Besggsvenner
i Tjelehar
aflostsognemedhjrelper
Arum,Viskum
ogVejrum det altsAlykkedes at fA ordningen til at kore i Arum,
sogne
harfietden
Vejrum og Viskum sogne.
besogstjeneste,
somskal - De,der har fAetbesogaf
sognemedhjalperen
aflsse
dentidligere
og
som fortsat har onsket bepfl
sognemedhjalper,
sag, fhr det nu, fortaller
benene.
0gsii Rodding,koordinator
for besogstjeLovei
ogPederstrup
er nesten SvendHaakon Jensen,Orum.
enpavel
Det betyder,at antallet af
besogsvarter er mindre
end fsr i tiden, men det
overrakser ikke koordinatoren.
- Behovet svarer til det.
vi havde skonnet os frem
til. Ordningen fungerer
nemlig ikke helt pA samme
mAde som sognemedhjelperen, som for eksempel
tog pA mange uopfordrede
besog, fortaller
Svend
Haakon Jensen.
Besogsvennetjenesten
derimod bygger pi fast aftalte besogen ganghver eller hver anden uge efter
indbyrdes aftale.

Af Mette Heilskov
TfELE:Flere afde aldre og
enlige i Arum, Vejrum og
Viskum sogne,der tidligere fik javnlige besogaf sognemedhjelperen, fAr nu
igen besog.De tre sognes
menighedsrAdhar i samarbejde med presten fAet en
kirkelig besogsvennetjenestetil at kore som erstatning for sognemedhjalperens besog.
De tre sognemAttefor et
Ar siden, sammen med
Rodding, Lovel og Pederstrup, opgive at finde penge til at fortsatte samar- Kirken i fokus
bejdet om en felles sogneSelv om man ikke har
medhjalper. Sognemed- hsrt til dem, sognemedhjalperen brugte meget af hjalperen tidligere har besin tid pA at besogesogne- sogt, kan man sagtens fA
nes aldre og ensomme,og besog af folkekirkens bederfor har menighedsrAde- sogstjenste.
- Der har ikke veret det
ne sidenarbejdetpAat starte besogsvennetjenester store run pA, men der finsom erstatning. Og nu er desjo ogsAen velfungeren-

de besogstjenestei Rode
Kors i forvejen. Vi har dog
fAetet par enkelte nye, fortaller Svend Haakon Jensen.
Det sarlige ved ordningen i forhold til andre besogstjenesterer det tatte
bind til folkekirken. Af besogsvennernekrreves det,
at de er medlem af folkekirken. Det giver en sarlig
mulighed for at drofte livets store sporgsmAl,selv
om besogsvennerneikke
er Andelige eksperter.
- Det er jo oplagt, at det
kirkelige er i fokus. Men
dermed ikke sagt, at det
kun er det, der tales om.
Vejret er sikkert mere diskuteret. mener SvendHaakon Jensen.
Folder pl vej
Selv om folkekirkens besogstjeneste i ojeblikket
har besogsvennernok til at
dakke behovet,er gmppen
bag initiativet megetinteressereti at fA flere til.
- Det kunne vare rart at
have besogsvennerpA venteliste, sAvi kan rykke ud,
sA snart der er behov for
det. Det ville jo omvendt
vere argerligt at sidde
med en venteliste af varter, der mangler besog,mener SvendHaakon Jensen.

Interesserede kan inden
lange finde information
om ordningen i Orum, Vejmm og Viskum sognei en
ny folder, der vil blive delt
ud ved biblioteket eller pi
andre offentlige steder.
Ogsi i Rodding,Lovel og
Pederstrupsogneer en besogstjenesteundervejs.En
god hAndfuld af besogsvenner har allerede meldt sig
frivilligt, men besogeneer
endnu ikke sat i gang.Der
bliver ligesom i Orum, Vejrum og Viskum mulighed
for at deltage i ordningen,
uanset om man fsr har fAet
besag af sognemedhjalperen.
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