Referat fra årsmøde 2017 i Toreby Sogns Menighedspleje
torsdag d. 6. april kl. 19.00 i Rytterskolen
Velkomst v. Christina
Foredrag v. Katrine Brorsen, korshærspræst i Lolland-Falster Stift fra 1/1 2017 på 55 % af en
fuldtidsstilling. Første gang på landsplan, at man har ansat en korshærspræst, uden at der er en
varmestue tilknyttet. Katrine startede med at fortælle om Kirkens Korshærs historie, som starter i
1912. I 2017 er der 9000 frivillige og 450 ansatte, heraf ca. 20 korshærspræster.
Fattigdommen er rykket ud på landet. Kirkens Korshær rykker med, og er derfor nu kommet til LF.
D. 1. marts 2017 er der også ansat en projektleder, Maria Bentzon, på LF. Man er nu i gang med at
undersøge, hvad der er brug for på LF. Der mangler bl.a. tilbud til sarte/udsatte unge, til de
prostituerede og til børnefamilier. Det sværeste af alt er det opsøgende arbejde – at få fat i dem, der
har behov for hjælpen og få dem til at modtage den.
Det er meningen, at der skal åbne en varmestue i Nykøbing ca. 1/9 2017 og derefter en ”mobil
varmestue”, som kan komme rundt på LF. 3. ønske er en varmestue i Nakskov, gerne inden for 3 år.
Varmestuen i Nykøbing skal ikke ligge sammen med den nye genbrugsbutik.
Kaffepause
Årsmøde
Dirigent: Christina
Beretning: Bestyrelsen består af: Præsterne, valgt af menighedsrådet: Arne Jacobsen og Brit
Jensen, frivillige: Ilona Nørgaard, Karen Melchior (næstformand) og Kirsten Nielsen (kasserer) og
Anne-Grethe Andersen (sekretær)
Suppleanter: Joan Jensen og Kirsten Kofoed.
Ca. 4 møder om året. Årsmødet, ca. 1. dec. med uddeling af julehjælp og 2 møder mere ca.1. april
og 1. september, hvor der også er deadline for løbende ansøgninger om hjælp.
Julehjælpen er et grundbeløb på 500,- kr. pr. familie + 250,- kr. pr. barn.
Der er nu indsamling i kirkebøsser i begge kirker hver søndag og Mobile Pay på vej.
Overraskende nok fik vi kun 3 ansøgninger om julehjælp i dec. 2016 + en forsinket ansøgning, der
var havnet i Nykøbing. Vi har også i løbet af året fået en ansøgning om hjælp til en vaskemaskine.
Besøgsvenner: Vi har fået to anmodninger om at få en besøgsven. Den ene kunne imødekommes
straks og den anden afventer.
Der har i det forgangne år kun været meget lidt brug for at indkalde frivillige til bisættelser uden
pårørende.
Kurser: Samvirkende Menighedsplejer udbyder kurser. Vi havde tilmeldt et par stykker til et kursus,
som desværre blev aflyst. Vi sender desværre ingen deltager til årsmødet i år, da ingen har tid til at
deltage. Christina og Anne-Grethe har været med på et kursus om skilsmissefamilier og børn i
skilsmissefamilier. Sjælesorg i forbindelse med skilsmisse er et stort, og desværre vigtigt emne.
Feriehjælp v. Anne-Grethe
Sidste års ferie gik til Helsingør. Det var et meget aktivt sted, hvilket betød, at vi havde svært at få
vores penge brugt. Vi lavede derfor bankospil og konkurrencer, hvor familierne kunne vinde små
gaver og gavekort. Familierne havde det svært økonomisk, da ferieugen lå sidst på måneden.
Som noget nyt bestod en kvote nu af 6 familier og 2 hjælpere. Vi delte kvote med Nysted.

Alle familier fra Lolland-Falster var i Helsingør og vi medhjælpere arbejdede meget sammen,
hvilket var en styrke. 6 familier er mange, når de gerne vil snakke lidt, følges til aktiviteter, have
hjælp til konfliktløsning mv.
Vi inviterede til gensyn for alle familier i nov. men det var ikke muligt, da vi havde valgt en dårlig
dato.
To af familierne fra Toreby Sogn er flyttet til Nykøbing, så vi skal finde nye familier til sommerens
ferie.
En pige fra Toreby Sogn deltager i en ungegruppe.
I år skal vi til Marielyst og LF er spredt over mange feriesteder.
Vi skal dele kvote med Horbelev.
I år bliver det et krav fra Arbejdsmarkedets Feriefond, at vi laver et natur-projekt med familierne
mindst 2 x 3 timer i løbet af ferien.
Regnskab: Kassebeholdning 1/1 2016: 6.237,91
Indtægter:
16.155,50
Udgifter:
8.500,00
Beholdning 31/12 2016 13.893,41
Budget: Vi har ikke noget budget, da vi ikke kender vores indtægter.
Forslag: Ingen indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen: På valg var Kirsten Nielsen, som blev genvalgt.
Valg af revisorer: Det er kun i lige år, og altså ikke i år.
Bestyrelsessuppleant: Kirsten Kofoed og Joan Koch Jensen genvælges.
Revisorsuppleant: Birgitte Friis Hansen
Eventuelt: Intet
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Anne-Grethe Andersen

