Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Nyhedsbrev – februar 2021

Menighedsplejens bestyrelse ønsker alle sogne i provstiet et rigtigt godt og lykkebringende 2021.
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 uddelingen af vores
julehjælp.
Her hvor det nye år 2021 er godt i gang kan vi i bestyrelsen – som så mange andre –
se tilbage på et meget mærkværdigt år. Blandt andet blev vi nødt til at aflyse vores årlige sommerudflugt for ældre og enlige m.fl. lige som vi også måtte aflyse juleaften
på Aktivitetscenteret.
I forbindelse med uddelingen af vores julehjælp havde vi den glæde, at vi kunne imødekomme samtlige de ansøgninger, vi modtog. Julehjælpen der bestod af differentierede gavekort til Meny, vakte glæde hos modtagerne. Samtidig fik hver ansøger et julekort, som nogle konfirmander – i lighed med julen 2019 – havde lavet. Alt i alt blev
det en rigtig hyg`lig og dejlig dag for både os selv og ansøgerne – trods mundbind –
håndsprit og afstand.
Vi valgte at gennemføre vores årlige Familieudflugt, der i år gik til Sagnlandet Lejre.
Både voksne og børn havde haft en helt vidunderlig dag.
Så snart der bliver mulighed for det genoptager vi vores aktiviteter ”Spisevenner” og
”Sorggruppen”.
I det gamle år havde vi den glæde at vi gennem Samvirkende Menighedsplejer havde
mulighed for – mod en symbolsk betaling - at sende 20 ældre mennesker på en lille
uges højskoleophold i Tisvilde. Det blev en stor succes, hvor alle havde haft nogle
rigtig dejlige og inspirerende dage.
I bestyrelsen vil vi glæde os til i det her år igen at komme i gang med arbejdet – dels
måske med en udvidelse af vort idèkatalog – dels med andre nye tiltag – alt er dog
endnu kun på tegnebrædtet.

Vi benytter lejligheden til at sige tusind tak til alle de frivillige, der hver på deres måde, i
2020 har været os behjælpelige, når der var en opgave – stor eller lille, der skulle løses.
I skrivende stund er datoen for vort Årsmøde 2021 endnu ikke fastsat. Nærmere vil
tilgå jer dels på DAP – dels på vores Hjemmeside. Håber rigtig mange af jer har mulighed for at være sammen med os, når den tid kommer.
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