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Forord
Årsmødet og -rapporten betyder, at man gør status over årets gang og forbrug – og for året 2020 er der brug
for lidt flere ord end vanligt.
I Roskilde Domsogns Menighedspleje har vi flere projekter, hvor frivillige er engagerede og gør en stor forskel
for mange mennesker. Året har dog budt store ændringer, fordi Covid-19 betød, at man ikke kunne mødes.
Coronaen ramte os alle, ikke med smitte, men med et liv og en hverdag, som var helt forandret. Det har
været svært for de fleste, og mange har betalt en pris med aflyste fester, begrænset bevægelsesfrihed og
nye omgangsformer. Og hvis man hører til samfundets mere udsatte grupper, kan det være dobbelt svært.
Dette gælder en del af de mennesker, vi i Menighedsplejen har kontakt til. Mange af vores arrangementer
har måtte udskydes, aflyses eller holdes på helt andre måder. Men hvor går man hen med sin sorg, når man
ikke må gå ud? Hvor møder man andre voksne, når fællesspisning for eneforsørgere er lukket ned? Hvem
taler man med, hvis man er ensom og besøgsvennen ikke må komme på besøg? Og hvad gør man så som
Menighedspleje for de mennesker, der har brug for hjælp og omsorg, når man ikke længere kan mødes,
hverken i små eller store grupper?
Menighedsplejen stod i marts på ubetrådt jord og måtte finde nye veje til de mange, som bruger vores tilbud.
I samarbejde med Menighedsplejens bestyrelse og vores projektkoordinatorer fandt vi sammen vej i det nye.
Til sognets plejehjem blev der sendt hilsener, så det var muligt for hvert enkelt plejehjem at give beboerne
enten en chokolade- eller blomsterhilsen. Til de to kvindekrisecentre blev der givet mulighed for at gøre lidt
ekstra for kvinder og børn. Begge steder valgte en god påskefrokost til beboerne. Herunder kan du læse,
hvad der yderligere er blevet gjort i Menighedsplejens projekter, hvor nye tiltag og alternative metoder har
måttet tages i brug i en svær tid.
Der har været stor glæde og taknemmelighed over de forskellige tiltag. Det ville aldrig have kunnet lade sig
gøre uden velvilje og den store indsats fra projektkoordinatorer, frivillige og bestyrelse, og vi er utroligt
taknemmelige for den indsats der er blevet lagt i Menighedsplejens samlede arbejde fra hver enkelt i en svær
tid. Vi glæder os meget til, at vores normale liv med fællesskab og nærhed kommer igen.

Ferieudflugter
Fire gange om året arrangerer Roskilde Domsogns Menighedspleje udflugt for enlige forsørgere med børn.
Udflugterne foregår i de fleste skoleferier: Vinter-, påske-, sommer- og efterårsferien. Der er tale om
endagsudflugter, hvor vi tager afsted sammen, men hvor den enkelte familie også får mulighed for at opleve
på egen hånd. Det har i 2020 ikke været let at afholde ferieudflugt – vi nåede heldigvis en tur i
Experimentarium i vinterferien, men den planlagte tur til Den Blå Planet i påskeferien blev aflyst. I
sommerferien var vi i Sagnlandet i Lejre, men siden har vi måttet aflyse grundet restriktioner.

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. I både januar og februar kunne vi afholde fællesspisning som normalt, men siden da har alt set
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anderledes ud. De faste deltagere i vores fællesspisninger fik mulighed for at hente take-away først fra
Pipers Hus og dernæst fra Gastronetten. Da sommeren kom og man atter kunne bevæge sig ud blev det til
et gavekort til Flammen og i august nåede vi lige at mødes om en pølsevogn i Domkirkens gård.
I december fik vores fællesspisningsfamilier et gavekort til Ros Torv, som kunne bruges på take-away fra
restauranterne eller til en ekstra julegave.

Diakoniens dag
Den første søndag i februar fejrede vi Diakoniens Dag – en dag med fokus på kirkens sociale arbejde.
Diakoniens Dag blev i 2020 afholdt i samarbejde med Red Barnet Roskilde, og det er ønsket, at dette
samarbejde fortsætter. I 2020 havde vi besøg af tidligere formand for Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen,
der fortalte om arbejdet med udsatte børn og unge.

Besøgstjenesten
Besøgstjenesten 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. Alle besøgsværter fik i 2020 en hilsen enten i form af chokolade eller blomster. Lederen af
besøgstjenesten har desuden stået til rådighed, hvis deltagere eller frivillige har haft brug for en samtale
over telefonen. Mange besøgsvenner gik i sommeren ture med deres værter, eller mødtes udenfor.

Sorggrupperne
Også for sorggrupperne har det været et udfordrende år, men også her har der været tænkt i nye baner.
Sorggrupperne fandt andre måder at mødes på, og har siden været i gang igen i større lokaler, hvor afstand
har kunnet holdes samt afholdt møder online. Deltagere i sorggrupperne har fået tilsendt hilsner og lederne
har været til rådighed, hvis deltagere har haft brug for en 1:1 samtale.

Bestyrelsesarbejdet
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
2020 har vi for første gang i Menighedsplejens historie afholdt bestyrelsesmøder online – vi håber snart på,
at vi kan mødes ”i virkeligheden” igen.

Julen 2020
Det blev i 2020 besluttet at øge julehjælps-satsen for voksne uden børn fordi det især i år har været tungt at
sidde alene. Det var tydeligt at mærke ved uddelingen, at det har været et svært år for mange, og at de ekstra
penge faldt på et tørt sted. Pga. coronaen indførte vi timeslots, så alle på forhånd havde et bestemt tidspunkt
til at afhente deres julehjælp, og det var et system, der fungerede rigtig godt.
I december kunne deltog Menighedsplejen i ”omvendt jul”. På Roskilde private Realskole fejrer de nemlig
omvendt jul, hvor børnene skal givet i stedet for at få. Alle børnene i SFO’en skal finde en gave derhjemme,
en gave, som et andet barn kan få til jul. Vi var ovre på skolen og hente gaverne, hvor børnene slæbte og
slæbte pakker ud, og fyldte bilen op. Alle pakkerne blev lagt frem, da der blev uddelt julekurve den 22.
december, og det skabte stor glæde og julelys i mange øjne.
Ane Bisgaard LaBranche
Formand
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Indhold
Årsrapporten dækker kalenderåret 2020 og skal, som supplement til årsregnskabet 2020, 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 2020 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 2020:
• 27. april (afholdt online)
• 22. september
• 5. november
• 14. januar 2021 (afholdt online)
Bestyrelsens faste punkter på dagsordenen er: Budgetopfølgning, formueanbringelser og godkendelse af
projekter og uddelinger. Udover de formelle punkter har bestyrelsen i 2020 bl.a. drøftet nedenstående
punkter:
- Coronasituationen har givet anledning til mange dagsordenpunkter. Det er bl.a. blevet besluttet, at
afsætte et covid-19 budget som har kunnet bruges på bl.a. ekstra uddelinger, take-away til
fællesspisningsdeltagere, hilsner til krisecentre og plejehjem mm.
- Den 15. november blev ansøgning om nyt projekt under Menighedsplejen imødekommet: ”Frirum”
– en samtalegruppe for teenagere, hvor der kan tales om alt (bekymringer, udfordringer i
hverdagen mm.). Sognets præster oplever flere unge, der mistrives og savner nogle at tale med, og
projektet ønsker at imødekomme dette behov. Anna Louise Pedersen og Mette Popp-Madsen
optræder som projektkoordinatorer.
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Organisering af Menighedsplejens arbejde
Visioner
Bestyrelsen vedtog i 2020 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
Det årlige arbejdsmøde i november blev udsat pga. Covid-19 situationen. Der blev lavet aftale med Trine
Hacke, leder af Kvindekrisecentret, som skulle holde oplæg om ”voldens væsen” – dette er blevet udskudt
på ubestemt tid.

Ansatte
I november 2019 blev Anna Louise Pedersen ansat som koordinator. Denne stilling er Anna fortsat i, og har
10 timer/ugentligt til Menighedsplejens arbejde.

Årsregnskab
Årsregnskabet for 2020 udviser et overskud på 279.367 kr. Den disponible egenkapital er 214.605 kr. til
932.812 kr. Som følge af Covid-19 var der et kurstab på 229.762 kr., der har betydet at den bundne
egenkapital er blevet reduceret med 165.000 kr. til 10.835.000 kr.
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Uddelinger i tal
Sorggrupperne

280.207

Julehjælp, præsternes udd.,
lysglobe

177.380

Fællesspisning og udflugter for
børn

57.166

Besøgstjeneste

14.993

Kafé Klaus, juleaften i arresten
og kvindekrisecenter

37.938
Fællesspisning på Maria Park

Små-uddelinger

59.141

Øvrige

52.259

Der er uddelt i alt kr. 679.084
Der er uddelt 42.348 kr. som forskellige småuddelinger til at afbøde den ensomhed, som Covid-19 har
været årsag til. Disse småuddelinger er indeholdt i de ovennævnte uddelinger.
Øvrige dækker bl.a. over genoptryk af børnebog, Diakoniens dag, det sidste prep-tilskud, uddeling til Sankt
Hans Have.
Småuddelinger dækker over bl.a. over kreativt netværk, mentorprojekt, julekurve til Aunstrup, påskehilsen
til plejehjem, kvindekrisecentre, og tilskud til Nikolaj tjenesten og Jakobskirken.
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Uddelinger i andele

Sorggrupper

Julehjælp, præsternes udd., lysglobe

Fællesspisning + ferieudflugt

Besøgstjeneste

Kafe Klaus, juleaften i arresten, krisecentre

Småuddelinger

Øvrige

Fondens projektgrupper og indsatsområder
Alle projekter i Menighedsplejen har i år været præget af corona-situationen. Herunder ses en overordnet
oversigt over projekter og indsatsområder, og der henvises til forordet for en gennemgang af projekternes
status i ”corona-regi”.

Navn

ProjektKoordinator

Indsatsområde

Status pr. 31/12
2020

Besøgstjenesten

Helle Hasselby
Nielsen

Hovedindsatsen
Frivillige
omfatter
besøgsvenner
menneskeligt samvær. besøger ca. hver
14. dag
en besøgsvært.

Fremtidige mål
2021 →

Videreføres i den
aktuelle form som
har vist sig meget
velfungerende
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Sorggruppe for
Voksne

MPM
JW

Sorggruppe for
Unge

DK
CT

Sorggruppe for
Børn

DK
CT

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 gange.

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.

Ferieudflugt for
enlige forsørgere
med børn

PKC

Der afvikles 4 årlige
heldagsudflugter til
attraktive lokaliteter
på Sjælland.

2 ud af 4
ferieudflugter
afholdt i 2020
grundet corona.

Videreføres i den
aktuelle form.
Frivilliggruppen
arbejder på at få
mere ”indhold” og
fælles oplevelser på
turene.

Fællesspisning for
enlige forsørgere

ALP

Socialt fællesskab for
enlige forældre med
deres børn.

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

Synenergieffekt ml.
madklub og
ferieudflugter.

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.

Hjælp til selvhjælp i
en kortere periode for
mennesker, der har

Henvisninger til
ordningen er
effektive.

Øvrige projektkoordinatorer er
opmærksomme på

SBH
Kreativt samvær

Mentor-ordning

AKV
KB
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behov for at få et
overblik i hverdagen
Mandefrokost

FB

Socialt fællesskab for
mænd.

tilbuddet og kan
henvise.
Frivillige sørger én
gang om måneden
for frokost efter
fredagsaltergangen
kl. 12. Kun for
mænd, ingen
tilmelding og
samværet giver
mulighed for at
komme ud og få sig
en snak med andre
mænd.

Mandefrokost nåede
kun at blive afholdt
1 gang grundet
corona. Vi håber at
kunne videreføre
projketet i 2021.

Menighedsplejen er repræsenteret i:
-

Frivillighedscenterets bestyrelse
Samarbejdsforum for socialt udsatte – herunder deltagelse i Udsattemesse (29.08.20)
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 (Efter mere end et år med projektskrivning, tilretning og kommunikation
med fonde, blev projektet lukket ned feb. 2020 pga. manglende fondsstøtte. Det har dog været
givende ift. at skabe samarbejder og netværk med øvrige organisationer, der arbejder med udsatte
børn og unge).

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen med følgende poster angivet som valgt på årsmødet 27.april 2020:
•
•
•
•
•

Ane LaBranche – formand
Anne Rosendal – næstformand
Bjarne Hald – kasserer
Kirsten Bjerager – sekretær
Jesper Kejlhof
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•
•
•
•
•
•
•

Lis Kjær
Torben Svendsen
Morten Mark Østergaard
Anne-Sophie Olander Christiansen
Maria Harms
Sarah Krøger Ziethen
Torben Jeppesen

Efter menighedsrådsmødet i november 2020, er følgende medlemmer valgt ind i Menighedsplejens
bestyrelse:
- Sole Bluhme Hansen
- Katarina Hejrskov
- Ruth Vingborg (eksternt medlem)
De nye medlemmer af bestyrelsen vælges officielt på årsmødet den 25. marts 2021 – og vi siger samtidig
farvel til Kirsten Bjerager, Jesper Kejlhof og Lis Kjær.

___________________________________________________________________________________

Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje
25. marts 2021
Ane LaBranche – Kirsten Bjerager
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