
Årskursus tirsdag den 28. og onsdag den 29. september 2021 på Hotel Nyborg Strand. 

Mandag den 27. september kl. 15: Ankomst for bestyrelsen: Gert Rhinstrøm Schmidt (GS), Pia Dyhrberg 

Hansen (PH), Niels Overgaard Andersen (NOA), Kim Nielsen (KN), Pernille Nordahn Sonne (PNS) og Dorthe 

Anneberg (DA) – Jan Kvistgaard (JK) ankom først tirsdag morgen.  

                                                                                                                                             Referent: Dorthe Anneberg  

Mandag den 27. september 

Kl. 15.00 Mødte 4 tillidsrepræsentanter op for at pakke poser. I år havde vi ekstra mange fine ting.  

                Foreningen havde indkøbt et skærebræt m/logo, men ellers er det udstillerne, der sponserer ting  

                til poserne. 

Kl. 15.00 Samledes bestyrelsen til et kort møde, hvor programmet blev gennemgået og de sidste detaljer  

                 afklaret. 

Kl. 17.00 Møde med tillidsrepræsentanter. GS og PH afholdt møde med de 13 tillidsrepræsentanter, der   

                 var tilmeldt årskurset.  

Kl. 18.15 Middag for bestyrelse og tillidsrepræsentanter. Det var et nyt tiltag i år at invitere alle  

                tillidsrepræsentanter til middag, snak og hyggeligt samvær mandag aften.  

 

Tirsdag den 28. september 

Kl. 08.30 Bestyrelsen mødtes med Dorthe Marie Juul, Nyborg Strand for at få de sidste ting rettet til.  

                Samtidig blev de sidste ting puttet i poserne.  

Kl. 09.30 Begyndte kirketjenerne at ankomme og de blev budt velkommen og tjekket ind af  

                bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter.  

 

Kl. 10.30 Årskurset åbnede og fanen blev båret ind. Formand Gert Rhinstrøm Schmidt bød alle velkommen 

og kom med en del praktiske oplysninger – bl.a. er der livestreaming af alle 3 foredrag samt af ”bestyrelsen 

stiller op”. Derfor er der et kamera og en tekniker bagerst i salen.  

 

Åbningstale ved æresmedlem og tidligere formand Povl Søndergaard.   

 

Efter åbningstalen gik Storm Stensgaard på scenen med foredraget ”Kunsten at brokke sig”. Et meget 

underholdende og tankevækkende foredrag. Han stiller skarpt på vores yndlingsbeskæftigelse ”brok”. Vi 

brokker os meget, og det fylder meget i vores liv på godt og ondt, men kan vi blive bedre til det? Med en 

humoristisk tilgang tog han afsæt i sin stressvidenskabelige baggrund og talte om hvad brok egentlig er, og 

hvad det koster os af forstyrrelser i forhold til trivsel, arbejdsro og arbejdsglæde. Han kom med værktøjer 

til, hvordan vi kan håndtere det og omdirigere vores trang til brok, så det bliver konstruktivt og nyttigt. 

____________________________________________________________________________________ 

Generalforsamling i den Gamle Begravelseskasse tirsdag den 28. september 2021 

Dagsorden: 

1. Beretning ved formanden.  

Gert Rhinstrøm Schmidt bød velkommen og aflagde en kort beretning. Foreningen har ingen 

aktiviteter udover at udbetale begravelseshjælp til medlemmer. 

2. Indkomne forslag 

Ingen 

 

Åbningstale


3. Aflægning af regnskab ved kassereren. 

Kasserer Jan Kvistgaard gennemgik regnskabet.  

Der er 8 medlemmer i begravelseskassen. Der er ikke udbetalt begravelseshjælp i 2020.  

Begravelseshjælpen på kr. 3000,- fastholdes. Formuen den 31. december 2020: 28.655,05 kr. 

4. Eventuelt. 

Intet.                                                                                                             

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden                         Referent: Dorthe Anneberg 

 

Efter frokosten workshops: 

 
 Kl. 13.30 – AMU-Fyn v. Annette Kappelgaard  
 Kl. 13.30 og 15.45 – AMU-Fyn Blomsterbinding v. JonnaTofte Nielsen  
 Kl. 13.30 og 15.45 – Kompetencesekretariatet – Mulighed for støtte til efteruddannelse og 

kompetenceudvikling i Den statslige Kompetencefond   
 Kl. 15.45 – Førstehjælp v. Dansk Røde Kors, Herle                                     
 Kl. 15.45 – Arbejdstilsynet – Fysisk arbejdsmiljø   
 Kl. 13.30 og 15.45 – Den faglige sekretær v. Benny Rosenqvist                                                                                                             
 Kl. 13.30 – Folkekirkens Arbejdsmiljøråd – ”Krænkelse på arbejdspladsen” v. Hans Hjerrild                                                                                                                  
 Kl. 13.30 og 15.45 – Stresshåndtering v. Poul Porup  

 
 
    

Kl. 18.30 Festaften med middag for alle deltagende kirketjenere, æresmedlemmer, gæster og samarbejdspartnere.  
Toastmaster: Kim Nielsen. Vi startede med at synge ”Septembers himmel er så blå” En fantastisk middag med rigtig 
god snak ved bordene. Kl. 21 gik ”Bedemanden fra Kerteminde” på scenen. Underholdning med anekdoter fra et 
langt liv. Der var både til grin og gråd.  
Kl. 22 sluttede middagen og vi sang ”Må din vej gå dig i møde”. Festen kunne herefter fortsætte i Stjernebaren.  
 
Onsdag den 29. september 
 
Kl. 09.00 Morgenandagt ved Pernille Nordahn Sonne. Vi startede med at synge ”Herre Gud! Dit dyre navn og ære” 
og efter Pernilles ”ORD” sang vi ”Spænd over os dit Himmelsejl”. 
 
Kl. 09.30 gik Frank Knudsen på scenen med foredraget ”Konflikthåndtering – det starter hos mig”. Vi er nødt til at 
møde os selv først i mødet med et andet menneske. Vi skal turde blive i det der gør ondt og ikke quickfixe os ud af 
det. Vi må ikke undgå konflikter, uoverensstemmelser og uenigheder – vi skal gå ind i dem, og frem for alt finde 2 
vindere. Frank stillede spørgsmålet: Kender du fornemmelsen af at have taget offer-knappen på, og at det er de 
andres skyld? Her starter god konflikthåndtering nemlig. Ud fra egne erfaringer kom han med gode bud på, hvordan vi 
får mere trivsel, optimerer vores relationer og skaber nærvær. Et fantastisk foredrag hvor vi blev inviteret ind i os selv, 
op i hovedet og ned i maven.  
 
Efter foredraget sang vi ”Kære linedanser” 
 
Herefter var der god tid til kaffe, middagsmad og besøg hos udstillerne.  
 
 
Kl. 13.00 ”Bestyrelsen stiller op”. Gert bød velkommen, præsenterede bestyrelsesmedlemmerne og forklarede 
baggrunden for, at bestyrelsen har valgt dette tiltag i år:  

• Vi er en aktiv bestyrelse, der gerne vil gøre en stor indsats for Danmarks Kirketjenerforening.  

• Vi besluttede for et år siden, at vi ville have mere fokus på tillidsrepræsentantordningen. Den fungerede ikke 
optimalt. Pia er nu den ansvarlige for tillidsrepræsentanterne og den, der har kontakten til dem. Ordningen har 
også fået et løft via fællesoverenskomsten. Det betyder blandt andet, at der er givet 111 timer til hvervet som 
tillidsrepræsentant.    

• Oplever man mobning eller anden form for krænkelse, så SKAL man tage fat i sin tillidsrepræsentant, 
Sekretariatet eller bestyrelsen.  

• Vi vil gerne informere bredt, men vi skal vide hvilke informationer I mangler. Vi har startet nyhedsbreve, men 
bliver de læst? Kom med jeres ideer.  

• Diverse udvalg som bestyrelsen er repræsenteret i, blev gennemgået.  
 
 
 



 
Spørgsmål og kommentarer fra salen: 
Leif, Næsby kirke: De eneste, der ikke er takket eller bemærket i hele coronatiden er kirketjenerne. Vi mangler en 
TAK. Stor forskel fra provsti til provsti om tolkning af retningslinjer.  
Poul Porup, tillidsrepræsentant i Århus Stift: Kan vi gøre noget, så vejen bliver kortere, og det bliver lettere at 
ringe, hvis man er udsat for stress, krænkelser eller lignende. Kun få sogne har en stresspolitik! 
Gurli Vang: Passive medlemmer hvad sker der med dem?  
Gert svarede: Der er startet ”en ny gammel begravelseskasse”, så foreningen fortsat dækker, den til enhver tid 
gældende, begravelseshjælp.  
Leif, Næsby kirke: Kontaktpersoners kvalifikationer – undrer sig over der ikke er et minimums krav.  
Gert svarede: Vi forsøger at påvirke til opgradering, vi har tilbudt at være en aktiv del af kurser for kontaktpersoner.  
Kenneth Pedersen, tillidsrepræsentant i Ribe Stift: Forslag til bestyrelsen; Tage aktuelle emner op på næste 
Årskursus under dette punkt, men at emnerne/konflikterne er sendt til bestyrelsen på forhånd. 
Pia spørger: I lighed med et kæmpe erfamøde?  
Kenneth Pedersen: Ja, noget i den retning.  
Benny Chordt Hansen, tillidsrepræsentant i Helsingør Stift: Send ideer og stof til blad@kirketjener.dk.  
Dorthe svarer; Vi vil MEGET gerne høre fra jer med ideer – både faglige og hvis I har oplevet noget, I vil dele med 
os. Vi har ressourcerne til at få det skrevet.  
Pernille: Bestyrelsen har INTET at gøre med Facebook siden ”Bedste kirketjenere nord for Alperne”. Det er en privat 
oprettet side.  
Gert: Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder kommer på hjemmesiden. På sidste møde vedtog vi bl.a. en 
Facebook politik. Har man spørgsmål til bestyrelsen foregår det på vores egen side. Bestyrelsen kommenterer ikke på 
”Bedste kirketjenere nord for Alperne”.  
Kim: Landsforeningen af Menighedsråd ønsker at blive arbejdsgiver for menighedsrådene, kan vi sige lidt om det? 
Gert forklarede hvordan det fungerer nu, og hvad Landsforeningen ønsker for fremtiden. Det er en grundlovsændring 
og en Folketingsbeslutning der skal til, hvis Landsforeningen skal ind som arbejdsgiverorganisation. De faglige 
organisationer har skrevet til Kirkeministeriet idet man mener, at det system vi har nu, fungerer udmærket. CFU (det 
Centrale Forhandlings Udvalg) har udsendt en pressemeddelelse hvori de skriver, at de også ser et problem i det, 
fordi Landsforeningen er en privat organisation. De faglige organisationer skal til møde med kirkeministeren omkring 
dette.  
Vi kan ikke bestemme hvad de skal – de skal heller ikke bestemme, hvad vi skal.   
Gert pointerede, at der er et meget godt samarbejde med Landsforeningen, og at de faglige organisationer indbyrdes 
har et godt samarbejde. 
 
Medlemskampagnen:  
Lodtrækningen om 2xhotelovernatning for 2 personer blev foretaget af de 2 æresmedlemmer – Gurli Vang og Povl 
Søndergaard.  
Vinderne: Vagn Pedersen, Nykøbing Mors kirke og Britta Houlrik, Hjerrild kirke 
TILLYKKE til vinderne.  
 
Efter eftermiddagskaffen gik Tommy Krabbe på scenen med foredraget ”Den trælse organisation”. Hvis vi vil med 

forrest i feltet handler det om at være træls! Underligt nok er han den eneste, der har indset det. Men det holdt ham 

bestemt ikke tilbage. Han talte så overbevisende om det, at vi blev revet med. Selvom det var både underholdende og 

ironisk, så kom der klare pointer frem. Vores dagligdag blev sat på spidsen på en måde, som ingen af os havde hørt 

før.  

Efter foredraget takkede formand Gert Rhinstrøm Schmidt de fremmødte med ordene VI SES I 2022. Fanen blev 
båret ud. Årskursus 2021 sluttede, og efter en let anretning var det tid til hjemrejse. 
 
 
 
 
 

 

mailto:blad@kirketjener.dk

