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DANMARKS KIRKETJENERFORENING

VI ER TIL FOR DIG
Danmarks Kirketjenerforening er til for dig. Vi hjælper med at skabe tryghed for vores
mere end 500 medlemmer i hele landet.
ET FAST ANKER
Jobbet som kirketjener er præget af omskiftelighed.
Det gælder både i forhold til vores arbejdsopgaver
og arbejdsgiver. Folkekirken er under konstant
udvikling – og de mange menighedsråd ligeså. Vi
fungerer som et fast fagligt anker for vores medlemmer, og det skaber tryghed på arbejdspladsen.
DIN FAGLIGE SPARRINGSPARTNER
Vi er kirketjenernes forhandlingsberettigede organisation. Som medlem hos os får du faglig bistand
og mulighed for årlig individuel lønforhandling.

Vi hjælper i situationer, hvor vores medlemmer har brug for en sparringspartner. Det kan være i forbindelse med
konfliktløsning på arbejdspladsen,
som bisidder til samtaler eller
til en samtale om det psykiske
arbejdsmiljø. Hos os får du kompetente svar fra personer, der kender
din hverdag og dit daglige arbejde.
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TILLIDSREPR Æ
SENTANTORDNING
I Danmarks Kirketjenerforening har vi
en tillidsrepræsentantordning. Tillidsrepræsentanterne vælges for en toårig periode. De rådgiver blandt andet medlemmerne i faglige spørgsmål og hjælper
med at skabe et godt arbejdsmiljø.

SCAN QR-KODEN
FOR AT SE VIDEO

40 års erfaring
med restaurering,
fremstilling af nyt.
 Kalke
 Diske
 Oblatæsker
 Vinkander
 Særkalke
 Hjemmeberettelsessæt
 Hjemmedåbssæt
 Dåbsfade
 Dåbskander
 Alterstager
 Gulvstager
 Bænkestager
 Bænkevaser
 Kirkebøsser
 Jordpåkastelsessæt
 Lysglober i messing
 Lysglober i smedejern
 Miljørigtige olielys
FREDBERG.DK ApS, Viborgvej 22, Strandby, 9640 Farsø
Tlf. 98 63 61 11 – mail@kirkemester.dk – www.kirkemester.dk
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MEDLEMSFORDELE I DANMARKS
KIRKETJENERFORENING

SOM MEDLEM AF DANMARKS
KIRKETJENERFORENING FÅR DU:
• professionel faglig bistand
• mulighed for årlig individuel lønforhandling
• kompetente svar på spørgsmål fra personer, der
kender din hverdag som kirketjener
en
bisidder
med ved forhandlinger, sygefraværs•
samtaler m.m.
konfliktunderstøttelse
ved strejke og lockout
•
• begravelseshjælp ved dødsfald
• nyhedsbreve og medlemsblade

PRISEN FOR MEDLEMSKAB AF DANMARKS KIRKETJENERFORENING
ER FULDT FRADRAGSBERETTIGET. MEDLEMSKAB BESTÅR AF TRE TRIN:

TRIN 1:

Deltidsansat 0-14 timer

TRIN 2:

Deltidsansat 15-29 timer

Som medlem af Danmarks Kirketjenerforening har du
også mulighed for at melde dig ind i Forbrugsforeningen, som giver rabat i 4.600 butikker landet over, at
tegne forsikring gennem TJM Forsikring samt at låne

TRIN 3:

Fuldtidsansat fra 30 timer

penge gennem Tjenestemændenes Låneforening.

Du kan læse mere om medlemsfordelene på vores
hjemmeside: www.kirketjener.dk/om-os

DANMARKS KIRKETJENERFORENING

Stærkt
forsikringstilbud
til dig
Danmarks Kirketjenerforening og TJM Forsikring
samarbejder om at tilbyde medlemmer af
Danmarks Kirketjenerforening de bedste
forsikringer til superskarpe priser.
De fleste kan spare penge ved at skifte til
TJM Forsikring. Se, om det også gælder dig,
på tjm-forsikring.dk/daki

Danmarks
mest tilfreds
e
kunder
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KIRKETJENERENS OPGAVER
I kirken er der lunt, og salmebøgerne ligger klar. En følelse af ro spreder sig, mens musikken
fra orgelet indhyller alle. Det er et trygt rum at træde ind i. Alt har sin plads, og alt er klar.
DET FORKROMEDE OVERBLIK
Det er kirketjenerens fornemmeste opgave at sørge for, at
det hele spiller sammen. Det er os, der får både hverdagen og de kirkelige handlinger til at glide. Vi sørger for,
at kirken er ren og pæn, og vi passer på inventaret og
de historiske genstande. Vi fylder vand i dåbskanden og
lægger salmebøgerne klar.
En kirketjener må nødvendigvis bevare det forkromede
overblik, og der følger en høj grad af selvstændighed og
ansvar med stillingen som kirketjener.

EN ANDERLEDES ARBEJDSPLADS
Som kirketjener er man i høj grad en del af en
anderledes arbejdsplads. Meget af vores arbejde
foregår, mens andre har fri, og er med til at tage
hånd om de højtider, fejringer og begivenheder,
som finder sted i kirkens rum. Derfor er det
også et utroligt givende arbejde – vi oplever smil
og tårer, når sognets borgere markerer livets gang.

Arbejdet udføres
under vejledning
af kirkekyndige
rådgivere

Dansk Kirkestabilisering
- mere end 25 års erfaring
Udfører stabiliserende løsninger i form af:
• Wireopspændinger
• Sammenspændinger i rustfrit stål
• Spærfodsforankring
• Udskiftning/restaurering af murankre

•
•
•
•

Restaurering af trækonstruktioner
Vekselbjælker
Vindkryds
Indlimningsankre

Dansk
Kirkestabilisering I/S
Poul Erik Bruun 40333094 | Thomas Bruun Buhl 51249206

Kontakt os og hør mere:
Poul Erik Bruun 40333094
Thomas Bruun Buhl 51249206
www.danskkirkestabilisering.dk

www.danskkirkestabilisering.dk

DANMARKS KIRKETJENERFORENING
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At være kirketjener betyder,
at man er den første, der kom
mer, og den, der slukker lyset bag
efter. At gøre alt det praktiske klar
til en højmesse, så præst, organist og
kirkesanger véd, at når de kommer,
kan de koncentrere sig om det, de
skal: forkynde, spille og synge.
– DORTHE, KIRKETJENER

Æstetiske og
skræddersyede
lyd- og
billedløsninger
Teleslynge- & højttaleranlæg
Kameraer & streaming
Professionelle musikløsninger
Projektorer & interaktive tavler
Skærmløsninger
Optageløsninger
Trådløs styring via tablet

Marmorkirken, København

Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud
på tlf. 4445 2540 eller læs mere på www.oticon.dk

God lyd
skal høres
ikke ses.
Kan du fin
de
højttalern
e?
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REGIONALE FORSKELLE
I Københavns Nordvestkvarter sidder en mand på trappestenen til en af byens mange kirker.
Hans mave er tom, og hans tøj er beskidt. Kirketjeneren er det første venlige ansigt, han møder i dag. Før han forlader kirken igen, har han fået et måltid mad, og hans tøj er rent og tørt.
EN DEL AF MILJØET
Vores arbejde er en afspejling af det, som er omkring
os. Meget afhænger af sognets størrelse og art. Bor
der eksempelvis mange ældre borgere eller unge par
i sognet, eller er sognet præget af mange hjemløse, vil
det naturligt påvirke, hvilke opgaver der fylder mest.

For nogle kirketjenere går meget af tiden med at klargøre til dåb og begravelse, mens andre har det fast på
skemaet, at der skal vaskes soveposer hver tirsdag.
Kirketjeneren er derfor også et anker for sognets borgere – og ofte det første ansigt, de møder i kirken.

Man skal kunne omstille
sig fra sorg til glæde, uanset
om man kender folk personligt
eller ej. Alle skæbner påvirker
én i mere eller mindre grad.
– PIA, KIRKETJENER

Fruergårdsvej 5 · Fjallerslev
7900 Nykøbing M

Kirkeklokken ApS

Tlf.: 20 27 31 77

Ringe- og kimeanlæg

kirkeklokken@gmail.com
Se mere på:
www.kirkeklokken.dk
www.nordic-carillon.dk

Smedeopgaver og opsætning af ringeanlæg, ringemaskiner og specialopgaver.

Udlejning af mobilt klokkespil
– både til indendørs og udendørs.

– og læs om, hvad vi kan
gøre for dig.

DANMARKS KIRKETJENERFORENING

MANGFOLDIGE OPGAVER
Søndagens gudstjeneste og kontakten med
sognets borgere er en vigtig og glædelig opgave
for kirketjenere i hele landet.
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En kirketjeners opgaver veksler dog også meget
fra kirke til kirke. Rengøring af ældre kirker med
kalkmalerier foregår anderledes end i en nybygget
kirke med klinkegulv. Hverdagen som kirketjener
er derfor præget af mange nuancer, der gør arbejdet både interessant og givende. Som kirketjener
er man i høj grad med til at sætte sit eget præg på
sognet, når hverdagens opgaver skal løses.

Se v
ores

s

DSN tore udva
24.D
K lg

ALTERVIN

ALTERBRØD

LYS

DSN Kirkevin med
15% alc. er den mest
anvendte altervin, men
vores portvine er også

Alterbrød er usyret brød, lavet af hve-

Vi forhandler et bredt sor-

med alkohol. Og netop
på grund af alkoholen
har disse den længste
holdbarhed. Mange
anvender alkoholfri
ikke kan tåle eller ikke
ønsker spiritus.
Hos DSN A/S har vi sammensat et kvalitetskvalitet, uanset hvilken vin der foretrækkes at

- miljøvenlige lys af 100% ren stearin

som oblater, der har været almindelige

telys, kronelys, bloklys m.m.

år. I dag anvendes der

ASP-Holmblad og udviklet

hvor man brækker stykker af. Dette illustrerer, at
der spises af det samme
brød, og man er en del
af fællesskabet ved
nadveren.

har derfor de bedste brændeegenskaber kombineret

Hos DSN A/S har vi
nadverbrød, bestående

stagerne.
af
svanegodkendt 100%
ren stearin af høj kvalitet.
Lysene er miljøvenlige og
produceret af talg/animalsk
fedt og vegetabilsk fedt
(planteolier).

LANDSDÆKKENDE TOTALLEVERANDØR SIDEN 1986
DSN A/S · N.A. Jensensvej 1, Tornby · 9850 Hirtshals · Tlf. 96 56 41 00 · E-mail: info@dsn24.dk · www.dsn24.dk
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EN SÆRLIG STØBNING
Det er et genkendeligt smil, man møder i døren til kirken. Det har budt velkommen så mange
gange før. Dette venlige ansigt har markeret begyndelsen på bryllupper, begravelser og dåb i
familien. Det er de samme øjne, der varmt hilser på og byder indenfor i kirkens trygge rum.
ET KENDT ANSIGT I LIVETS SORGER OG GLÆDER
Som kirketjener bliver man for mange et kendt ansigt,
og meget af glæden i arbejdet som kirketjener sker
i døren til kirken, når vi byder indenfor til søndagsgudstjeneste. For mange familier bliver vi en del af
familiehistorien. Vi følger dem gennem lykke og sorg
og tager del i de skelsættende begivenheder, som
markerer livets gang. Vi møder mennesker i alle livets
afskygninger – på både gode og dårlige dage.

Vi bærer derfor et stort ansvar som kirketjenere, når
vi er de første, som sognets borgere møder. Vi er kendte ansigter i kirken – og samtidig er vi fluen på væggen, der ubemærket får det hele til at hænge sammen.

UDDANNELSE
Inden for de første to års ansættelse skal den obligatoriske uddannelse til kirketjener gennemføres. Uddannelsen
består af fire veltilrettelagte kursusforløb og tager i alt
fem uger. Uddannelsen er udarbejdet i samarbejde med
de øvrige faglige organisationer, Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, Kompetencesekretariatet og
AMU-Fyn.

Uddannelsens opbygning er lige så mangfoldig som arbejdet – og indebærer blandt andet:
• Rengøring og specialrengøring af historiske genstande
• Førstehjælp og brandslukning
• Etik
• Blomsterbinding
• Vedligeholdelse af bygninger og teknisk udstyr

Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark
w w w . g r o n n e - j e s s e n . d k

www.jsdanmark.dk

Storegade 1
6800 Varde
Tlf.: 75 22 22 33
post@gronne-jessen.dk
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I rollen som kirketjenere er
vi ressourcepersoner, som ved,
hvor tingene er, har overblik over
bygninger, knapper og kontakter
– vi er uundværlige og uden os er
det meste kaos!
– GERT, KIRKETJENER

EFTERUDDANNELSE
Folkekirken er en arbejdsplads i konstant udvikling. Der udbydes derfor løbende kurser og efteruddannelsesforløb,
så vi kan løse de nye opgaver, der opstår
med udviklingen.
Kurserne udbydes i samarbejde
med AMU-Fyn.

ARBEJDSMILJØ - EFFEKTIVITET - YDRE MILJØ
Clean Supply A/S er en 100 % ren dansk handelsvirksomhed med salg
af rengøringsmidler, rekvisitter, papirvarer, måtter & maskiner samt
relaterede produkter og serviceydelser til professionelle brugere.

Fabriksparken 10 A · 2600 Glostrup · Tlf.: 43 43 44 55 · mail@clean-supply.dk · www.clean-supply.dk

ALLE HENVENDELSER SKER TIL SEKRETARIATET
(Også post vedr. ansættelser, indmeldelser, udmeldelser og
lønforhandlinger, med mindre andet er aftalt)

Tlf.: 75 34 17 77 (Mandag til fredag kl. 9 til 15)
E-mail: kontor@kirketjener.dk

www.kirketjener.dk

Stolte traditioner og forfinet håndværk igennem generationer
er basis for vores orgler, hvor arkitektur, klang og håndværk
tilpasses individuelt til hver enkelt kirke
Vi tilbyder:
• Nybygning
• Stemning og
vedligehold
• Renovering /
restaurering
• Udbygning /
ombygning

Vil du
vide mere?
Kontakt os på
47 17 75 75

Havremarken 3, 3650 Ølstykke • Årslev Bygade 7, 6230 Rødekro • Telefon 47 17 75 75 • www.andersen-bruhn.dk • CVR 89419115

• 17049 • www.jsdanmark.dk

Sekretariatet
Solbakken 30
7260 Sdr. Omme

