Årsrapport 2019

FONDEN ROSKILDE DOMSOGNS
MENIGHEDSPLEJE

1

Forord
Årsmødet betyder at man gør status over årets gang og forbrug.
I Roskilde Domsogns Menighedspleje har vi flere projekter, hvor frivillige er engagerede og gør en stor forskel
for mange mennesker.
Ferieudflugter
Der laves ferieudflugter i skolernes ferier, i vinterferien gik turen til legeland, og i august besøgte vi Bonbonland. Efterårsferien blev brugt i ”vante rammer” – Domkirken og Vikingeskibsmuseet med diverse aktiviteter.
Disse ture kan kun lade sig gøre, fordi frivillige arrangerer og er med på turene. Vi har haft tre ture om året,
men har nu sat det op til fire, da behovet er stort især blandt børnefamilier med kun en forsørger.
Fællesspisning
Vores fællesspisninger for eneforsørgere med børn er et andet af vores projekter, der er helt afhængige af
gode frivillige, som hver måned sætter en eftermiddag og aften af til at lave mad og hygge omkring familierne.
Spisningen afholdes på Maria Park og i 2019 inviterede vi vores familier og Maria Parks beboere sammen til
sommerafslutning med pølsevogn og kagebord. Dette vil vi helt sikkert gentage. Ved vores julearrangement
havde en lokal familie sørget for 70 indpakkede gaver til mindre børn – en ny form for pop-up frivillighed,
som også gerne gentages.
Diakoniens dag
Den første søndag i februar fejrer vi Diakoniens Dag, en dag med fokus på kirkens sociale arbejde. I 2019 blev
det besluttet at Menighedsplejen for fremtiden skal stå for Diakoniens dag i Domsognet, Domsognets
aktivitetsudvalg vil stadig stå for brunch. Vi vil forsøge at afholde arrangementet i samarbejde med lokale
aktører, så mange frivillige her kan mødes.
Besøgstjenesten
Besøgstjeneste har 16 aktive besøgsforhold, og de frivillige besøgsvenner viser stor omsorg og trofasthed
overfor deres besøgsværter. Det er ikke helt let at skaffe nye venner, men derimod vil flere gerne være
værter.
Frivilligcenteret
I 2019 fik vi en suppleant til Frivillighedscenterets bestyrelse. Suppleanten deltager på vegne af
Menighedsplejen i Frivillighedscenterets bestyrelsesarbejde. Samtidig er samme person mentor i
Menighedsplejen, begge dele er frivilligt arbejde.
Bestyrelsesarbejdet
Også bestyrelsesarbejdet består af frivillige, som er med til at udstikke mål og retning for menighedsplejens
aktiviteter, vi mødes fire gange om året, følger økonomi og aktiviteter ligesom vi behandler ansøgninger.
I 2019 afholdte vi et visionsseminar, hvor vi diskuterede Menighedsplejens projekter og fremtidens ønsker
og behov.
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Der er plads til flere nye projekter, men det kræver, at nogen vil tage ansvar for at løfte opgaven. Vi er i
Menighedsplejen meget taknemmelige for, at der findes så mange, som vil bruge deres tid til gavn for andre
– nu håber vi, at endnu flere vil være med.
Ane Bisgaard LaBranche
Formand

Indhold
Årsrapporten dækker kalenderåret 2019 og skal som supplement til årsregnskabet 2019 sammenfatte og
beskrive de aktiviteter Roskilde Domsogns Menighedspleje har haft i perioden.
Der lægges særlig vægt på, hvorledes Fonden har forvaltet opgaven om at opfylde Fondens formålsparagraf
jf. vedtægternes § 2: Menighedsplejens formål er i størst muligt omfang at virke for diakonalt og kirkeligt
arbejde i Roskilde Domsogn, samt kort at sammenfatte de primære opgaver som Fondens bestyrelse har
beskæftiget sig med i perioden.
Årsrapporten 2019 skal godkendes af bestyrelsen i møde som afholdes inden udgangen af april måned jf.
vedtægterne § 6.

Årsrapporten indeholder:
•
•
•
•
•
•

Formål
Bestyrelsesmøder
Organisering af Menighedsplejens arbejde
Henvisning til årsregnskabet og uddelinger
Summarisk oversigt af Fondens projektgrupper og indsatsområder
Bestyrelsen

Formål
Menighedsplejens formål er i størst muligt omfang, at virke for diakonalt og kirkeligt arbejde i Roskilde
Domsogn.

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har haft følgende møder i 2019:
2. april, 25. september, 5. november og 21. januar 2020.
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Udover de formelle punkter som budgetopfølgning, formueanbringelser og godkendelse af projekter og
uddelinger har bestyrelsen bl.a. drøftet nedenstående hovedpunkter.
Den 25. september havde bestyrelsen en drøftelse af de fremtidige visioner og som blev vedtaget på mødet
den 21. januar 2020.
Bestyrelsen besluttede, at forretningsudvalget med udgangen af 2019 nedlægges.

Organisering af Menighedsplejens arbejde
Visioner
På bestyrelsesmødet den 21. januar 2020 vedtog bestyrelsen disse visioner; Med det kristne menneskesyn
som udgangspunkt og Roskilde Domkirke som brand er Menighedsplejen de varme hænder, der
menneskeligt og/eller økonomisk rækker ud på lige og apolitisk vis, så klientgørelse undgås. Menighedsplejen
er hjælp til grupper og enkeltpersoner. Den værdibaserede indsats er principielt for alle. Indsatsen bæres af
frivillige, og kan være Kreativt samvær, sorggrupper for børn, unge og voksne, besøgstjeneste, fællesspisning
og ferieudflugter for enlige med børn, mentorhjælp og økonomisk hjælp.

Ud fra de vedtagne visioner:
De nuværende projekter skal sættes i forhold til ressourceforbrug.
Der iværksættes ikke nye initiativer uden overvejelse af indvirkning på formål, økonomi og internt
tidsforbrug.
Samtidig vil vi gerne styrke nye initiativer, der vokser fra neden og er understøttet ved frivillige.
Der skal også arbejdes videre på synliggørelse af Menighedsplejens samarbejds- og egne aktiviteter.

Arbejdsmøde for projektkoordinatorer
Den 14. november holdt bestyrelsen arbejdsmøde med projektkoordinatorerne og frivillige knyttet til et eller
flere af projekterne. Der var oplæg af Ruth Juul over emnet dialog/kontakt-konfliktforståelse/håndtering.

Ansatte
En stor del af 2019 havde Menighedsplejen en journalist ansat som satte god fokus på vores
informationsmaterialer og PR. Vi har, i stedet for foldere, fået flotte nye postkort og mange nye informationer
på hjemmesiden, ligesom journalisten lavede oplægget til visionsseminaret. Pr. december 2019 har vi ansat
en ny medarbejder som praktisk og koordinerende hjælp til formanden og der er sagt farvel til
seniorkonsulenten ved årsskiftet (2019/2020).
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Årsregnskab
I 2019 havde Menighedsplejen en kursgevinst på 2.504.231 kr. Denne kursgevinst deles, så 1.536.260 kr.
anvendes til opskrivning af den bundne kapital. Herefter udgør den bundne kapital 11.000.000 kr., hvilket er
645.000 kr. mere en den bundne kapital udgjorde ultimo 2017. Det er vurderingen, at en sådan opskrivning
af den bundne kapital er nødvendig som følge af de usikre økonomiske tider. En kedelig "bivirkning" af at
opskrive den bundne kapital er, at det udløser en skat på 179.388 kr. Vi er nødt til at leve med den
"bivirkning", så vi sikrer, at fondens formue kan genere et rimeligt afkast også i fremtiden.
Den resterende del af kursgevinsten, 967.971 kr., anvendes som kursregulering i resultatopgørelsen,
hvorefter årets resultat bliver 1.103.467 kr. Det betyder, at Menighedsplejens hensættelse til senere
uddeling stiger med 632.056 kr. til 2.447.220 kr.

Uddelinger i tal

Sorggrupperne

247.694

Julehjælp

132.750

Fællesspisning og udflugter for
børn

88.213

PREP - Kurser for par

40.576

Kafé Klaus, juleaften i arresten
og kvindekrisecenter

39.068

Små-uddelinger

19.643
Fællesspisning på Maria Park

Der er uddelt i alt kr. 567.944
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Uddelinger i andele

4%
6%

15%
45%

23%

7%

Sorggrupper
Præsternes udd./julehjælp/lysglobe
Kafe Klaus/Kvinde krisecenter

Prep
Fællesspisning og ferieudflugt
Diverse småudd.

Under punktet ”småuddelinger” gemmer sig en række mindre uddelinger herunder
• Kreativt netværk
• Trekroner Plejecenter
• Hospice
• Diverse småuddelinger
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Fondens projektgrupper og indsatsområder

Navn

ProjektKoordinator

Indsatsområde

Status pr. 31/12
2019

Fremtidige mål
2020 →

Besøgstjenesten

HHN

Frivillige
besøgsvenner besøger
ca. hver 14. dag
en besøgsvært.

Hovedindsatsen
omfatter
menneskeligt
samvær.

Videreføres i den
aktuelle form som
har vist sig meget
velfungerende

Sorggruppe for
Voksne

MPM

For voksne, som har
mistet en
nærtstående. 8
pladser pr. hold.
Procesperioden
strækker sig over ½ til
1 år.

Sorggruppen for
voksne er
fortløbende, og
deltagerne skiftes
ud når de er klar til
at stoppe

Videreføres i den
aktuelle form som
har vist sig meget
velfungerende.

For unge i alderen 1325 år, som har mistet
en nærtstående

Der afvikles årligt to
forløb på 10
gangen.

Videreføres i den
aktuelle form.

For børn mellem 8 –
12 år der har mistet
en forælder eller en
søskende

Der afvikles årligt to
forløb på 10 gange,
hvoraf to af
gangene også er
deltagelse af en
nært pårørende.

Videreføres i den
aktuelle form..

Der afvikles 4 årlige
heldagsudflugter til
attraktive lokaliteter
på Sjælland.

Udflugten skal være
færdigtilrettelagt.

Videreføres i den
aktuelle form

JW

Sorggruppe for
Unge

DK
CT

Sorggruppe for
Børn

DK
CT

Udflugt for enlige
forsørgere med
børn

ALP

ALP
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Fællesspisning for
enlige forsørgere

Fællesspisning i Sankt
Maria salen en gang
om måneden i
samarbejde med
Jakobskirken.

Stor tilslutning og
faste deltagere +
ca. en ny familie
hver gang

Synenergieffekt ml.
madklub og
ferieudflugter.

Kreativt samvær

SBH

Socialt fællesskab
omkring forskellige
kreative aktiviteter

Gruppen mødes
efter
onsdagsreflektion
den 3. onsdag i
måneden, og spiser
frokost sammen,
typisk deltager 1015 personer.

Fortsættes med
samme indsats

Mentor-ordning

AKV
KB

Hjælp til selvhjælp i
en kortere periode for
mennesker, der har
behov for at få et
overblik i hverdagen

Henvisninger til
ordningen er
effektive.

Øvrige projektkoordinatorer er
opmærksomme på
tilbuddet og kan
henvise

MPM

Kursus for par

God tilslutning og
meget fine
evalueringer.

Bestyrelsen har
besluttet at stoppe
projektet, da vi
vurderer en del
deltagere ville kunne
betale selv.

Prep

JW

Menighedsplejen er repræsenteret i:
Frivillighedscenterets bestyrelse
Samarbejdsforum for socialt udsatte
Projekt Ensomhed, arbejdsgruppen om fælleskabsformidler
Projekt ”En for alle – en ny frivillighed” – samarbejde ml. frivillige foreninger i Roskilde med fokus på
udsatte børn og unge

Bestyrelsens sammensætning
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Bestyrelsen med følgende poster angivet som valgt på årsmødet 20.april 2017:
Ane LaBranche – formand
Anne Rosendal – næstformand
Bjarne Hald – kasserer
Kirsten Bjerager – sekretær
Jesper Kejlhof
Lis Kjær
Torben Svendsen
Morten Mark Østergaard
Anne-Sophie Olander Christiansen
Maria Harms
Sarah Krøger Ziethen
Torben Jeppesen

-------------------------------

Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje
27. april 2020

Ane LaBranche – Kirsten Bjerager
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