Årsberetning 2016 for Kristeligt Arbejde Blandt Blinde
2016 blev et bevis på, at KABB er en forening i bevægelse. Vi holder fast i gode
traditioner, men er samtidig parat til at søge nye veje og tænke nye tanker.
Vi er meget taknemmelige for vores ca. 160 medlemmer, som trofast år efter år
bakker op om KABB´s arbejde med forbøn og støtte. Sammen med gaver og
testamentariske bidrag er denne støtte med til at gøre det muligt at fortsætte vort
vigtige arbejde og virke blandt blinde og svagtsynede i Danmark.

Synlighed og profilering:
Vi gør os stor umage for at gøre KABB synlig og kendt.
Vi ved, at mange har stor glæde af de tilbud foreningen rummer. Vi har samtidig et
håb og et stort ønske om, at endnu flere får kendskab til os.
Vi har igen i år valgt at annoncere i flere blade og tidskrifter end tidligere. Det ligger
os meget på sinde at fortælle og informere så bredt som muligt om vort vigtige
arbejde.
I dagene 3. – 5. juni på IM Årsmødefestival i Mørkholt fik vi lov at være med. Vi
benyttede denne anledning til at fortælle om vort virke ved en fin stand på
”Markedspladsen”. Vi fik besøg af flere interesserede og alle fik god information
med på vejen.
Vi arbejder på at få vores hjemmeside ”moderniseret”, så den bliver lettere
tilgængelig for både seende, blinde og svagsynede.
På hjemmesiden kan man allerede nu følge med i hvilke arrangementer og
aktiviteter, vi tilbyder. Man kan følge med i vores mødeaktivitet, som i år har ført os
ud i landet til 20 forskellige kirkelige foreninger og fællesskaber.
Vi oplever med glæde, at rigtig mange foreninger tager imod vores tilbud om at få
besøg af den daglige leder eller et bestyrelsesmedlem. Vi fortæller om at være blind
eller svagsynet og i forlængelse deraf gør vi KABB endnu mere synlig og kendt.

Lydbladet og Lydbiblioteket:
11 gange om året modtager alle medlemmer efter eget valg Lydbladet 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. Desuden orienteres der løbende om nyindlæste
bøger.
Antallet af lydbøger vokser støt og sikkert. Biblioteket tæller nu omkring 1000 titler i
alle genrer fra romaner over tidsskrifter til andagtsbøger og ikke mindst Bibelen.
Den fortjeneste kan især 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.
Disse bøger kan frit lånes. Desuden kan man abonnere på en række tidsskrifter og
blade. Vi har ca. 90 abonnenter til 5 forskellige blade.

Aktiviteter:
Vi har i år afholdt 3 bestyrelsesmøder med en indlagt arbejds-formiddag.
Vi mødtes tidligt fredag den 12. februar på kontoret i Fredericia.
Vi startede om formiddagen med at pakke breve til foreningens mange gode givere,
venner og samarbejdspartnere. Efter frokost afholdt vi årets første ordinære
bestyrelsesmøde.
Næste møde blev afholdt fredag d. 11. marts i forbindelse med Forårsfesten
Efterårsmødet afholdtes fredag den 7. oktober hos Lene F. Thorkildsen i Sdr.
Felding.
Udover bestyrelsen deltager også kassereren og den daglige leder.
Vore møder kendetegnes af en åben debat og et godt samarbejde, som vi finder er
meget vigtig og værdifuld og også nødvendig for at nå frem til gode og konstruktive
beslutninger.
Vi udveksler ideer og holdninger og sammen arbejder vi med foreningens formål og
motto for øje.

Fredag d. 11. marts løb den årlige Forårsfest af stabelen i Fredericia med 13
deltagere. Indlæsere, Lydblads redaktøren, kasseren, daglig leder og bestyrelsen
mødtes på Lohses Forlag i IM-Huset, hvor Holger Skovenborg og 2 medarbejdere

orienterede om arbejdet på forlaget. Vi fik en hurtig rundvisning. Forlaget var vært
ved en kop kaffe til Marthas lækre hjemmebag.
På kontoret nød vi en dejlig middag. Anna serverede en skøn forret og til kaffen nød
vi hendes gode kransekager.
Edel Susanne og Johannes bidrog til festen med et par festlige indslag. Poul Arne
sluttede dagen med en andagt.

I dagene 27.-28.-29. maj mødtes 32 deltagere til årets Sommerstævne traditionen tro
på Fuglsangcentret i Fredericia. Det var en stor glæde at kunne byde så mange
velkommen på stævnet.
Årets tema var ”Omsorg og Fællesskab”. Dette tema blev belyst fra flere sider på
fortræffelig vis.
Poul Arne tog hul på temaet fredag aften med et både oplysende og tankevækkende
oplæg.
Lørdag formiddag talte Sprint Ågård Korsholm over emnet ”Nådegaverne for
fællesskabets skyld”. En fantastisk spændende og givende formiddag.
Lørdag eftermiddag tog Hanne Korsholm Poulsen tråden op over emnet ”Omsorg
og fællesskab”, set fra en spændende og kreativ vinkel.
Ingrid Andersen gav os en gang stolegymnastik. Det blev god motion til både krop
og lattermuskler.
Så var vi klar til lørdag aften, hvor Klaus Laursen, Gjern reciterede Filipper-brevet
og gav nogle tip til Memo-teknik.
Søndag deltog vi i gudstjenesten i Sct. Michaelis kirke.

Nordisk samarbejde:
Hvert andet år afholdes Nordisk Konference på skift mellem norge, Sverige, Finland
og Danmark. I august 2017 er vi her i Danmark værter for konferencen. Refugiet i
Løgum kloster kommer til at danne rammen om konferencen og allerede på
nuværende tidspunkt er vi langt med at lægge program.
Onsdag d. 12. okt. og torsdag d. 13. okt mødtes vi på Refugiet med repræsentanter
fra de øvrige nordiske lande til et par planlægningsdage. Vi håber, at rigtig mange
vil være med i fællesskabet og gøre konferencen både festlig og berigende.

Afslutning og TAK:
Stor TAK til Daglig leder Poul Arne Nyborg, som hver dag udfører et stort og
værdifuldt arbejde. Her fra kontoret skabes den gode kontakt til både medlemmer,
lånere og samarbejdspartnere.
Stor TAK til kasserer, Steen Klejnstrup Sørensen, som gavmildt yder en stor og
uvurderlig indsats for foreningen.
Stor TAK til Lydbladets redaktør Ole Blume, indlæsere og bestyrelsen for engageret
og trofast arbejde.
TAK til enhver, som med gaver, kærlighed og forbøn gavmildt støtter KABB.
Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. (Sl. 119, v. 105)
Lad os i tillid og tro bede om, at Herrens ord vil lyse og vejlede os alle i KABB, at
vort arbejde må bære frugt og være til velsignelse og glæde for mange.
– For: ”DE skal se Gud”
Lene Friis Thorkildsen
Formand

