20-års jubilæum i telefonkæden
Der blev første gang ringet rundt via Bangsbostrand Sogns telefonkæde d. 12. februar 1998. Således kunne
kæden fejre tyve års jubilæum, torsdag den 31. maj 2018.
Ifølge Hardy Jespersens optegnelser, var der fra begyndelsen tolv startere og otte brugere tilmeldt, men i
løbet af året kom der yderligere fem brugere til, to startere stoppede, mens yderligere to tilmeldte sig.
Siden har der været godt gang i telefonkæden. På et tidspunkt var tyve brugere i kæden og det blev endda
overvejet, om der skulle laves to kæder. Det blev dog aldrig til mere end snakken. Men med dem, der er
tilmeldt i dag, har der været i alt 69 brugere og 29 startere.
Det har været dejligt at følge kæden og at opleve den taknemmelighed fra brugere, pårørende og
kommunale medarbejdere. Kæden giver tryghed i hverdagen for mange.
Der har altid været tradition for, at brugere og startere inviteres til en kop kaffe et par gange om året, hvor
man kan få sat ansigt på dem man ringer til eller bliver ringet op af.
Vi kunne også fejre 2 jubilarer, der har været med fra kædens begyndelse nemlig Ruth Christensen og Inga
Sørensen, de fik hver er rød rose
I anledning af jubilæet, havde Emma Marie Madsen skrevet et digt:
Jeg sidder her hver morgenstund og venter på
min telefon skal ringe,
ofte sidder jeg og tænker på
hvad mon dagen vil mig bringe
Jeg føler mig så glad og har det ganske trygt,
for selv om jeg er ene
så er min hverdag skøn,
og ganske uden frygt
Det skyldes helt de rare starter,
som hver morgen sætter kæden igang,
så derfor vil jeg her på stedet sige dem
en hjertelig tak for alt hvad I gør, endnu en gang

En stor tak for en dejlig dag i Hånbækkirken, samt for det store stykke arbejde, som de frivillige udfører og
har udført i denne sammenhæng.

