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Nyhedsbrev – januar 2019
Menighedsplejens bestyrelse ønsker alle sogne i provstiet et rigtigt godt og lykkebringende 2019.
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 ved indgangen til et nyt år kan vi i bestyrelsen se tilbage på et godt og travlt år i
2018, hvor vi bl.a. i juli måned havde arrangeret en familieudflugt til Andelslandsbyen
Nyvang. Både blandt børn og voksne var der enighed om, at det havde været en dejlig
dag.
Den årlige sommer-udflugt for ældre m.fl. gik til Samsø. Da vi ankom med færgen
blev vi budt velkommen af en lokalkendt guide, der fulgte os hele dagen. For de 50
deltagere der var med blev det en rigtig dejlig og oplevelsesrig dag. Vi kom til at vide
en hel del mere om Samsø, end det vi vidste i forvejen.
”Spisevenner”, hvor mellem 40-45 mennesker mødes en gang om måneden i Raklev
Sognehus for at spise og hygge sig sammen, fortsætter vi med i 2019. Arrangementet
har så stor tilslutning at det har vist sig nødvendigt at lave en venteliste til hver gang.
Rigtig mange ønsker at være en del af det sociale fællesskab der opstår, når man
blandt andet spiser sammen.
”Sorggruppen”, som er en samtalegruppe 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. Sorggruppen varetages af Lisbeth Dyxenburg, som præst, og 2 sundhedsfaglige personer på skift. Der er mellem 5-10 deltagere i hver gruppe, der mødes hver
14.dag.
I forbindelse med julen 2018 havde vi den glæde, at vi økonomisk kunne imødekomme
samtlige 40 ansøgninger om julehjælp og fejre juleaften på Aktivitetscenteret, hvor 63
mennesker havde ønsket at fejre denne specielle aften sammen med andre.
Vi benytter lejligheden til at sige tusind tak til alle de frivillige der i 2018, hver på deres
måde, med gå på mod – interesse og entusiasme har hjulpet os med både små og
store opgaver.

Samvirkende Menighedsplejer har i 2019 ønsket at holde et af deres kurser i Kalundborg. Datoen er den 28.februar 2019. Kurset, der holdes i Nyvangskirken, har som
overskrift ”Mod til at prioritere i diakonien”. Program for kurset vedhæftes.
Den 19.marts 2019 afholder vi vort Årsmøde. Vi har den glæde at bl.a. SMP`s nye generalsekretær, Mette Møbjerg Madsen, deltager i mødet. Vi håber rigtig mange af vore
medlemsogne vil være sammen med os den aften. Nærmere vil tilgå dels på DAP dels
på vores Hjemmeside.
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