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Beretning:
Menighedsplejens frivillige medarbejdere var inviteret til Frivillighedsmøde på
Plejehjemmet den 4. april 2017.
Den 19.maj 2017 deltog besøgsvenner, Søndags-caféens værter sammen med
Menighedsplejens bestyrelse ved en Temadag for Frivillige i Bangsbostrand Kirke i
Frederikshavn, sammen med besøgsvenner fra Vendsyssel. Fra Læsø MP kom vi 10
deltagere.
Dagen blev ledet af Birgitte Viftrup Mortensen( var på her på Læsø og inspirere os til at
starte Læsø Kirkers Menighedspleje.) sammen med Helle Engelsborg Olsen fra SMP i
Valby. Denne dag nævner Helle et ønske om at invitere Læsø MP til at få muligheden
for at 5 deltagere i en uges højskoleophold. Denne invitation fik vi midt december
2017.
1.oktober 2017 Deltog Læsø MP med en stand, ved den Internationale Ældredag i
Læsø Hallen. En god dag, med megen interesse for Søndags-Caféen og Læsø MP’s
arbejde.
Jule-uddelingen: Bestyrelsen har opfattelsen, at behovet for Julehjælp kan være støre
end det faktiske antal vi har set til jul!
Ting tar´ tid! Tilliden til at søge Læsø MP,
som stadig er NYT på Læsø kræver tillid. Det tager tillid at opbygge en sådan tillid!
Søndags-Caféen, som blev det 2. skud på stammen, ledes og koordineres af Tove
Hansen holder, med få undtagelser åben hver søndag fra 13.30 til kl. 16.
Læsø Kirkers Menighedsplejes planlagte 1. opgave var at starte en besøgstjeneste.
Besøgstjenesten, som koordineres af Jørgen Toftlund, er nu godt i gang, med flere
besøgsvenner. Foldere, som fortæller om besøgstjenesten, bliver regelmæssigt delt ud.

Da planerne for besøgstjenesten startede, var det klart at Vågetjeneste og
ledsagetjeneste(kan være en ledsager til indkøb, bio eller bingo) også hurtigt vil følge
efter.(Flere besøgsvenner har tilbudt sig som våger.) og Hanne Junge har sagt ja til at
koordinere Menighedsplejen nye aktivitet: Vågetjenesten
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Historie:
Læsø Kirkers Menighedspleje stiftet 8. juni 2015, som selvstændig menighedspleje
med tilknytning til Læsø kirkers menighedsråd.
Læsø Kirkers Menighedspleje blev en del af Samvirkende Menighedsplejer 12.
september 2015.
Menighedsplejens formål er, at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver overfor
Læsøs borgere, såvel enkeltpersoner som grupper. Menighedsplejer landet over har
forskellige opgaver i deres Sogne. Og når Læsø Kirkers Menighedspleje er parat til flere
opgaver er der også visionerne for fremtiden. Der er i bestyrelsen talt om, at give
muligheden søge julehjælp. Det giver så Menighedsplejens bestyrelse den udfordring,
at der skal søges Fondsmidler. Hvilket vi ikke kommer uden om, når vi vil være en
selvstændig Menighedspleje.

