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Høstoffer 2017
Støttefond for Møltrup Optagelseshjem har gennem talrige år modtaget andele af høstofre fra en lang række menigheder landet
over og ligeledes donationer fra private. Dette har tilsammen gjort det muligt for fonden at støtte en række tiltag til gavn og glæde
for beboerne på Møltrup.
Den selvejende stiftelse Møltrup Optagelseshjem har i mere end 100 år været drevet efter denne hensigtserklæring:
”Møltrup er et hjem, hvor mænd (som for kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv) kan finde hjælp til at tage livet op
på ny. Mændene betragtes ikke som klienter, men som mennesker der kommer til Møltrup for at være med til at drive gården. Enhver, som har brug for den hjælp, Møltrup kan yde, bydes velkommen, så længe der er plads. Møltrup er en del af folkekirkens
diakonale arbejde, og det forventes, at alle medarbejdere – såvel frivillige som lønnede – vil kunne arbejde ud fra et kristent grundlag.”
Fortsat den dag i dag er Møltrup hjem for omkring 120 hjemløse mænd.
For en tid siden ”døde” vores bus. Den havde tjent os godt på talrige ferieture og udflugter med beboerne gennem mange år. Den
har bidraget til, at marginaliserede hjemløse har haft mulighed for at indtage det omkringliggende samfund, land, natur, kultur, seværdigheder, etc. på lige fod med den almene dansker, og den har dannet rammen om, at beboere har kunnet begynde at danne
positive erfaringer med konstruktivt og festligt samvær med andre – uden anvendelse af rusmidler.
Men bussen var tydeligvis udtjent!
For få dage siden trillede så denne nye Renault Transporter så ind gennem porten. – Og ret hurtigt ud igen, for den er i skrivende
stund allerede draget til Djursland med en flok beboere, der nyder en uges ferie der….
Dette er udelukkende muligt, fordi Støttefonden år efter år modtager gaver, høstofre, arv, etc.

Tak om ”Støttefond for Møltrup Optagelseshjem” også i 2017
må blive betænkt med en andel af høstofferet.
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