
 
Nyhedsbrev september 2019.

Kære menighedsrådsmedlemmer, i Aalborgprovstiers Menighedspleje.

Den 9. oktober kl 19-21, vil vi gerne invitere alle interesserede til 
inspirations- og erfaringsudvekslingsmøde i Vadum sognegård. Se mere 
nederst i denne mail. 

Sæt samtidig X i kalenderen til repræsentantskabsmødet den 27. januar 
2020.

Dette nyhedsbrev indeholder desværre både gode og dårlige nyheder.

Bestyrelsen har længe følt, at vores tilbud på tværs af sognene er blevet 
kendt og er velrenommeret, og vi bliver flittigt benyttet  rundt i 
provstierne. Der har dog konstant været mangel på frivillige. Mangelen 
på tilstrækkelige forhåndstilsagn og frivillige bidrag, har også været en 
kilde til stadig bekymring.

Behovet for flere frivillige har været størst i Kirkens Genbrug, som har til 
formål at sikre et pænt overskud til hjælp til aflønning af vores 
koordinator samt til hjælp til Samvirkende Menighedsplejers arbejde.
Butikken har virkelig formået at skabe et godt overskud, og har fået et 
godt ry i dens 7 år lange virke. Butikken er i dag dygtigt ledet af vore to 
frivillige butiksansvarlige, med stor hjælp fra en lille flok stabile frivillige, 
der møder op, mindst en gang om ugen.
For nogle måneder siden, måtte bestyrelserne i menighedsplejen, i 
forening med Kirkens Genbrugs bestyrelse, meddele Samvirkende 
Menighedsplejer, at vi fra 2020 ikke længere ser os i stand til at løfte 
opgaven. Årsagen er, at flere af de forholdsvis få faste medarbejdere, 
enten er blevet syge, er flyttet eller stille og roligt er kørt trætte, fordi det 
ikke har været muligt at finde afløsere. Vi håber også på et pænt 
overskud i år, men de uundgåelige lukkedage, gør det temmelig 
vanskeligt.
Samvirkende Menighedsplejer har været meget glade for samarbejdet, 
og håber at finde et sogn eller andre, som er interesseret i at drive 
butikken videre under de samme betingelser. Der bliver derfor ikke 
umiddelbart penge til Aalborgprovstiers Menighedspleje.



Behovet for frivillige donationer er derfor stort i år - og sandsynligvis 
også fremadrettet, både pga. ovenstående, og fordi indtægterne via de 
frivillige bidrag er blevet mindre. 
Det ser måske ikke umiddelbart så slemt ud, men vi prøver at skabe et 
økonomisk overblik, året før pengene skal aflønne vores koordinator. 
Dette for at sikre arbejdsro, og kunne vide i god tid, om vi skal opsige 
koordinatoren, eller vi fortsat har råd til at aflønne hende. 

Våge- og aflastningstjenesten, er som nævnt, velkendt - dog især blandt 
kommunes omsorgs- og plejepersonale samt på regionens to sygehuse. 
Inden for de sidste uger har vi oplevet, at der den samme dag var behov 
for vågekoner 4 forskellige steder i vores område. 
Vores tilbud opleves derimod ikke så kendt hos de borgere, der pludselig 
står med et behov i hjemmet. 
Bestyrelsen vil derfor bede om, at I ude i sognene, gør opmærksom på 
tilbudet. Der er vedhæftet en tekst til denne mail, som I kan lade jer 
inspirere af, afhængig af, om det er til jeres hjemmeside, kirkebladet, et 
opslag eller et lap til en frivillig, der gerne vil give en hånd med i denne 
gren af menighedsplejen. 

Liv og Sorg er et nyt initiativ, der startede i foråret med erfarne frivillige 
der har mistet et barn. Tilbudet henvender sig til forældre, der har mistet 
et barn under eller efter graviditet.

Cafeen i Fredericiagade er erstattet af den Mobile Musikcafe. De 
tidligere frivillige tager nu rundt til de plejehjem i provstierne, der har en 
demensafdeling. Der hygges, drikkes kaffe, synges og spilles (klaver og 
harmonika) i ca. 1,5 time. Alle beboere inviteres, men vægten er lagt på 
at synge sange, som de fleste stadig kan huske fra deres barndom eller 
ungdom. 
 
I øjeblikket arbejdes der på at lave en lidt mere brugervenlig 
hjemmeside. Vi håber den er rigtig klar medio september. Se: 
www.aalborgprovstiersmenighedspleje.dk

Som tidligere er I, som menighedsråd, velkomne til at hidkalde vores 
koordinator Sigrid Ringström eller et eller flere bestyrelsesmedlemmer, 
hvis I eller sognet, gerne vil orienteres om vores fælles virke. 
Mere officielt, afholdes der, som nævnt, repræsentantskabsmøde 
mandag den 27.1.20.



Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen
Karin Rask

Velkommen til inspirations- og erfaringsudvekslingsmøde kl 19-21, 
onsdag den 9.10. i Vadum sognegård, Ellehammersvej 61, Vadum

Efter en kort velkomst og præsentation, vil vi give hinanden fif og ideer 
til, hvad der har succes ude i sognene. Sognepræst Jens Christian 
Meldgaard, vil holde et kort oplæg om, hvordan han holder 
demensgudstjeneste. Vi håber det giver lyst til en snak, også om evt. 
andre aktiviteter, så vi i fællesskab måske finder ideer, der samlet 
medtænke alle sognets beboere.
Deltagelse er gratis. Tilmelding ( med navn(e) og sogn) senest den 7.10 
til Karin Rask på: karinrask51@gmail.com eller via SMS på 61606590.
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