Kære allesammen
Jeg skriver til jer for at fortælle at jeg pga. sygdom fratræder min stilling som kirke og
kulturmedarbejder. Jeg vil gerne takke min arbejdsgiver Menighedsrådet og vores daglige
leder Lene for enestående opbakning og støtte hele vejen igennem. Jeg ville ønske at alle
sygemeldte oplevede det fra deres arbejdsplads. Samtidig vil jeg også takke for jeres
opbakning til mine ideer, efteruddannelse og kurser i det fine samarbejde vi har haft.
Det har været 3 et halvt dejlige år, hvor jeg har nydt at lære jer at kende: kolleger, frivillige,
alle børn og forældre, som har vist en enestående tillid ved at møde trofast og talstærkt op
til undervisning og gudstjenester. Under første operation måtte man ofre nerven til min ene
stemmelæbe, jeg kan derfor ikke have et job, der er så stemmekrævende. Men mit hjerte
er fyldt af nærværende børn og voksne, forventningens glæde i de små ansigter, smil og
hovedrysten, når et æsel havde forvildet sig ned i guldkassen med fuglene. Jeg er afklaret
med beslutningen og siger jeg en varm tak for alt hvad vi har oplevet sammen. Mit glas er
ikke halvt men helt fyldt af stolthed og taknemmelighed, når jeg møder nogen af jer, der
fortæller hvilke sange og salmer, der er kommet fast på repertoiret hjemme hos jer.
Jeg ønsker jer alt godt fremover og vil holde et vågent øje med hvad der sker i Bredballe
kirke - og det er jo ikke så lidt ved vi.
God vind i den nye sæson - De sidste linjer har afsluttet alle mine timer med børnene og
de skal også lyde her:
Må din vej gå dig i møde og må vinden være din ven og må solen varme din kind og må
regnen vande mildt din jord - indtil vi ses igen, må Gud holde, holde dig i sin hånd.
Kærlig hilsen jeres kirke og kulturmedarbejder siden marts 2014
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