Gud giver – Gud udruster – Gud velsigner
Med denne beretning er det meget vigtigt at få videregivet en stor
og dybt følt TAK til alle, som beder for Bakkely. Beder for de som
bor her, de som arbejder her hver dag, for vennekredsen, bestyrelsen og alle som bruger mange frivillige timer for at gøre Bakkely til
et godt sted at være. TAK til alle venner og forbedere!

Dagsorden

2. Valg:
a. Hemmet Strand lejrudvalg: Efter tur afgår Gudrun Jensen (Ølstrup) og Anders Kristensen (Henne). Anders
modtager ikke genvalg
b. LMH: Efter tur afgår Flemming Mose Lauridsen
(Ølgod). Flemming modtager ikke genvalg
c. Arkens bestyrelse: Efter tur afgår Bjarne Sjælland
(Skjern)
d. Bestyrelsen for Café Kilden: Efter tur afgår Carl Kristensen (Holstebro)
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: ”LMU’erne er de på vej mod LM?”
Oplæg ved forskellige personer
Drøftelse (se bagsiden)
6. Eventuelt

Navne på kandidater der ønskes opstillet til ovennævnte
valg, skal indsendes til afdelingsformanden senest d. 21.
oktober 2019 og være underskrevet af forslagsstilleren.
Velkommen til afdelingsmødet
Venlig hilsen
Afdelingsstyrelsen

Skriftlig beretning fra plejehjemmet
”Bakkely”, Videbæk.

Afdelingsmøde i Skjern Missionshus
mandag den 4. november 2019 klokken 19.00

1. Indledning – Valg af ordstyrer.

2019 har været et år med udskiftning. Først på året afleverede Birte
Simonsen sin opsigelse, til vores daværende formand for bestyrelsen, Hans Jørgen Søndergård. Birte havde fået tilbudt et nyt og meget spændende job, i at opstarte og lede et nyt plejehjem i Randers.
Vi har sagt stor TAK til Birte for hendes dygtige og, af Gud rigt
velsignede, indsats for Bakkely. I bestyrelsen er vi også fyldt af stor
taknemlighed for det arbejde, som Hans Jørgen har gjort for Bakkely som bestyrelsesformand.
Som ny-konstitueret bestyrelse sad vi så midt i en stor opgave at
finde en ny leder til Bakkely. Vi er så taknemmelige for at Allan,
souschef på Bakkely, villigt og dygtigt gik ind i opgaven som midlertidig leder.
Med stor stolthed kan vi sige at alle på Bakkely, i køkkenet, i kælderen, i haven og på gangene fik hele huset til at fungere, som om
intet var hændt. I bestyrelsen kunne vi tage os god tid til at tegne
profil, lave opslag, kalde til samtaler og ansætte ny leder. Det har
været en stor og til tider overvældende opgave, men vi har sammen
bedt Gud om at vejlede os, så hans vilje måtte føres igennem.
1. august 2019 trådte Kaj Kristensen, Silkeborg, til som ny leder.
Midt i august afholdt vi en velkomst- og indsættelsesaften for Kaj.
En aften som handlede om at ”Gud giver – Gud udruster og Gud
velsigner”. En aften med skriftlæsning og forbøn for Kaj. Henning
Andersen, som er kontakten fra afdelingen til Bakkely, var med og
stod for forbøns handlingen. En aften som mange siden har udtrykt
stor glæde over.
Bakkely er under Guds store og rige velsignelse. Vi oplever stadig
en stor tilstrømning af ældre, som ønsker at bo på Bakkely i den
sidste tid af deres liv. Vi har et godt ry i kommunen og har et meget
godt samarbejde. Det sætter vi stor pris på.
Vær med i TAKKEBØN til Gud for Hans store velsignelse
Tak for det dygtige personale. Bed om at Gud fortsat vil kalde troende og dygtige medarbejdere til Bakkely
Tak og bed for Kaj i hans lederjob, også når han skal være ansigtet
ind i Kommunen
Bed for bestyrelsen at de må få visdom til deres arbejde
Bed og TAK for Bakkelys vennekreds.
På vegne af Bakkelys bestyrelse
Tove Kristensen

Når jeg går fra parkeringspladsen til hoveddøren på Klokkebjerg,
kan jeg ikke lade være med at glæde mig over det store “hus med
de mange boliger”. Haven er velholdt og huset er i god stand, så
der ikke i umiddelbar fremtid er udsigt til bygge- eller vedligeholdelses-projekter. Vi har stor grund til at takke for vore handymen,
som sørger for at tingene er i orden.
På samme måde er der grund til at glædes over alle andre medarbejdere, som sørger for at “de mange boliger”, hver for sig udgør
65 hjem for beboerne på Klokkebjerg. Her tænkes på alle ansatte,
men også på vore frivillige medarbejdere, som velvilligt stiller sig
til rådighed, når der er behov for hjælp.
Danmark står højt på “lykkeskalaen”. Det er lykkeligt, at vi i vort
land frit kan vælge, hvilket plejehjem vi gerne vil benytte - også
selvom det betyder et kommuneskift. Lykkeligt og godt er det, at
dette frie valg medfører, at man således kan vælge et plejehjem,
der er drevet ud fra det kristne livs- og menneskesyn.
Der er grund til at takke Gud for sådanne muligheder. Lad os bede
om, at dette frie valg fortsat må være en kendsgerning i vort land.
Det er hidtil lykkedes at få alle pladser i bestyrelsen besat, men
det er ingen hemmelighed, at det er svært. Da vore “forfædre” i
sin tid opstartede kristne plejehjem og efterskoler m.m., blev der
er fornyet træk på menneskelige ressourcer med overskud til at
lede og styre. I de seneste 10-15 år er der opstartet meget nyt, som
betyder et yderligere træk på disse ressourcer.
Hermed skal der lyde en opfordring til at tage ansvar, når der skal
findes nye.
For nylig modtog plejehjemmenes ledere og formænd en hilsen
fra LM’s generalsekretær, Søren Skovgaard Sørensen, hvorfra jeg
klipper:
“XXX og YYY, som bestyrelsesformænd er I repræsentanter
for de utallige frivillige, der står midt i det daglige arbejde med
de mange øvrige aktiviteter, som vennerne hjælper til med.
Når I på den ene eller anden måde møder dem, så send dem
mange tak for de mange timer, der lægges i besøgstjeneste,
praktisk hjælp og medleven på forskellige områder. Send også
en særlig tak til de bestyrelser I repræsenterer.
Jeg vil gerne sende jer en hilsen fra Salme 23,3: “Han giver
mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns
skyld!”
Svend Engrob
Bestyrelsesformand.

”LMU’erne, er de på vej mod LM?”

”LMU’erne, er de på vej mod LM?”

Skriftlig beretning fra plejehjemmet
”Klokkebjerg”, Skjern

Årsberetning 2019

Gennem tre korte oplæg sætter vi fokus på, hvad vi kan gøre
for at overgangen fra LMU til LM bliver en god oplevelse og
et naturligt valg.
”Men har vi ikke snakket om det før?”
Jo! Men vigtige relationer må ikke blive selvfølgelige
relationer, som man forbigår i tavshed.
Derfor vil vi gerne sætte fokus på det igen! - og høre om jeres
erfaringer, idéer og kommentarer!
•
•

Hvor tidligt kan vi begynde at tænke i de her baner?
Hvad kan man være opmærksom på de steder, hvor
man ikke har en LMU-kreds?

•
•
•

Hvordan være LMU-medvandrer til en LMU-kreds?
Hvad skal man være opmærksom på?
Hvad giver det i forhold til overgangen fra LMU til
LM?

Hvad betyder det for en LMU’er at møde ”et åbent
hjem”?
• Hvordan kan man signalere til de unge: Døren er
åben! Her er I velkommen!
•

