
Det er forår 

og solen skinner – dagene bliver lysere og længere. Det er en dejlig opløftende tid og især med Corona på 

afstand, selvom den stadig florerer, dog i en version som de fleste af os kan forholde os til. Et specielt 

minus er der dog i dette forår – nemlig krigen i Ukraine! En krig som berører os alle, og ikke mindst på vores 

købekraft. Værst er det dog for de stakkels mennesker, som lever i lidelse, uro og utryghed dag efter dag! 

Heldigvis er vi så rigt et land, at der kan kompenseres for vores øgede udgifter, men dog slet ikke i den grad, 

som vi mister! Krigen minder os meget om hvad sammenhold kan betyde i forhold til den eller dem, som vil 

os det dårligt. Jo mere vi står sammen – des bedre våben har vi. Jo mere vi tænker over vores færden og 

forbrug, des bedre kan vi regulere modparten, som i sidste ende ikke ser os, som det vi er! Samme taktik 

gælder også når vi vil yde det gode – så er sammenhold blandt andet det at bide i det sure æble, og stå 

sammen om det bedste våben til at ændre på tingenes tilstand, og bagefter bliver det alligevel forår igen.   

Bestyrelsen 

I bestyrelsen har vi et godt samarbejde, som er styret af et sammenhold på trods af vores forskelligheder. 

Vi accepterer hinandens holdninger, vi argumenterer for det, som vi mener er det bedste til gavn for alle 

kirketjenere i hele Danmark. Og der er mange forskelligheder fra øst til vest og knap så meget fra syd til 

nord, men den er der. Måden at drive kirke på afspejles i høj grad af vores arbejdsgivers indstilling, og det 

afspejles helt naturligt i det arbejde, som vi udfører.  

Bestyrelsen arbejder ihærdigt med at forbedre vores kommunikation til alle medlemmer, men også til alle 

nyansatte. Vi mener egentlig at den er god som den er, men vi tror den kan blive bedre. Vi skal forholde os 

til, at der hele tiden kommer mange nye ansættelser til. Vi skal forholde os til at udviklingen i det oplyste 

samfund, vi lever i, bliver intensiveret, og der bliver brugt mange midler på det generelt – for at sælge 

varen skal layoutet være i orden og indbydende. Vi skal konkurrere med øvrige medier om at blive set, hørt 

og anerkendt, som det vi står for. Dorthe og Pernille arbejder trofast og godt på det emne hele tiden 

igennem vores blad, hjemmeside, nyhedsbreve og Facebook.  

Pia kommunikerer intensivt med Tillidsrepræsentanterne, så vi kan holde dem opdateret på alle områder. 

Tillidsrepræsentanter står til rådighed for alle kirketjenere, som måtte have brug for dem. Klart er det at 

medlemmerne står først i rækken – vi får jo heller ikke lov til at spille fodbold i klubben, få chokolade med 

ud af butikken eller andre goder uden, der er betalt for det! 

Kasserer Jan sidder på pengekassen, og forsøger at holde låget på, så bunden ikke kan ses på trods af 

udgifter, som kommer i forbindelse med øget opmærksomhed på os selv, samt en hel almindelig 

prisstigning på alle områder. En svær balancegang! Vi kan se, at medlemstallet er stigende, og vi tror på, vi 

skal investere fornuftigt i fremtiden, for at opretholde vores sammenhold i foreningen generelt. Ikke mindst 

set i lyset af de ressourcepersoner vi er i de forskellige kirker, og som skal klædes ordentligt på til at udføre 

arbejdet som kirketjenere. Bestyrelsen foreslår, med baggrund i de seneste år med underskud, som dog har 

været forventet, en kontingentstigning på 50 kr. om måneden, samt en fremadrettet stigning på op til 5 % 

pr. år gældende fra 1. januar 2023. De 5 % skal imødekomme kontingentforhøjelse til Serviceforbundet, 

øgede udgifter til sekretariat og almindelig prisstigning i samfundet. 

Jan vil gennemgå de aktuelle tal og give jer mere forståelse for forslaget generelt. 

Kim finder lige så stille sin ”plads” efter han indtrådte i bestyrelsen som 1. suppleant ved sidste 

generalforsamling. Indtil videre har han fået Folkekirkens arbejdsmiljøråd som arbejdsområde – et område 

som i høj grad er aktuelt lige nu, men også et stort område at tage hånd om. Herudover er han også 

kontaktperson for stifter og deres erfagrupper. 

Niels Overgaard Andersen gik på pension 31. december 2021 og ind trådte Troels Klamer som 2. suppleant. 

Troels har desværre meddelt ved udgangen af april, at han på baggrund af personlige forhold, ønsker at 



udtræde. 3. suppleanten har valgt ikke at indtræde i bestyrelsen, og dermed bliver det muligt for en 

kommende 1. suppleant, at blive en del af vores gode fællesskab i bestyrelsen. Tak til både Niels og Troels 

for jeres indsats i arbejdet ved at være med til at forbedre forholdene på vores arbejdsplads i Folkekirken.  

Uddannelse 

IT for kirketjenere har blandt andet været slået op som tilbud dette forår – der var desværre kun ganske få 

tilmeldte, og projektet er blevet lukket. På grund af Corona har det været udskudt et par gange. Det er 

ellers et område, der er brug for i hverdagen, men vi konstaterer også, der ikke er den store interesse i 

søgningen til et målrettet kursus på IT-området. Lidt ærgerligt – for det kunne have været anledning til brug 

ved en lønforhandling samt sikre mere viden og erfaring på et område, som bevæger sig ind alle steder.  

Generelt skal vi have opsyn med og fokus på uddannelse, og specielt i forhold til de obligatoriske kurser, 

hvor vi fornemmer der springes over. Især i de kirker, der jævnligt skifter kirketjenere, skal vi rette fokus på. 

I langt de fleste tilfælde er det længden af ansættelsesforholdet, der giver en god og resultatskabende 

arbejdsplads. Desværre må vi erkende, nogle arbejdsgivere ikke har øje på det, og mener udskiftning 

fremmer forståelsen for de skyklapper, som en arbejdsgiver kan have på i deres virke.  

Vi arbejder på at få oprettet en mailkorrespondance til nyansatte i det første års tid efter ansættelse, som 

skal fortælle om deres rettigheder og muligheder generelt. Naturligvis også med øje for en god service, der 

kan øge antallet af medlemmer, men ikke mindst for at informere – det er en af de mange muligheder vi 

har fået igennem Serviceforbundet. 

Kompetencefonden lever i bedste velgående. Der er mange penge på spil, og de kommer fra 

overenskomstmidler. Det er vores egne penge, og jeg kan kun opfordre til at sætte sig til at undersøge 

mulighederne for lige netop dig, for mulighederne er mange. Alt for få søger om midler på vores område!  

Tillidsrepræsentanter 

har fordelen ved, at de selv arbejder som Kirketjenere, og kan hjælpe på mange områder som en 

sagsbehandler, jurist eller et Menighedsrådsmedlem ikke kender til! Vi har lagt mange kræfter i 

tillidsrepræsentanter det seneste års tid – det er mest Pia, der har kontakten. Punktet fylder meget på 

vores bestyrelsesmøder, også i kraft af den omlægning, som finder sted ved hjælp af det nye cirkulære. Vi 

oplever desværre for mange Tillidsrepræsentanter, som ikke reagerer på henvendelser på mail. Det er et 

kæmpe problem, som vi vil ændre. En Tillidsrepræsentant-ordning skal være troværdig, og hvis man som 

medlem henvender sig fordi man er kørt ned på grund af arbejdsforhold som enten er fysisk eller psykisk 

belastende, er det endnu mere nedslående, når en tillidsrepræsentant ikke åbner sin mail mindst nogle 

gange om ugen og helst som minimum på arbejdsdage. Det er et hverv, man har påtaget sig af gavn og ikke 

af navn – det forpligter, og hellere 8 Tillidsrepræsentanter i hele Danmark, som vi ved der svarer på 

henvendelser, end 25 og kun halvdelen besvarer henvendelser. Vi kan ikke lægge navn til en utroværdig 

ordning, når vi også samtidig ønsker at give området et løft. Alle Tillidsrepræsentanter bliver blandt andet 

indbudt til et online møde – mest i forbindelse med bestyrelsesmøder, til at gennemgå referatet – til at 

komme med generelle spørgsmål eller andre ting jf. deres henvendelser eller bare i øvrigt noget de har 

tænkt på! Vi vil gerne bakke op om jer, men vi forventer også at arbejdsindsatsen fra bestyrelsen bliver 

modtaget! Vi glæder os samtidig over, at der er nogle, som takker ja til at være med, hvor der er mulighed 

for at gøre en forskel. Det styrker sammenholdet at bakke hinanden op, uanset om hverdagen er travl eller 

ej. I det nye cirkulære som blev offentliggjort den 15. februar i år, gives der lov til brug af 111 timer om året 

ved fuldtidsansættelse.  De kan bruges på kolleger ved behov eller byde nyansatte velkommen samt holde 

kontakten til kirketjenere med længere ansættelse og samtidig være med til at holde øje med alle former 

for belastende arbejdsforhold. Arbejdsgiveren har sagt ja ved godkendelse til at betale for den forbrugte tid 



og for transportomkostninger. Timerne er på ingen måde tænkt til at bruge i haven derhjemme eller på 

sofaen! Vi anerkender jeres indsats, og respekterer det ikke nødvendigvis er øverste prioritet i hverdagen, 

men det skal tages seriøst med god arbejdsglæde for at være troværdigt. 

Tak til alle jer som har sagt ja til hvervet – tak til jer som har søgt andre udfordringer og fratrådt som 

kirketjener, og hjerteligt velkommen til jer som er nye. Brug jeres muligheder for at arbejde for et større 

sammenhold ved at byde andre velkommen uanset de har været med i mange år eller bare få måneder. Alt 

for ofte ser vi kirketjenere, som har været ansat i længere tid uden at være medlem, som pludselig har 

problemer til langt op over hovedet, enten fordi Menighedsrådet, kirketjenerkollega, præst eller anden 

ansat er udskiftet!! Nogle betaler dyrt ved at gå ned psykisk, og dermed store problemer i arbejds- og 

privatlivet. Kontingentet vi betaler til fagforeningen, er jo lige netop en forsikring for at problemet kan 

afhjælpes, når det opdages i tide. Vandhanen bliver jo ved at løbe, hvis ikke nogen lukker den – og det har 

både ødelæggende og omkostningstunge følger! 

Brug jeres Tillidsrepræsentant alt det I kan – det er den måde de dygtiggøres på – intet spørgsmål er for lille 

eller for stort, og de har tavshedspligt, som til enhver tid skal overholdes jf. foreningens vedtægter for 

Tillidsrepræsentanter. 

Stiftskredse og erfagrupper 

Jeg glæder mig til at besøge jer på stiftskredsmøder, hver gang uanset om der er få eller mange. Mødet 

med jer kirketjenere er stort, læringsrigt og opbyggende. Senest var der en som nævnte, at nogle gange så 

føltes det desværre som om, at glæden var forsvundet efter et Stiftskredsmøde!! Det var de samme 

problemer, der blev nævnt såsom arbejdsplanlægning, rådighedstid, rammetid, lønforhold og lignende. Det 

gav en del eftertanke hos mig. Det er jo på ingen måde meningen, at det skal være nedbrydende at besøge 

et Stiftskredsmøde! Tvært imod skal det være opbyggende, livgivende og inspirerende. Andre vil samtidig 

sige, at det også er her vi skal drøfte problemerne! Men det er eftertænksomt, at problemerne er generelle 

fra år til år!  Hjælp jer selv ved at være opmærksomme på jeres frustration på arbejdet, kollega eller måske 

endda privatlivet. Er I medlem, kan I altid tage samtalen pr telefon eller måske et fysisk møde med en 

tillidsrepræsentant, bestyrelse og i yderste konsekvens med en sagsbehandler fra sekretariatet. Vi – 

Danmarks Kirketjenerforening er jo lige netop til for at hjælpe jer med at forstå og tage hånd om jer og 

jeres frustrationer. Vi arbejder hele tiden på at forbedre vilkårene generelt for kirketjenere og 

tillidsrepræsentanter. Det kræver dog en større portion penge af de midler, der bredt bliver brugt til 

generelle lønstigninger i forbindelse med fællesoverenskomsten, og som vi kan bruge til at forhandle med i 

kirkeministeriet – indtil da må vi væbne os med tålmodighed og slå i bordet, når vi behandles uretmæssigt 

og dårligt. Ingen skal gå på arbejde og føle sig dårligt tilpas – det er livet simpelthen for kort til! Kig altid på 

jer selv, som den største af alle ressourcepersoner, fordi I har kendskabet til hele arbejdspladsen, og ikke 

mindst til alle de forskellige kolleger, der er ansat. Men det kræver mod og tid, men det er muligt, at ændre 

dårlig tone til god – og når vi præsterer den gode tone, tænker andre med i samme bane! 

Sekretariatet 

er vores faste følgesvend. Vi har rigtig megen gavn af, at der sidder nogle smilende personer, der tager 

telefonen og besvarer eller sender os videre i systemet. Vi har en sagsbehandler, som har fingeren på 

pulsen, og som kan være benhård i forhandlingen med gode argumenter, men også med en dybde, som kan 

forstås og respekteres. Vi fejler alle sammen på et eller andet tidspunkt, og det skal der være plads til. Vi 

har hverken et fællesskab eller sammenhold, hvis fejlen kun ligger hos de andre. Sekretariatet er også en 

dyr følgesvend, men har absolut vist sin værdi, som en stor fordel for medlemmerne. Jeg mener ikke, vi kan 



undvære muligheden, alt taget i betragtning ud fra at arbejdsgiver også har rådgivere, de mange 

nyansættelser og deraf følgende lønforhandlinger samt vores mulighed for årlige lønforhandlinger.  

og samarbejdet med Serviceforbundet tåler lige så mange roser. Vi er blevet en del af noget større, der har 

et stort potentiale for os som mindre organisation. Vi opdager hele tiden nye små detaljer, som vi kan 

bruge, og det fremmer lysten til at få det ført ud i livet. Det tager tid, og når det så er implementeret, så 

håber vi det kan spare os på tid og samtidig give os fornemmelsen af noget bedre og fremtidssikret. 

Mulighederne er mange, og vi skal tage dem i den rækkefølge, hvor vi også selv kan følge med! 

Medieudvalget 

er blevet født og døbt. Det er blevet et stort punkt på dagsorden til bestyrelsesmøderne. Bladredaktør 

Dorthe og webmaster Pernille på hjemmeside og Facebook, er blandt andet de to, som kommer med et hav 

af ideer, nye påfund og tilretning af gamle påfund, som trænger til en ansigtsløftning. De udfærdiger i 

samarbejdet med Serviceforbundet et nyhedsbrev, som vi modtager hver måned. Bladet bliver måske snart 

navngivet, og hjemmesiden bliver i løbet af efteråret opfundet på ny med det samme indhold bare i en 

mere overskuelig, indbydende og inspirerende indpakning. I samarbejde med Nyhedsbrev, blad og 

hjemmeside fungerer også Facebook. Alle fire dele er godt forbundet – den ene er ikke mere vigtig end den 

anden – én kan bruges til det hurtige budskab – én anden til de lange og uddybende informationer og en 

tredje til informationer som altid er til rådighed og lige ved hånden. Nyhedsbrevet bruges til blandt andet at 

skabe jeres nysgerrighed og til kortere og bred information! Et fantastisk samarbejde og et velfungerende 

sammenhold i en tid, hvor kommunikation er vigtig. Der præsteres et stort stykke arbejde på området, men 

Corona har lært os hvor vigtig kommunikationen er, og det skal være tilgængeligt hurtigst muligt for alle, så 

ingen skal føle sig forbigået!  

Lønforhandlinger 

sker hver gang der ansættes en ny kirketjener. Der er også mulighed for alle ansatte at få en årlig 

forhandling, som starter i sensommeren og i en del tilfælde først afsluttes næste forår. Fristen for 

indsendelse til sekretariat er ca. den 1. august, og den kan sagtens sendes før sommerferien! Sidste år blev 

der indsendt 78 skemaer med lønforhandling, hvor det samlede beløb hævede lønsummen for alle 

kirketjenere i Danmark med 531.277 kr. årligt indtil fratrædelse eller pension, og udover det blev der givet 

160.110 kr. i engangsvederlag. 

Lønsummen vil altid bidrage til et højere beløb ved beregninger i forbindelse med OK-forhandlinger, så jo 

højere lønsum, des større beløb at forhandle med. 

Af medlemmer er der sidst i april måned 557 kirketjenere. Et tal som stiger en lille smule over tid, dog har vi 

de sidste par år set en stigning på 10 %, hvilket er blevet bemærket rundt omkring hos samarbejdspartnere. 

Går vi tilbage til OK18 præsterede vi 545 medlemmer, og der meldte en del sig ind på grund af solidariteten 

omkring overenskomstforhandlingen og udsigten til strejke.  

De 557 medlemmer fordeler sig med 350 kvinder og 207 mænd. 

Vi er naturligvis glade ved at vores indsats omkring kommunikation bærer frugt, men det skyldes måske 

også at vi nu har en strejkekasse som understøtter os, ved at vi blev en del af Serviceforbundet. Det har 

været dyrt, men det er også trygt, når nogen vil begrænse os! 

Afslutningsvis  

vil jeg rose alle som jeg møder. Jeg mindes kun gode ting fra jer som jeg har mødt. Det giver en god ro på 

banen, og det gør mig også stolt at repræsentere så mange kirketjenere, der kan mestre at tale ordentligt, 



selvom vi kan være uenige på nogle områder. Der er rigeligt med folk i den store verden, som har meget at 

lære af os. 

Tak til jer medlemmer for de mange gode kommentarer og respons på vores arbejde. Tak fordi I bakker op 

om jeres fagforening. Ring endelig eller skriv når I får behov enten til Tillidsrepræsentanter, sekretariat eller 

bestyrelsen.  

Tak til bestyrelsen for et velfungerende og godt samarbejde – Tak til FAKK for det gode samarbejde om 

sekretariatet og ikke mindst til Sekretariatsudvalget – Bjarne, John og Jan. Tak til Jette og Tina som betjener 

telefonen til daglig, og tak til Kristina, som nu er forhenværende, og Benny for veludført arbejde med 

diverse sager, og tak til alle 4 for jeres gode evner og imødekommenhed. Tak til Tillidsrepræsentanter for 

jeres engagement og gå på mod. En stor Tak til de øvrige faglige organisationer i Folkekirken. Tak for et 

godt og inspirerende samarbejde, og en rigtig god og positiv stemning på tværs af vores forskelligheder. Tak 

til alle samarbejdspartnere for positive møder enten det har været fysiske eller online møder – som i høj 

grad gælder til Serviceforbundet og jer, som vi kender og arbejder eller taler sammen med i den 

sammenhæng. Tak til Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og 

OAO, udvalgene generelt, AMU-Fyn og kompetencesekretariatet.  

De bedste hilsner på vegne af Danmarks Kirketjenerforening  

Formand  

Gert Rhinstrøm Schmidt. 


