Referat af

FRIVILLIGMØDE/JULEMØDE
Torsdag d. 14/ 12 2017
Pkt. 1

Velkomst og spisning
Helge Schøsler bød velkommen til JULEMØDET, som af hensyn til det
praktiske var flyttet fra normalt afviklingstidspunkt - nu med start kl. 12.

Pkt. 2

Indlæg fra Jytte Abildstrøm
Jytte Abildstrøm var inviteret til at give alle deltagere på julemødet et indblik i
sit liv. Dels hvad angår hendes opvækst og dels hendes lange kunstnerliv.
Hun blev født i Vanløse i 1934, og siden da har ”livet været et tilfælde”. ”Det,
du siger, har konsekvenser for andre”. Gentagne gange kom det fra Jytte
Abildstrøm: ”det kan jo kun gå fremad”. Hun var en skøn oplevelse at have på
besøg, og de fremmødte fik pga. den lille forsamling en lille dialog i gang om
såvel det åndelige såvel som dyder. Jytte sluttede af med et nummer på sin
lille harmonika og fik alle til at synge med.

Pkt. 3

Bordet rundt
Vi fik hilst ordentligt på BIRTHE, der er vores nye stemme hos Morgenstjernen
Dennis fortalte om Besøgstjenesten, og yderligere om et møde i januar på
Roskilde Katedralskole, som måske kan udmønte sig i et Ungt FrivilligKorps
under ÆHÆ.
Karsten berettede om de forskellige handymand-opgaver, som er indløbet i
løbet af året og efterlyste samtidig flere frivillige hænder til gruppen.
Tom fortalte, at ITafdelingen må lede efter kursister, men at de har haft held
med deres IT-caféer. Man samarbejder bl.a. med Roskilde Bibliotek og
forsøger også at komme igennem med udfarende hjemmebesøg hos borgere.
Bernhard har cirka 16 brugere til sin stolemotion, og de har på det seneste
anskaffet lidt ekstra redskaber til forskellige øvelser. Dejligt at det kører.
Henny fra Sct. Maria Parks stolemotion sagde at alt var vel dér, og det samme
gør sig også gældende i Cafe Hyrdehøj (Dennis).

Cirka 25 deltagere havde meldt sig til Julemødet, og det var rart, at vi var så mange af
Ældre hjælper Ældres frivillige, der kunne ønske hinanden et GODT NYTÅR.
TAK FOR FREMMØDET!
Referat: Karsten

