Rudbjerg Menighedspleje for
Gloslunde- Græshave-Dannemare- Tillitze
Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge
.

MENIGHEDSPLEJENS JULEHJÆLP
2017.

ANSØGNINGSSKEMA
Afleveres/sendes til en af følgende:
Sognepræst Janne Svensson, Kappel Præstegård, Kappelvej 1, 4900 Nakskov
Sognepræst Henrik Gade Jensen, Gloslunde Præstegård, Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare
Senest fredag den 17. november 2017
______________________________________________________________________
Navn:
______________________________________________________________________
Adresse:
______________________________________________________________________
Tlf.:
Mobil:
Evt. e-mail adresse:
______________________________________________________________________
Antal personer i familien:
______________________________________________________________________
Antal hjemmeboende børn:
______________________________________________________________________
Familiens samlede indkomst før skat pr./måned

Julehjælpen udgør en købmandskurv, eventuelt suppleret med et gavekort.
Meddelelse om tildeling gives senest fredag d.1. december 2017.

Dato: ______________________

Underskrift: __________________________________

Rudbjerg Menighedspleje
Ved Bjarne Enemark

Rudbjerg Menighedspleje blev stiftet i maj 2005, og omfatter alle 8 sogne i Rudbjerg.
Menighedsplejen har som formål at varetage diakonale opgaver. Det vil sige kirkelige og sociale
opgaver over for sognenes beboere, der formidles i et tæt samarbejde med menighedsrådene.
Hovedaktiviteten er Besøgstjenesten. Der kan tilbydes besøg hos borgere i Rønnebærparken og
besøg hos øvrige borgere, enlige eller ægtepar. Besøgstjenesten kan hjælpe med alle former for
aktiviteter i og uden for hjemmet, som der indgås aftale om, f. eks højtlæsning, samtaler, spil,
gåture, udflugter med videre. Et par besøgsvenner er uddannet til at være bisiddere, og denne
tjeneste tilbydes også via Frivilligcenter Lolland, hvor vi er tilknyttet. Endvidere kan vi tilbyde
ledsagerordning.
Spisegrupper med mere:
Den sidste torsdag i måneden kl. 12.00 er der en spisning i Vestenskov sognegård. Disse maddage
har nu fået et nyt løft, og sker i samarbejde med menighedsrådene i Kappel pastorat. Alle er
velkommen. Nærmere omtale kan læses i Kirkebladet.
I Rønnebærparken er der en frivilliggruppe, der en gang om måneden laver mad og spise sammen
med beboere, pårørende og pensionister ude fra. En anden gruppe er 4 gange om måneden aktive
omkring 2 gudstjeneste og efterfølgende kaffebord, samt morgensang 2 gange om måneden. Alle er
Velkommen.
Der er en sang-og musik eftermiddag en torsdag i hver måned. Det er Boye Petersen og Finn Ibsen
der med deres festlige harmonikaspil byder ind til nogle dejlige eftermiddage, hvor alle er
velkommen.
Folkekirkens Feriehjælp:
Rudbjerg Menighedspleje formidler i samarbejde med Folkekirkens Feriehjælp og Samvirkende
Menighedsplejer et gratis ferieophold af en uges varighed til økonomisk trængende børnefamilier.
Interesserede for en sådan ferie i sommeren 2018 er allerede nu meget velkommen til at kontakte
Bjarne Enemark på tlf. 51 35 60 70 eller mail bjenemark@gmail.com

Julehjælp:
Rudbjerg Menighedspleje yder efter ansøgning hvert år julehjælp til økonomisk dårligt stillede
inden for de 8 sogne. De økonomiske midler får vi via vores overskud fra det årlige høstmarked i
Gloslunde præstegårdshave. Det afholdes i år søndag den 17.september, og vi håber på, at mange
vil komme og slutte op omkring den gode sag.
Vi søger samtidig om et supplerende tilskud til vores julehjælp fra Samvirkende menighedsplejer.

Ansøgningsskema på omstående side kan benyttes. Skemaet kan også hentes på
kirkernes hjemmeside og hos præsterne.

