
  December 2019 

Kære venner i LM Aakirkeby. 

Igennem de sidste par år har vi været rigtig gode til at forkæle hinanden med kage og kaffe i 

missionshuset. Når vi har haft fest i missionshuset, har alle ydet deres bedste og ingen fest uden et 

festligt kagebord eller noget godt at spise. Det tror jeg, vi alle har sat pris på, og gjort vores 

fællesskab godt. Intet kommer dog af sig selv. 

I bestyrelsen har vi nu prøvet at fordele ansvaret for de praktiske opgaver ud på os alle sammen. 

Vi har ændret kaffe og rengøringsholdene som I meget gerne må se igennem. Den første på hvert 

hold, der er skrevet med fed skrift, har sagt ja til at være koordinator og fordele opgaverne på 

holdet. Det nye er, at det også bliver kaffeholdenes opgave at sørge for kage til vores 

arrangementer. Ved vores ”store” fester som f.eks. en forårsfest eller høstfest, kan der være 2 

kaffehold sat på til festen, da der kan være meget kage der skal bages. Fest arrangørerne kan 

komme med forslag til kaffebrød, men det er altid kaffeholdene der bestemmer om ønskerne kan 

efterkommes. 

Jytte Krak har lovet at sætte kaffeholdene på arrangementerne, hvilket bliver offentliggjort i vores 

”LM-Nyt ”program. Er man forhindret i at komme, er man selv ansvarlig for at bytte, hvis der er 

brug for hjælpen. I kan også benytte jer af det ekstra kagehold og spørge dem om hjælp til at bage. 

Grethe, Ulla Kiilerich og Margit har lovet at bage og lave kaffe til alle seniormøderne, det er efter 

aftale med Grethe og Margit, at de også står på et ”almindeligt” kaffehold. 

Til nogen af vores arrangementer har vi tidligere købt kagen som f.eks. bibelkursus og julefesten. 

Her er vores tanke at kaffeholdene bestiller og henter kagen ved bageren. Man lægger selv 

pengene ud i forretningen, og får derefter refunderet beløbet hos Vibeke. Er der brug for at købe 

noget i SuperBrugsen, kan man låne debitorkortet, som vil hænge i en plastlomme på 

opslagstavlen i køkkenet på missionshuset. Notér dit navn på listen der, når du låner kortet, og 

streg dit navn ud igen når du afleverer det tilbage. Du vil få en bon i SuperBrugsen, som du skal 

skrive navn + aktivitet på, og aflevere til Vibeke. 

Ud fra Grethes erfaringer har vi lavet en inspirationsliste til vores faste arrangementer, som I er 

velkommen til at benytte. 

Vi regner med at det er en forsøgsordning. I er velkommen til at melde tilbage hvad der fungerer 

og hvis der er noget der ikke fungerer. 

I er altid velkommen til at kontakte Ann-Birgitte eller Ulla, hvis der er noget I er i tvivl om. 

 

På bestyrelsens vegne 

 Ulla Kjøller 


