Referat fra årsmøde 2018 i Toreby Sogns Menighedspleje
onsdag d. 21. marts kl. 19.00 i Sundkirken
Velkomst v. Christina Mielcke
Foredrag v. Elizabeth Knox Seith om pilgrimme og diakoni.
Med til at være pilgrim hører at være – eller gøre sig fattig. Jesus var også en slags pilgrim, der altid var på
vandring; til slut en lidelsens og smertens vej.
At tage hjemløse med på pilgrimsvandring er med til, at give dem værdi. Fællesskabet omkring vandringen
og det praktiske i forbindelse med at være i naturen styrker og genrejser folk.
Sønderskovhjemmet hjælper også pilgrimshuset i Maribo med at holde have og hjalp med at rydde grunden i
starten. At bygge noget op er med til, at man selv bliver bygget op.
Der er meget gode erfaringer med at sende fanger og narkomaner på længere vandringer af 5-6 ugers
varighed, hvor der er præst og psykolog med på turen, så man ud over vandringen også har dybe
sjælesørgeriske samtaler.
De 7 pilgrimsord indebærer også, at man bliver mindre materiel orienteret.
Enkelhed: Man øver sig i, kun at medbringe det mest nødvendige – man øver sig i fattigdom. At være
pilgrim handler om at give.
Langsomhed: At bevæge sig langsomt træner en i, ikke at skynde sig, selv om samfundet ofte presser os til at
vi skal skynde os og det er moderne at have travlt. Der ligger en værdi i at turde være langsom og det bringer
eftertænksomhed med sig.
Bekymringsløshed: Det er godt, at øve sig i, ikke at give sine bekymringer svømmeundervisning! Gennem
vandring kan man lægge bekymringer bag sig.
Frihed: Man kan øver sig i, at turde give slip på det, der binder os. Ved at komme ud i friheden kan man få et
nyt blik på det, men er vandret væk fra, og se tingene fra nye sider.
Fællesskab: Ved at vandre sammen kommer man tættere på hinanden. Man er ofte nød til at hjælpe hinanden
i et styrkende fællesskab.
Åndelighed: Pilgrimsvandring skaber et rum for, at vi kan styrke vores åndelighed og mødet med Gud.
(Det 7. ord er stilhed).
Søren Kierkegaard: Der er ikke det problem, man ikke kan gå sig fra.
Kaffepause
Årsmøde:
Beretning v. formand Christina Mielcke.
Bestyrelsen består af Arne Jacobsen, Brit Jensen, Kirsten Nielsen, Karen Melchior, Ilona Nørgaard, Hanne
Lundsgaard, Christina Mielcke og Anne-Grethe Andersen.
Suppleanter: Kirsten Kofoed og Joan Jensen
Vi holdt konstituerende møde d. 7. sept. og der var genvalg på alle poster.
Christina er formand, Karen Melchior er næstformand og Kirsten Nielsen er kasserer.
Besøgstjenesten er blevet nedlagt, da vi ikke kan imødekomme de ønsker om besøg vi får. Forespørgslerne
om besøgsvenner kommer ofte gennem sygeplejersker eller distriktspsykiatrien og den, der har behov for
besøg har mere massive problemer, end vi kan hamle op med. De har ikke kun behov for et besøg pga.
ensomhed. Der skal mere professionel hjælp til. Vi ved dog at flere i sognet er besøgsvenner, men det er
arrangeret privat, hvilket jo ikke forringer kvaliteten af besøgene, så tak for det.
Vores arbejde er især koncentreret om julehjælp. I 2017 fik 7 familier hjælp. Her iblandt en flygtningefamilie
fra Syrien, som er muslimsk, - deres børn kommer dog i børneklubberne i kirken. Anne-Grethe hjælper
familien yderligere.
En ung pige i sognet fik desuden julehjælp gennem Samvirkende Menighedsplejer, formidlet af AnneGrethe.

Mobile Pay er ved at komme igennem. Det skal over kirkens CVR nummer, så det tager lidt tid, at få alle
formaliteter på plads.
Feriehjælpen v. Anne-Grethe: Birgitte og jeg er et godt team. Årets ferietur gik til Marielyst. vi var lidt
spændte på, hvordan det var, ikke at skulle længere væk. Ville familierne køre hjem ind imellem eller ville
de få for mange gæster udefra? Ingen af delene skete og Marielyst er et super feriested. Der var en klar
fornemmelse af at være på ferie, selv om vi ikke er længere væk. At det var så tæt på betød, at to af
familierne, hvor mændene ikke havde ferie, så kunne de komme om aftenen.
Vi delte kvote med Nysted og i sidste øjeblik blev vi spurgt, om vi ville tage familie nr. 7 med, uden at få
ekstra penge for det. Det sagde vi ja til, og det gik fint. Pengene slog fint til og vi var ude at spise den sidste
aften. Det var fint, at kunne give folk frit valg på menukortet på Kjørups Kro.
Der var en del store børn i vores familier, så vi lavede et par ture, kun for dem. De var i bowlingcentret og de
var ude at køre go-kart. Som noget nyt var der krav om, at vi skulle bruge mindst 2 x 3 timer på noget med
naturen. Vi havde en naturvejleder på besøg og han to os med til Skelby, hvor vi blev udstyret med waders
og net og så var det bare ud at se, hvad vi kunne få i nettene. Ellers var vi i zoo og i krokodillezoo, og vi
byggede drager, så vi kunne lege med vinden. Vejret var ikke det bedste, så vi oplevede Marielyst uden
strand, hvor vandet gik helt op til marehalmen.
Jeg har haft kontakt med 6 af de 7 familier i løbet af året, nogen mere end andre. Har også kontakt med nogle
af de familier, der har været med tidligere år.
Til sommer skal vi igen til Marielyst og der er igen krav om, at vi skal lave noget med natur.
Regnskab:
Indtægter: 8.759,50
Udgifter: 13.900,00
Kassebeholdning: 8.752,91
Budget: det har vi ikke, da vi ikke aner, hvad der kommer ind hverken af penge eller ansøgninger.
Valg: Karen Melchior og Ilona Nørgaard er genvalgt
Revisorer: Kirsten Marqvorsen og Knud Henning Kofoed er genvalgt
Suppleanter: Kirsten Kofoed og Joan Jenser er genvalgt
Revisorsuppleant: Birgitte Friis Hansen er genvalgt.
Eventuelt: Der er kommet en mundtlig forespørgsel på konfirmationshjælp og der er blevet opfordret til at
aflevere en skriftlig ansøgning.
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