Stoltheden ved det, man kan klare selv
Lene Duun – graver ved Knebel
og Rolsø kirker siden 2009 og nu
graver og leder af graverteamet
ved Knebel, Rolsø, Agri og Egens
kirkegårde. Gift. 2 børn. Bor i
Knebelbro.
For to år siden blev de to gamle
menighedsråd for Agri-Egens og
Knebel-Rolsø lagt sammen til ét.
Det ændrede også situationen for
de ansatte. Hvordan oplevede du
den proces?
Da jeg startede som graver i 2009,
var det i høj grad efter princippet
”learning by doing”. Det var det igen,
da Agri-Egens og Knebel-Rolsø blev
sammenlagt i 2016. Jeg kendte jo til
tingene i Knebel og Vrinners, men
der var ingen at spørge i Egens og
Agri. De første tre måneder var
hårde. Men så fik vi langsomt tilpasset systemerne, så vi nu arbejder ens
på alle fire kirkegårde. Til gengæld
kan man sige, at det med ét menighedsråd i stedet for flere blev mere enkelt at forholde sig til.
Den forandring, I var igennem
dengang, bliver flere og flere ansatte i mindre menighedsråd udsat for i disse år, hvor der sker en
del sammenlægninger. Har du
evt. et par gode råd til de kolleger, der skal igennem den proces
fremover?
Ja, jeg mener, at man bør sørge
for at udarbejde en ”manual” eller
en god arbejdsbeskrivelse på for-

hånd, især hvis strukturen skal laves
om, eller der kommer flere nye medarbejdere til. Vi er i gang med det hos
os, fordi det er vigtigt redskab for et
sammenhængende arbejde. Og det er
vigtigt, at alle medarbejdere er med
til at beskrive arbejdet.
Dit graverteam består af fire kvinder inklusive dig selv. Er det ikke
et hårdt arbejde at skulle udføre
som kvinde? I arbejder jo med
sten og jord og frem for alt udendørs stort set hele året rundt.
Det er ikke et problem. Vi har jo
de rigtige redskaber og materiel til at
hjælpe os. Og så har vi et rigtig godt
arbejdsklima.
Kan du beskrive en typisk arbejdsdag?
Dem er der faktisk ingen af. Arbejdet veksler hele tiden. Vi laver jo
først og fremmest renholdelse og
pyntning af gravstederne. Vi gør rent
i kirkerne, og vi hjælper til med kirketjener-funktionen hovedsageligt i
Agri og Egens, fordi der er en kirketjener tilknyttet Vrinners og Knebel
kirker. Men hvis det kniber, så hjælper vi alle sammen uanset, hvor det
er. Herudover har jeg en del kontorarbejde med tilrettelæggelse og planlægning.
Personalechefen – kontaktpersonen i menighedsrådet – er ikke fysisk til stede i jeres hverdag. Er det
et problem?

Nej. Vi passer os selv, og vi ved,
at vi altid kan komme i kontakt
med vores kontaktperson, hvis det er
nødvendigt. Og skal vi have møde,
så tilpasser vi det, så det passer for
os alle sammen. Vi har en høj grad
af frihed under ansvar, og det er
medvirkende til at gøre vores arbejdsplads så god.
Hvad giver dig arbejdsglæde?
Jobbet i sig selv og så netop det,
at vi har frihed under ansvar. Vi
skal ikke hænge i en klokkestreng,
og vores arbejdsdage er meget forskellige. Og så naturligvis vores gode
samarbejde. Det nyder jeg meget.
Føler du dig værdsat som arbejdstager?
Ja. Jeg har altid fået en god behandling. Vi snakker om tingene.
Og vi bliver ofte bekræftet i, at både
menighedsråd og ”kunderne” værdsætter os.
Hvordan kunne du ønske dig, at
din arbejdsplads skulle udvikle
sig i fremtiden?
Jeg kunne måske ønske mig, at vi
på sigt kunne varetage flere opgaver
selv – som fx at beskære større træer
eller at lave mindre reparationer på
vores maskiner. Det vil kræve længerevarende kurser, men jeg tror, at vi
på sigt kunne spare mange penge
ved det. Men det vigtigste er stoltheden over det, man kan klare selv.
Elsa Holmer ❚
Lene Duun
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