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Menighedsplejens bestyrelse ønsker alle sogne i provstiet et rigtigt godt og
lykkebringende 2017.
Samtidig benytter vi lejligheden til at sige tusind tak for den økonomiske
støtte vi har fået af vore medlemsogne og andre 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 vi i bestyrelsen se tilbage på et godt og
travlt år, hvor vi bl.a. i juli måned for første gang arrangerede en familieududflugt, der gik til Odsherred Zoo. Både hos voksne og børn var der enighed
om at det havde været en rigtig dejlig dag. 21 børn og 15 voksne havde
tilmeldt sig udflugten.
Den årlige sommerudflugt for ældre gik til Andelslandsbyen Nyvang. Dagen
begyndte vi med en kort gudstjeneste i kirken. Herefter fortalte kirketjeneren
os om kirkens historie ligesom vi havde mulighed for på egen hånd at gå på
opdagelse i kirken og den nærliggende skole. Eftermiddagskaffen blev
drukket i den hyg`lige ”Madam Blå” samtidig med at en af Nyvangs guider
ret underholdende fortalte os lidt om stedets og Andelsbevægelsens historie.
Det blev en rigtig vellykket tur for de 45 deltagere.
”Spisevenner”, hvor 25-40 mennesker mødes en gang om måneden i Raklev
Sognehus for at spise og have det hyg`ligt sammen et par timer, er blevet en
stor succes.
Sorggrupper, som er samtalegrupper for efterladte til blandt andet
ægtefæller og forældre har vist sig at give god mening. Vi fortsætter derfor
med denne aktivitet i det nye år. Formålet med sorggruppen er at finde
lindring og håb til at leve videre uden det menneske man har mistet.
Sorggruppen bliver ledet af en præst og en sygeplejerske.
I forbindelse med julen 2016 havde vi den glæde, at vi kunne imødekomme
samtlige 37 ansøgninger om julehjælp og fejre juleaften på Aktivitetscenteret, hvor vi i alt var 70, der havde ønsket at fejre denne specielle aften
sammen med andre.
Ind i mellem kan det føles som en stor mundfuld at få alle aktiviteterne til at
gå op i en højere enhed. Tusind tak til alle de frivillige der i 2016, hver på
deres måde, med gå på mod – interesse og entusiasme har hjulpet os med
både små og store opgaver.
Den 28.marts 2017 afholder vi Årsmøde i Aarby fra kl.19.00-22.00. Vi håber
rigtig mange af vore medlemsogne vil være sammen med os den aften.
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