Dagsorden

2. Valg:
a. Hemmet Strand lejrudvalg: Efter tur afgår Jørgen Kronborg (Videbæk). Jørgen modtager ikke genvalg.
b. LMH: Efter tur afgår Preben Skov Jensen (Rækker Mølle)
c. Arkens bestyrelse: Efter tur afgår Mads Peder Thorlund
(Ølgod) og Torben Kjær J. (Tarm). Mads Peder modtager ikke genvalg.
d. Bestyrelsen for Café Kilden: Efter tur afgår Ella Mouridsen (Vorgod).
3. Beretning fra:
a. International Mission
b. LMBU
c. Nyt fra landsarbejdet
4. Skriftlige beretninger fra plejehjemmene ”Bakkely” og
”Klokkebjerg”.
5. Drøftelse af arbejdet i afdelingen.
Emne: ”LM, nu og i fremtiden”
Oplæg v/ Søren Skovgaard Sørensen (Hillerød),
generalsekretær i Luthersk Missionsforening.
Drøftelse (se bagsiden)
6. Eventuelt
Navne på kandidater der ønskes opstillet til ovennævnte
valg, skal indsendes til afdelingsformanden senest d. 22.
oktober 2018 og være underskrevet af forslagsstilleren.
Velkommen til afdelingsmødet
Venlig hilsen
Afdelingsstyrelsen

Skriftlig beretning fra plejehjemmet
”Bakkely”, Videbæk.

Afdelingsmøde i Skjern Missionshus
mandag den 5. november 2018 klokken 19.00

1. Indledning – Valg af ordstyrer.

Et tilbageblik på 2018 indikerer, at der har været arbejdet med en
del ting. Siden sidst har vi haft fælles bestyrelsesmøde med Klokkebjerg. En af overraskelserne var de mange demente, der er på vore plejehjem. I takt med at vi lever længere i vort land, vil der blive
flere sygdomme, der skal tages hånd om. Deriblandt er demens en
større og større udfordring.
Værdighedspuljen og klippekort er en succes og fortsætter. Der er
mange gode historier. Det har bl.a. resulteret i en tur til HaveOasen
for de beboere, der ønskede det.
Bestyrelsen m. flere fra Bakkely har været på udflugt til Randers,
hvor vi så to plejehjem for at få inspiration til vores forhåbentlige
udvidelse med en fløj. Vi har inviteret social- og sundhedsudvalget
til et møde, hvor vi igen fremlagde vores ønsker om en ny fløj. Det
var et godt møde, vi havde med kommunens social- og sundhedsudvalg 2. marts. Vi er påholdende overfor kommunen om at få lov
til at bygge en fløj med ca. 10 boliger. Efterfølgende har der været
en artikel i Dagbladet Ringkøbing-Skjern, hvor Lennart Quist udtaler sig positivt. Social- og sundhedsudvalget vedtog på deres møde
d. 30. maj at følge administrationens indstilling om, at sagen indgår
i drøftelserne vedrørende boliganalysen senere på året.
Alle institutioner i RKSK har været med og fået hver deres rapport.
Sidste undersøgelse var i 2015. Generelt er der rigtig god trivsel på
Bakkely med flotte tal.
Formålet med trivselsundersøgelsen inkl. psykisk APV er helt overordnet at danne grundlag for, at medarbejderne trives i deres job
samt styrke udviklingen af kommunen som en attraktiv arbejdsplads med høj produktivitet. Vi er så småt gået i gang med at skulle
arbejde med resultatet. Der er altid noget, som kan gøres bedre på
en arbejdsplads. Det er tankevækkende, at kun 6 % synes de har tid
nok til at løse deres opgaver.
Sygefraværet er på 3,9 % i 2018. Det er virkelig godt gået. Det, set
i lyset af trivselsrapporten, fortæller at Bakkely er et godt sted at
arbejde. Og det er til stor gavn for beboerne. Det er meget vigtigt
for os på Bakkely, at beboerne trives og befinder sig godt, at de får
en god pleje og omsorg. Derfor er vi også glade for, at så mange
ønsker hertil og bo i et kristent miljø.
Der er mange i gang med forskellige former for efteruddannelse i
efteråret 18 og forår 19 omkring Psykiatri og neuropædagogik.
En stor tak til personale og ledelse for jeres fantastiske indsats, flid
og virkelyst på Bakkely. Tak til Bakkelys vennekreds, for kærlighed, omsorg, hjælp og trofasthed til stor glæde og opmuntring for
beboerne. Det I gør har en uvurderlig betydning i hverdagen for beboerne. Tak til alle som trofast holder Gudstjenester og andagter.
Stor tak til jer, som daglig har Bakkely med i jeres forbøn.
Med venlig hilsen
Hans Jørgen Søndergaard

Årsberetning 2018

LM - nu og fremtiden?

Efter aftale med kommunen kommer 25 af beboerne fra andre
kommuner, således at ca. 40 beboere er Ringkøbing-Skjernborgere. Dette betyder desværre også, at der til tider er ubalance
mellem de to “ventelister”. Det kan være svært at forstå, når man
har et familiemedlem, som ønsker at komme på Klokkebjerg.
Vi er naturligvis nødt til så vidt muligt at have alle værelser i
funktion, og det betyder, at vi ind imellem må annoncere for at
sikre, at vi har beboere fra andre kommuner. Den bedste form for
annoncering er “den gode omtale”, så det er vigtigt, at vore venner i baglandet (LM m.m.) husker at nævne Klokkebjerg (eller
Bakkely), når de støder på borgere, som er blevet visiteret til plejehjem, eller som måske snart bliver visiteret.
Et af de afgørende punkter på Klokkebjergs dagsorden dette år er
at få forhandlet en ny god aftale med kommunen. Vi har nu været
friplejehjem i 10 år, og den gældende aftale udløber ved årsskiftet.
Det bør naturligvis ikke være dyrere at drive et friplejehjem end et
kommunalt plejehjem, men når man skal sammenligne, er det vigtigt, at alle udgifter bliver medregnet - de direkte som de indirekte
udgifter.
I vore forhandlinger med kommunen samarbejder vi med Stauning Friplejehjem, som ligeledes skal have fornyet prisaftalen
med kommunen. Som bisidder ved forhandlingerne gør vi brug af
dygtige folk fra Selveje Danmark.
Vi håber og beder om en aftale, som gør det muligt for os at drive
Klokkebjerg på den måde, vi anser for rigtigt.
Bed også for vore medarbejdere, samt for at vi i bestyrelse og ledelse må få visdom til at tilpasse, udvikle og ændre ting, når det er
nødvendigt.
En gennemgang af bygninger og anlæg på Klokkebjerg viser, at
vore faste rammer er i en god forfatning, samt at alle er optaget af
at sikre og passe godt på de værdier, vi er blevet betroet.
Vi er lykkelige for at kunne drive plejehjem ud fra det kristne livsog menneskesyn. Vort indtryk er, at den nuværende kommunalbestyrelse er positivt indstillet til friplejehjem.
Svend Engrob
Bestyrelsesformand.

I marts måned blev LM’s 150 års jubilæum LM fejret med
muntre tilbageblik samt tankevækkende refleksioner om frem
tiden.

”LM - nu og i fremtiden”

Skriftlig beretning fra plejehjemmet
”Klokkebjerg”, Skjern

Lige på kanten af Skjerns “Grønne Korridor” - i den del af korridoren, der hedder, “Urskoven” - ligger Klokkebjerg. 65 beboere
på plejehjemmet har deres bolig i smukke omgivelser, og dygtige
medarbejdere sørger for, at de trives bedst muligt.

Ved afdelingsmødet vil generalsekretær i Luthersk Mission
(LM), Søren Skovgaard Sørensen (Hillerød) holde et oplæg
ud fra følgende spørgsmål:



150 år, hvordan har LM forandret sig
på ’den gode måde’?



Hvilken betydning har LM’s kerneværdier i dag, og i forhold til fremtiden?



"Vil menighedslivet, etiske holdninger og kaldet til vækkelse i LM være som i dag - eller er der behov for revurdering/
nytænkning?"



Har LM’erne i Vestjylland nogle bud på, hvordan LM ser
ud i 2023?

