
BERETNING FOR TRO 6 LYS DANMARK SEPTEMBER 2021 TIL NOVEMBER

2022 UDKAST-UDKAST-UDKAST-UDKAST…………

På grund af corona-pandemien kom vi ud af trit med de årlige generalforsamlinger, som normalt

ligger omkring Store Bededag. Vi holdt sidste generalforsamling 11. september 2021.

Nu er der gået mere end 1 år, igen på grund af smitterisiko.

Her er lidt fra grupperne:

Vesterbro-gruppen, Inge Switon-Rønnow skriver:

Årsrapport Tro og Lys Vesterbro 2021 -22

I starten af sæsonen mødtes vi ikke regelmæssigt grundet Pandemien. Vi holdt julefest og
det gik godt. Senere holdt vi pause og heller ikke basar. Vi vovede at mødes i marts, men var
uheldige og flere blev smittede. Siden har vi holdt regelmæssige møder hvor vi glæder os
over at være sammen. Vi følger Guidelines og får nogle gode samtaler. Vi var på udflugt til
Stine der forkælede os som venligt. P.Allen kom trofast der som til vore møder og holdt
messe for os. Flere fra vor gruppe var med på Liagård samt med til Lourdes for at fejre vort
50 års.

Gruppen var også i Norge omkring 1. april 2022 og valgte koordinatorer for de nordiske Lande.
Helle Bjerre blev valgt fra Danmark.

Bethlehemskirke-gruppen, Simon Gough skriver:

Vi er begyndt at mødes første søndag i måneden kl 12.00 i menighedssalen i Betlehemskirken. Kl
14.00 er der gudstjeneste hvor der kommer også kommer folk udefra.

Til sidste møde var kun Sara ,far og mor ,Ulla, Eva og Inge med til mødet. Vi havde været til
tvillingernes 30 års fødselsdag ved Køge d 8 okt. Meget hyggeligt med hele deres familie. Den ny
mødetid passer mig rigtigt godt så jeg kan nå at bage brød osv. Sara rakte mig straks en tegning til
julekortet da vi satte os. Uden jeg spurgte efter den. Det glædede mig meget fordi enhver anden(
også mig) vil have glemte at lave et billede og tag det med. Begge tvillinger var ikke med sidste
gang. Ellers kommer kun 1 af dem for tiden, en form for ”bilocation” :) Der sker store
forandringer i deres liv, og vi støtter så godt vi kan. Vi håber vi ses alle næste gang uden bilocation.
Det glædelige er at der til Gudstjenesten er kommet 4 forskellige nye(sidste gang) .
De 2 andre er konfirmander, som Erik er begyndt at undervise. Jeg planlægger at lave julekort med
tegninger.

Den Nordjyske gruppe, Marianne Rønnow skriver:
Vores lille 3 mands gruppe kom ud af den gode rytme under Corona.
Men vi har haft en fin sommer-heldags-tur i år, til Lille Vildmose, med gode snakke og fint
samvær.
Vi skal have et møde i december. Og vil ind ind i den gode rytme igen i 23.



Koordinator Helle Bjerre skriver:

Efteråret 2021 var tungt på grund af corona-restriktioner, men vi gennemførte mange møder med
særligt blik på hygiejne og håndtering af mad mm.
I marts 2022 havde Vesterbro-gruppen møde igen efter en pause i januar og februar, desværre med
et lokalt udbrud af corona til følge.
Omkring 1. april var der møde i Provinsen Nordlysene i Sydnorge, hvor vi havde 7 deltagere med.
Provinsen dækker Danmark, Estland, Norge og Sverige. Helle Bjerre, som desværre var syg af
corona og derfor var med på zoom, blev valgt til vicekoordinator og dermed som koordinator for
Danmark. Pastor Erik blev valgt som nordisk ”chaplain” med opgaver omkring støtte til grupperne
og de præster, som er tilknyttet grupperne.
I maj måned deltog vi i Himmelske Dage i Roskilde. Udfordrende med megen vind og regn. Men
med et telt over vores hoveder dannede vi en lille oase med rigtig mange besøg og gode samtaler.
Igen var Sara, Amalie og Elisabeth vores bedste ambassadører.
Vi havde en lille stand på valfarten til Åsebakken også i maj måned – heldigvis i rimeligt godt vejr.
Lørdag 18. juni var vi godt repræsenteret ved en Tro og Lys-dag ved Hannahs bosted i Tilst. Dejlig
dag med sang, gudstjeneste, mad og masser af hygge.
I juli tog en større gruppe på retræte i Liagård i Norge.
Vi havde en dejlig dag i Stines have midt i juli med gudstjeneste, hygge, dejlig mad og vafler lavet
ved fælles hjælp under æbletræet.
Og omkring 1. august var vi repræsenteret med 11 deltagere i den Skandinaviske Valfart til Lourdes
med henvisning til den første valfart for ca 50 år siden, hvor handicappede var repræsenteret, og
som blev starten på Tro og Lys-arbejdet i Danmark. En dejlig, intens og oplevelsesrig tur. Vi
fejrede gudstjeneste på vores egen måde, ledet af pastor Erik og med Sara som hjælper, sammen
med mange repræsentanter for hele valfartsgruppen (ca 80 personer i alt). Stor jubel, da p. Herbert
var den gode hyrde og mange af os var frække, vildfarne får. Der blev dannet mange nye kontakter,
bl.a. blandt de meget hjælpsomme unge deltagere, som havde til opgave at støtte og hjælpe, så alle
kunne deltage i processioner mm.
Efter sommerferien er grupperne kommet i gang igen. Bethlehemsgruppen er som nævnt i en ny
form, som forhåbentlig betyder at nogen af pastor Eriks konfirmander kunne få lyst til at deltage i
Tro og Lys-mødet.
Pastor Erik og Helle har været til møde i Norge med Provinsen i september 2022. Vi mødte dejlige,
engagerede mennesker som arbejder med Tro & Lys i Norden. Desuden mødte vi Follo-gruppen,
som holder til syd for Oslo. Stor gruppe på ca 40 personer med et dejligt samvær.
Vesterbrogruppen fejrede Marie Storms 80 års fødselsdag og Inges 40 års jubilæum i Tro & Lys
ved september-mødet.
Generelt har corona-tiden været udfordrende for os alle. Mange er ramt af dyb ensomhed, mismod
og angst. Der skal arbejdes på at være del af et samvær, at finde glæden igen og turde tro på
fremtiden.
Som ny koordinator vil jeg sammen med bestyrelsen støtte at vi får god og positiv gang i grupperne
igen. Der er brug for nye medlemmer, både nogen med særlige behov, deres familier og andre som
vil være med i vores samvær.
En stor tak til Kirsten Holdt Jørgensen, som har været koordinator for Danmark i rigtig mange år og
som trofast og med stor musikalitet har arbejdet for det fælles bedste.

Helle Bjerre, 1. udkast 16. november 2022


