Årsmøde i Rudbjerg Menighedspleje onsdag den 9. marts 2022
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 snart17. 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, og
hvor der har været skiftene afløsere. Vi afventer i år en endelig beslutning fra biskoppen
om pastoratet evt. skal udvides med 2 sogne, så der er grundlag for 2 fultids præste stillinger. Uanset hvilken løsning det munder ud i, er bestyrelsen for menighedsplejen
enige om, at vi stadig vil tilbyde at være menighedspleje for hele pastoratet.
I lighed med 2020 blev 2021 også præget af corona pandemien. De fleste planlagte
aktiviteter kunne ikke gennemføres og selv vores årsmøde der var fastsat til den 17.marts
måtte vi aflyse.
Som bekendt blev de gældende restriktioner om begrænsede forsamlingsmuligheder først
lempet til ind i maj måned, så vores nye satsning på at afholde årsmødet den 20. maj
lykkedes.
Og så var der lys forude vedrørende vores mangeartede aktiviteter- troede vi, men det
blev i en meget reduceret form
Det gik mest ud over Rønnebærparken, hvor menighedsplejen er moderforening for de
forskellige selvstyrende grupper, der bistår ved diverse aktiviteter.
Madgruppen der normalt gennemfører en fællesspisning for beboere med efterfølgende
sang og musik kunne kun gennemføres en gang i efteråret.
Sommerfesten måtte ligeledes aflyses, og den planlagte afskedssammenkomst i
december for Anne Stope kunne ikke gennemføres.
I bestyrelsen besluttede vi at give Anne Stope en samlet afskedsgave på vegne af alle de
frivillige, der på forskellig vis er tilknyttet Rønnebærparken.
Formanden for menighedsplejens bestyrelsen overrakte gaven med tak for de mange års
gode samarbejde, og der var samtidig lejlighed til at hilse på den nye teamleder Bette
Batschmidt, der udtrykte ønske om, at det store frivillige arbejde snarest kan genetableres
til glæde og gavn for alle, der bor og færdes i Rønnebærparken.
Det kan her tilføjes, at de faste månedlige sang - og musik eftermiddage kommer i gang
igen her i marts måned, sammen med enkelte andre aktiviteter.
Det gik bedre med gennemførelsen af de månedlige maddage for pensionister med
andagt, fællesspisning, bankospil og kaffebord i Vestenskov sognegård. De blev alle
gennemført de sidste 10 måneder af året, og føres videre på samme vis i 2022.
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Vores årlig høstfest i Gloslunde kirke og præstegårdshave i september blev også
gennemført men i noget reduceret form, hvor der efter gudstjenesten var kaffe og kage i
haven. Som noget helt nyt fyldte Rødby harmonikaklub haven med dejlig sang og musik,
så det blev på alle måder en god dag. Der kom 1.966,00 kr. ind i kollekt ved
gudstjenesten, som gik til Menighedsplejen.
Fine indtægter fik vi også ved igen at bistå ved efterårets influenza vaccinationer i
september måned i Dannemare og Langø forsamlingshus. Vi tjente i alt kr. 1.630,00.
I efteråret var vi også synlige i Nakskov sammen med en række andre foreninger ved et
arrangement afholdt af DGI. For denne tjeneste fik vi et tilskud på kr. 1.250,00.
Oprettelse af sorggruppe:
Bjarne Enemark var på et 2 dages kursus i Samvirkende Menighedsplejeres hus på
Tingstedet i Valby den 25 – 26 maj med henblik på at vi her i Rudbjerg pastorat kunne
oprette sorggrupper for personer, der har mistet. Det førte til, at Henrik Gade Jensen i
Rudbjerg Kirkeblad nr. 3 bragte et fint indlæg om hvad en sorggruppe er og at
interesserede kunne henvende sig til Bjarne eller ham selv.
Der viste sig hurtigt interesse, og vi var så heldige at få Birgitte Flensborg som
hjælpepræst til Henrik Gade de sidste måneder af året. Birgitte har stor erfaring med at
lede sorggrupper, så det blev hende og Bjarne der startede en gruppe op på 5 inklusiv de
2 ledere onsdag den 13.oktober. fra kl. 14.00 – 15,30. Møderne har været fastsat siden
hver tredje onsdag, og de er nu planlagt helt frem til den 1. juni 2022. Birgitte Flensborg
ophørte som hjælpepræst ved årsskiftet, men vil koordinere arbejdet i gruppen som frivillig
til og med 1. juni 2022.
Julehjælp.
Der var indkommet i alt 12 ansøgninger, hvoraf de 9 blev imødekommet.
Hos købmanden i Vestenskov blev der bestilt 4 købmandskurve til en værdi af 500 kr.,
hvoraf de 3 blev vedlagt et gavekort på 500kr.
Hos Daglig Brugsen i Dannemare blev der bestilt 5 gavekurve til en værdi af 500 kr. hvoraf
De 3 blev vedlagt et gavekort på 500 kr.
Besøgstjenesten:
Mona Nielsen har siden vores årsmøde i 2018 været vores koordinator af
besøgstjenesten. I 2019 fik vi en ny brochure, der bliver benyttet til at gøre
besøgstjenesten mere synlig sammen med menighedsplejens øvrige aktiviteter.
Brochuren ligger fremme i kirkerne, præstegården, her i sognegården, -og andre synlige
steder, og i november måned fik vi en aftale med den private hjemmehjælp ”Lev Vel” - om
at de gør opmærksom på vores besøgstjeneste, når de kommer i hjem, vor en besøgsven
skønnes at kunne blive til glæde.
Lidt om fremtiden her vor vi nu er gået ind i foråret 2022:
Vi har tilmeldt os deltagelse for en frivillig og 5 pensionister på Tisvilde seniorhøjskole d.
25. - 30.april 2022. Klaus Heun og Bjarne Enemark var med på et lignende højskoleophold
i april 2017, og i år er det Klaus der tager med som frivillig og koordinere tilmeldinger m.v.
Der er en egenbetaling på 1800kr.
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Og så er vi lige blevet tilmeldt projekt ”Skærmkaffe” gennem Samvirkende
Menighedsplejer. Kort fortalt, er projektet ”Skærmkaffe” en virtuel møderække mellem 3-4
ældre og en værtsfrivillig. Klaus og Bjarne er tilmeldt et kursus på EMMAUS i Haslev d 89 april 2022. Kurset er gratis og arrangeres af Samvirkende Menighedsplejer. Vi håber, at
det kan give os inspiration og kundskaber til, at vi kan komme i gang med at formidle et
sådant tilbud her i Rudbjerg menighedspleje.
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, der sætter spor ude omkring i vore 8 sogne.
Bestyrelsen v/ Bjarne Enemark
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