Læsø Kirkers Menighedspleje

Årsmøde
14.marts. kl. 19.30 i Kirkensgård
13 deltagere.

Referat:
Dirigent:Marie-Louise I. Sørensen.
Referent: J. Bierberg.
Årsmødet konstateret korrekt indkaldt.
Beretning: I årets løb god aktivitet, det diakonale er i god gænge, godt fællesskab.
Julehjælp uddelt for første gang, med stor opbakning fra private samt erhvervsliv. Forventning om
udvidet julehjælp i 2017.
Sorggruppen, v. Laila Hørby og Grethe Havnhøj har haft aktivitet. Også sorggruppe i 2017.
Søndagscaféen: (koordinator Tove Hansen) Bliver stadig bedre, fast 6 - 7 gæster, samt ´de løse´,
virker som en "lille familie", "værter" og "gæster" "smelter sammen". Udtryk for tilfredshed blandt
gæsterne for ´det sociale´, samt det at kunne give - ikke blot at modtage. Tilfredshed med placering
af åbningstid. Hjælp m. kørsel (taxi) også mulig i ´17. Tove Hansen tilfreds med måden caféen
udvikler sig på.
Besøgstjenesten: (koordinator Jørgen Toftlund) 2 brochurer ("besøgsven" og " besøgsvært") er
fremlagt på forskellige off. steder. JT beskrev "teknikken" i det indbyrdes forhold mellem besøgsven
og besøgsvært. Pt. 14 besøgsvenner og 11 -værter. JT "prikker" nye besøgsvenner løbende, så
´puljen´ af venner er så stor som muligt, således at der er bedst muligt ´match´ mellem besøgsven og
-vært). Menighedsplejen er i løbende kontakt med Birgitte Viftrup Mortensen, Samv.
Menighedsplejer, om kursus for involverede i Læsø Kirkers Menighedspleje. Kursus blver afholdt d.
19. maj i Bangsbo Strand Kirkes sognegård. Emner ved kursus er bl.a. søndagscafé, de sociale
relationer, sjælesorg.
Tilmelding sker til kursus til Jørgen Toftlund.
Kommentarer: (bla. a.) Kirsten Østergaard, Læsø Posten: Opmærksomhed på diskretion i fm omtale
af julehjælp, sorggruppe mv. i avisen.
Bodil Kessler: (om caféen) Der har før været forsøgt café - løb ud i sandet, man fik ikke fat i
"målgruppen" (de ensomme m.fl.)
Formanden: Tålmodighed.! Vi håber, at det stille og roligt vokser.
Frank Brændstrup: ´Målgruppen´ kan udvides, mente at kunne spore udbredt glæde over caféen.
Grete Sonne: Glæde over, at der ofte ´fortælles´ i caféen, nogen fortæller historier...
Bodil Kessler: Fællesskabet er vigtigt... At vi hører sammen...
Tove Hansen: mener, at de sociale cirkler (netværk) vokser, at caféen nytter i dét. Samt, at også
turister bør inviteres indenfor.
Frank B.: Vigtigt, at der er tid, kræfter og personer til at caféen har åbent hver søndag.

Læsø Kirkers Menighedspleje
Marie-Louise I. Sørensen: efterlyste omtale af J. og M. Toftlunds indsats ved konfirmandernes
undervisning omkring diakoni.
Regnskab: Kassereren (Grete Sonne) redegjorde og forklarede, at julehjælpens midler er klart adskilt i
posten indestående. Regnskabet derefter godkendt. Det nævntes ifm julehjælp, at alle kan indstille
modtagere af hjælp, men at modtager skal vide, hvem der har indstillet til modtagelse.
Budget: (kasserer og formand) I 2017 forventes en større udgift til et kursus i maj, grundet flere
deltagere i 2016.
Bodil orienterede: Omkring de 5000 kr. fra Menighedsrådet, som desværre ikke er sat på
Menighedsrådets budget for 2017. Jørgen foreslog at Menighedsplejen ansøger om, at få
kursusudgiften dækket i 2017, ligesom Menighedsrådet gjorde i 2016.
budget fortsat
budget 2018: de samme gode kilder til støtte søges igen, kommunens frivillighedspulje, bankerne,
Læsø Brand-fonden, andre fonde, De samvirkende Menighedsplejer ...
Forslag: Ingen indkomne forslag.
Valg: Genvalg til alle poster ... Klap.!!
Evt.: Marie-Louise I. Sørensen omtalte tanker om en "diakonibørs” i samarbejde med
konfirmanderne.
Mødet slut og alle gik glade hver til sit..

Næste møde: 19. april kl. 10 hos Tove Hansen

