Årsberetning 2015 Kristeligt Arbejde Blandt blinde
”Giv det videre” var temaet på Nordisk Konference i august i Sverige.
Det er et rigtigt godt tema at have for øje og som mål. – Et mål, som vi også i 2015 i
KABB har bestræbt os på at nå og praktisere.
På kontoret og i bestyrelsen føler vi dagligt en stor opbakning fra alle vore trofaste lånere
og medlemmer. Vi ved, at foreningen er omsluttet af både kærlighed og forbøn. Igen i år
har foreningen modtaget både gaver og er blevet betænkt med testamentariske bidrag,
hvilket vi er meget taknemmelige for. Denne støtte er meget værdifuld og er med til at gøre
det muligt at fortsætte vort vigtige arbejde og virke blandt blinde og svagsynede i
Danmark.
På kontoret i Fredericia bliver der dagligt udført et stort og værdifuldt arbejde. Herfra
skabes den gode kontakt til både medlemmer, lånere og samarbejdspartnere.
Her lægger kasserer, Steen Klejnstrup Sørensen sammen med vores daglige leder, Poul
Arne Nyborg mange timer og kræfter i at få økonomien til at hænge sammen. Det giver
indimellem anledning til bekymring. Men trods en stram økonomi, lykkes det at bevare vort
serviceniveau overfor medlemmer og lånere.

Lydbiblioteket:
Fra kontoret udsendes uge efter uge lydbøger ud i alle kroge af landet.
Der sendes bøger ud fra alle genrer – fra romaner over tidsskrifter til andagtsbøger. Det
er en glæde, at Bibelen i ny forbedret Daisy udgave nu ligger på bordet i mange hjem
landet over.
Antallet af lydbøger vokser støt og sikkert. Den fortjeneste kan tilskrives vores trofaste lille
flok af dygtige indlæsere, som løbende indlæser nye bøger. Vi gør vort bedste for at vælge
bøger, som er både interessante, opbyggelige og spændende for mange.
I Lydbladet orienteres der løbende om nyindlæste bøger. Mange har daglig gavn og glæde
af vore lydbøger. Det er fantastisk, at vi på den måde får mulighed for at give evangeliet
videre.

Lydbladet:
11 gange om året modtager alle medlemmer efter eget valg Kristeligt Lydblad på en CD
eller på mail.
Ole Blume både redigerer og indlæser Lydbladet krydret med lydoptagelser af foredrag
eller musik. Det er en fornøjelse at lytte til Oles behagelige indlæsning af spændende og
varieret stof. Hvert nummer af Lydbladet indeholder en andagt, opbyggelige artikler og
aktuelle meddelelser fra kontoret.

Profilering:
Mange kender os, men vi vil ønske, at endnu flere får kendskab til os og til de tilbud og
muligheder foreningen rummer.
Vi har i år opgraderet annoncering i relevante blade og tidsskrifter. Vi håber og tror på, at
vi ad denne vej kan nå endnu flere brugere.
Det sidste nye tiltag er en ”modernisering” af vores hjemmeside. Vi har kontakt med et lille
firma, som arbejder meget seriøst på at gøre den nye hjemmeside så tilgængelig som
muligt for alle.
I Lydbladet orienteres der i hvert nummer om, at den daglige leder eller et
bestyrelsesmedlem gerne kommer på besøg rundt i landet. Vi vil gerne komme og holde et
møde i Missionshuset eller der, hvor man mødes. Vi vil gerne fortælle om at være blind
eller svagsynet og i forlængelse deraf, at gøre KABB endnu mere synlig og kendt.
Det glæder os, at mange foreninger i løbet af året har taget imod dette tilbud.

Aktiviteter:
I 2015 har vi afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder + en arbejdsdag.
Fredag den 20. feb. mødtes vi på kontoret i Fredericia til årets første møde.
Den 5. marts pakkede vi Årskriftet 2014 til udsendelse. Vi hyggede os rigtigt midt i alle
hefter og kuverter på kontoret.
Den 27. april mødtes vi til et telefon møde
Den30. maj afholdt vi konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamling på
Sommerstævnet på Fuglsangcentret i Fredericia.
Årets sidste møde fandt sted fredag den 30. oktober i Sct. Johs. Kirke i Herning

Udover bestyrelsen deltager også kasseren og den daglige leder. Vore møder
kendetegnes af en god atmosfære, en åben debat og et godt samarbejde. Vi udveksler
ideer og holdninger og sammen arbejder vi med foreningens formål og motto for øje.
Fredag den 20. marts indbød vi igen indlæsere, redaktøren af Lydbladet, kassereren, det
daglige personale og bestyrelsen til Forårsfest/Medarbejderfest på kontoret i Fredericia.
Denne dag bliver vore medarbejdere lidt forkælede med hjemmebag, kaffe og som
afslutning en lækker middag. Det vigtigste punkt er dog den inspiration til arbejdet man
både giver og får.
I år fik vi 3 meget personlige og inspirerende boganmeldelser fra 3 af vore indlæsere.

I dagene 29.-30.-31. maj mødtes 19 glade mennesker til Sommerstævne på
Fuglsangcentret i Fredericia. Dette stævne adskilte sig lidt fra tidligere år, idet kun lørdag
officielt var programsat. Deltagerne kunne tilvælge både fredag og søndag. Med glæde
kunne vi konstatere, at mange valgte at være med alle 3 dage.
Temaet for årets stævne var ”Den nye jord”. Temaet fik vi belyst både gennem, sang,
bibeltime og foredrag. Søndag deltog vi i gudstjenesten i Sct. Michaelis kirke i Fredericia.
Vi nød fællesskabet, det berigende samvær, den gode mad og de gode rammer på
Fuglsangcentret.

Generalforsamling
Hvert andet år afholdes der ordinær generalforsamling i KABB.
Det skete i forbindelse med Sommerstævnet, lørdag den 30. maj.
Bestyrelsen har vedtaget en vedtægtsændring sådan, at bestyrelsen nu tæller 5
medlemmer.
Genvalgt blev: Anna Højgaard, Carl henrik Christensen og Martha Kloster

Nordisk Konference
Fra torsdag d. 13. august til søndag d. 16. august afholdtes Nordisk Konference i Sverige
med temaet ”Giv det videre”. Konferencen fandt sted i flot natur i Viks tæt på Uppsala. Vi 5
danskere oplevede nogle gode dage med et spændende og varieret indhold. Vi lyttede til
gode foredrag, en flot koncert og i det vidunderlige vejr oplevede vi bl.a. domkirken i
Uppsala og en skøn frokost i det fri under store gamle træer.

Næste konference finder sted i 2017 i Danmark.

Afslutning og TAK:
En stor og varm TAK til alle venner af KABB.
Tak til enhver som trofast støtter KABB. Tak for medleven, gaver og ikke mindst for
forbøn.
Tak til vores daglige leder, kasserer, lydbladsredaktør, indlæsere og til bestyrelsen for
engageret og trofast arbejde.
TAK til alle, som gavmildt er med i foreningen med både Kærlighed, Arbejde og Bøn

Citat fra sangen ”Dine løfter er mange” af Sigurd lunde:
Herre, led du os frem.
Lad os hjælpe alle dem,
som du viser, har brug for en hånd.
Giv os Lys til at se.
Giv os vilje til at be´.
Herre Gud
Fyld du vort liv med din ånd.

Så lad os i tillid og tro bede om, at Herren vil lede og vejlede os i vort arbejde i KABB,
at vort arbejde må bære frugt og være til velsignelse og glæde for mange.
– For: ”DE skal se Gud”
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