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Menighedsplejens bestyrelse ønsker alle sogne i provstiet et rigtigt godt og lykkebringende 2016.
Samtidig benytter vi lejligheden til at sige tusind tak for den økonomiske støtte vi har
fået af vore medlemsogne i det år, der er gået. En støtte der gjorde det muligt for os at
nå ud til de mennesker i vort provsti, der har allermest brug for en hjælpende hånd – det
være sig i løbet af året eller i forbindelse med julen.
Her i begyndelsen af det nye år kan menighedsplejens bestyrelse se tilbage på et godt
og travlt år, hvor vi blandt andet fik søsat 3 nye aktiviteter: ”Spisevenner”, en Sorggruppe og Lille Juleaften i Snertinge.
Gennem Folkekirkens Feriehjælp lykkedes det os at få sendt 3 familier på ferie til Rørvig. Efter ferien blev der holdt et lille evalueringsmøde med familierne. Her blev bestyrelsen endnu engang bekræftet i dens opfattelse af, at der i høj grad er behov for et arrangement af den art.
Den årlige sommerudflugt for ældre og enlige havde vi i 2015 lyst til at gøre lidt anderledes. 42 havde tilmeldt sig turen, der gik til Havnsø, hvor de der havde lyst havde mulighed for at smage de berømte Havnsø-is. Efter et besøg i den smukke og interessante
Bregninge kirke afsluttede vi udflugten på Amfi-teatret, hvor vi spiste aftensmad og var
til koncert med Birthe Kjær. Bestyrelsen fik rigtig mange positive tilbagemeldinger om en
dejlig dag.
I forbindelse med julen 2015 havde vi den glæde at kunne imødekomme 42 ansøgninger om julehjælp og traditionen tro fejre juleaften for ældre og ensomme m.fl. på Aktivitetscenteret, hvor 57 havde ønsket at fejre denne specielle aften sammen med andre.
Med de aktiviteter bestyrelsen har igangsat kan det ind i mellem føles som en stor
mundfuld at få det alt sammen til at gå op i en højere enhed. Tusind tak til alle de frivillige der i 2015, hver på deres måde, med gå på mod og entusiasme har hjulpet os med
både små og store opgaver.
Den 6.april 2016 afholder vi vort Årsmøde. Vi håber rigtig mange af vore medlemsogne
vil være sammen med os den aften.
Med venlig hilsen og med ønsket om en rigtig glædelig påske
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