover-
enskomsten mellem Finansministeriet 
og Offentligt Ansattes Organisationer 
– Det Statslige Område (OAO-S-fæl-
lesoverenskomsten) og organisati-
onsaftalen mellem Kirkeministeriet 
og Danmarks Kirketjenerforening 
henholdsvis Forbundet af Kirke- og 
Kirkegårdsansatte for kirkefunktionæ-
rer med kerneopgaver som kirketjener 
og graver. Se hele organisationsaftalen 
på www.folkekirkenspersonale.dk

Lønnen aftales inden for interval-
let 249.025,40 – 321.111,70 kr. for en 
fuldtidsstilling. Udgangspunktet er en 
begyndelsesløn på 249.025,40 kr. for en 
fuldtidsstilling. Der ydes et årligt rådig-
hedsbeløb på 23.460,82 kr. Der er tale 
om en fuldtidsstilling. Du kan læse hele 
stillingsannoncen på www.lyug.dk

Skriftlig ansøgning sendes til kirke-
kontoret og yderligere oplysninger kan 
fås hos menighedsrådsformand Benny 
Plöen. Telefonnumre og adresser findes 
i stillingsannoncen på hjemmesiden.

Menighedsrådet for Lynge-Uggeløse 
sogne.

Stillingsannonce

Engageret kirketjener/gravermedhjælper til Uggeløse Kirke
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