Langø maj 2021.

Årsmøde i Rudbjerg Menighedspleje torsdag den 20. maj 2021
Dagsorden p. 2.

Bestyrelsens beretning.
Rudbjerg Menighedspleje fik sin start på en stiftende generalforsamling den 17. maj 2005,
så vi har nu været aktive i 16. år som menighedspleje for de 8 sogne, der frem til 2007
udgjorde Rudbjerg kommune: Kappel, Langø, Vestenskov, Arninge, Tillitze, Dannemare,
Gloslunde og Græshave. Fra 1. september 2020 er de 8 sogne blevet samlet til et
pastorat, hvor Henrik Gade Jensen nu er kirkebogsførende sognepræst for os alle.
Året 2020 vil af alle mennesker over hele jorden blive husket for det år, hvor corona
pandemien slog til. Her hos os blev det meste af samfundet lukket ned om aftenen den 11.
marts 2020, hvor vi var heldige at nå få afholdt vores Årsmøde her i Sognegården på
vanlig vis.
”Og så gik lyset ud!”
Siden da har alle vore aktiviteter på Rønnebærparken været nedlukket, og her midt i maj i
år, skal vi nu til at aftale, i hvilket omfang forholdene kan normaliseres igen.
Det samme gør sig gældende for maddagene med fællesspisning, bankospil og kaffebord i
Vestenskov sognegård, som måtte aflyses efter nedlukningen i marts måned, og det er nu
heldigvis afklaret, at det fra her i maj starter op igen den sidste torsdag i hver måned.
Vores årlig høstfest i Gloslunde præstegårdshave i september måtte også aflyses, da det
ved det sidste planlægningsmøde viste sig, at vi ikke kunne overholde de daværende
corona restriktioner. Vi gik således glip af en festlige dag, som det altid er når vi er mange
samlede på denne dag. Vi fik derfor heller ikke det store økonomiske overskud, som vi
plejer for denne dag.
Fine indtægter fik vi heldigvis ved igen at bistå ved efteråres influenza vaccinationer den
12. oktober. Mange blev samtidig vaccineret imod lungebetændelse, så det blev i alt 116 i
Dannemare forsamlingshus og 87 i Langø forsamlingshus. Vi tjente i alt kr. 2.030,00.
Julehjælp.
Fra området 4983 Dannemare blev der til 7 ansøgere bevilliget: 7 gavekurve af 500kr. 3
gavekort af 500kr. 1 gavekort af 1000 kr.
Fra område 4900 Nakskov blev der til 5 ansøgere uddelt 5 gavekurve af 500 kr. 3 gavekort
af 500 kr.
Anden økonomisk hjælp:
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Efter aftale med lederen af Rønnebærparken overførte vi kr.10.000 til deres beboerkonto,
således at beboerne internt kunne glædes med blomstergaver m.m. som kompensation for
alle de mangeartede aktiviteter menighedsplejen løbende står for, - men ikke kunne
gennemføres på grund af pandemien.
Der blev efter aftale med præsterne også givet personligt hjælp til en konfirmationsgave og
akuthjælp til udskiftning af en vandvarmer.

Besøgstjenesten.
Jeg vil i lighed med tidligere år afslutte denne beretning med at pointerer, at
Menighedsplejens besøgstjeneste fra starten var et væsentligt fundament for vores virke,
og det er det stadig væk, men vi har i årets løb haft en væsentlig nedgang i antallet af
brugere og besøgsvenner, og der har i det forløbne år ikke været nye henvendelser med
ønsker fra nogen om at modtage besøg, - eller fra nye frivillige, der tilbyder at være
besøgsven.
Mona Nielsen har siden vores årsmøde i 2018 været vores koordinator af
besøgstjenesten. I 2019 fik vi en ny brochure, der skal benyttes til at gøre besøgstjenesten
mere synlig sammen med menighedsplejens øvrige aktiviteter. Brochuren ligger fremme i
kirkerne, præstegården, her i sognegården - og andre synlige steder, men Mona har
påpeget, at der skal en ekstraordinær indsats til for at løfte besøgstjenesten ud af det
dødvande, der er opstået under corona pandemien. Dette er lige blevet drøftet på vores
seneste bestyrelsesmøde den 11. maj. Vi overvejer blandt andet at gennemføre et kursus i
foråret 2022 omkring rekruttering af nye besøgsvenner.
Slutteligt vil jeg udtrykke bestyrelsens største tak til alle frivillige inden for
menighedsplejen, der hver på sin måde trofast og ubemærket deler deres tid sammen
med mennesker, der på forskellig vis har brug for nærvær og støtte. Det styrker
fællesskaber med rummelighed og ligeværdighed der sætter spor ude omkring i vore 8
sogne.
På bestyrelsens vegne
Bjarne Enemark
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