
Derved kan de øvrige menighedsrådsmedlemmer følge med i, hvordan 
budgettet passer med de faktiske tal året igennem, indtil årsregnskabet 
foreligger.  
Men tallene i budget og årsregnskab baserer sig jo på det ugentli-
ge/månedlige arbejde, som alene påhviler kassereren. Det er betaling af 
regninger (via netbank), bogføring, lønangivelse via Ribe Stift, således at 
alle kirkens ansatte, undtaget præsten, som er lønnet af staten, kan få løn 
hver måned, dvs. graver, kirkesangere, organist, gravermedhjælpere og 
vikarer i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Det er her, ansvaret føles 
tungest, idet der er mange regler, man skal kende til. Ribe Stift kan svare 
på mange spørgsmål, heldigvis! 
 
Vi har et budget på knap 1,5 mio. kr. i 2008, og heraf er godt 900.000 kr. 
lønninger. Resten af pengene går til drift og vedligeholdelse af kirken, 
kirkegården, P-plads, mandskabshus osv. Der er en separat ”præstegårds-
kasse” fælles for Åstrup og V.Starup sogne.  Endvidere udgifter i forbin-
delse med menighedsrådet samt udgifter til kirkelige aktiviteter, f.eks. de 
kirkekoncerter, vi arrangerer et par gange om året, foredrag i konfirmand-
stuen i vinterhalvåret mv. Desuden skal kirkekassen dække udgifter ved 
konfirmationsforberedelse.  
 
De sidste par år har vi planlagt og gennemført en del større projekter, 
f.eks. blev lysekronerne taget ned, skilt ad, pudset og sat op igen, to figu-
rer fra 1200-tallet blev restaureret, vi har installeret kølefaciliteter i kapel-
let, højttaleranlæg i kirken og vi er nu i gang med at lave et funktionelt 
affaldsdepot i nærheden af mandskabshuset.  
 
I Åstrup Menighedsråd har vi et godt samarbejde, hvor vi snakker om 
tingene, og får prioriteret opgaverne, som skal løses, således at vores kirke 
og kirkegård er til rådighed for menigheden på en god og rimelig måde, 
og således at det er en god arbejdsplads for kirkens ansatte. 
 
Igennem de næsten 4 år, jeg nu har været kasserer i Åstrup Menighedsråd, 
har det ofte slået mig, at – ud over lønnen til de ansatte – har kirkens øko-
nomi en meget væsentlig betydning for et lokalsamfund som vores, idet 
mange varer og tjenesteydelser købes lokalt. 
 
Det er et spændende job at være kasserer, og vores dygtige og meget sam-
arbejdsvillige ansatte gør det let og sjovt! 
 
Conny Callesen, kasserer 


