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Nyhedsbrev – januar 2020
Menighedsplejens bestyrelse ønsker alle sogne i provstiet et rigtigt godt og lykkebringende 2020.
Samtidig benytter vi lejligheden til at sige tusind tak for den økonomiske støtte vi har
fået af vore medlemssogne 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
2019, hvor vi bl.a. i juli måned havde arrangeret en familieudflugt til Cirkusland ved
Slagelse. Både blandt børn og voksne var der enighed om, at det havde været en rigtig dejlig dag med mange gode oplevelser.
Den årlige sommer-udflugt for ældre m.fl. gik til en have fyldt med inspiration – Zen
Garden nær Stenlille - hvor der var rig lejlighed til at nyde haven på egen hånd og spise vores medbragte mad. Undervejs til Bromølle Kro, hvor vi drak eftermiddagskaffen
med boller og lagkage, gjorde vi holdt ved Ugerløse kirke, der bestemt er et besøg
værd.
”Spisevenner”, hvor mellem 45-50 mennesker mødes en gang om måneden i Raklev
Sognehus for at spise og hygge sig sammen, fortsætter vi med i 2020. 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 2019 havde vi den glæde, at vi økonomisk kunne imødekomme
samtlige 31 ansøgninger om julehjælp og fejre juleaften på Aktivitetscenteret, hvor 67
mennesker havde ønsket at fejre denne specielle aften sammen med andre.
Som det vil være de fleste bekendt afholdt Kalundborg Kommune Bevægfestival i
september måned. Vi deltog under sloganet ”Blive bevæget – Menighedsplejen i Kalundborg Provsti bevæger.” Det var en rigtig dejlig dag med mange gode oplevelser og
mangen en god snak med de mennesker, der besøgte vores stand.

Vi benytter lejligheden til at sige tusind tak til alle de frivillige der i 2019, hver på deres
måde, med gå på mod – interesse og entusiasme har hjulpet os med både små og
store opgaver.
Den 20.februar 2020 afholder vi vort Årsmøde. Vi håber rigtig mange af vore medlemssogne vil være sammen med os den aften. Nærmere vil tilgå dels på DAP dels på
vores Hjemmeside.
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