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Forord 

Da årsrapporten for 2020 blev skrevet, var vi nok mange, der så ind i 2021 med håb om en lysere og lettere 

hverdag efter et helt år med corona. Sådan blev det desværre ikke, og også i 2021 har coronaen haft stor 

indvirkning på Menighedsplejens virke, og man har haft lyst til at spørge sig selv ’Hvor længe bliver det her 

ved?’.  Selvom corona ikke længere er nyt for os, så har den fyldt meget hele det forgangne år. Vi har lært 

meget de seneste to år og har indarbejdet omstillingsparathed som en nødvendig del af det daglige, men 

alligevel er det stadig en vanskelig virkelighed at gebærde sig i. Både som frivillige, koordinatorer, 

samarbejds-partnere, ansatte og bestyrelse, men også – og måske især – for mange af vores brugere.   

Men ligesom sidste år har 2021 også været et år fyldt med dejlige og hjertevarmende stunder, og vi varmer 

os ved, at mange ting er lykkedes og at de mange mennesker, vi er i berøring med i Menighedsplejens 

arbejde, stadig holder fast og gør brug af vores tilbud og aktiviteter. Og nye brugere kommer til, f.eks. har 

Roskilde Kommune besluttet, at de vil henvise børn i sorg til vores børne- og ungesorggrupper. Det er dejligt, 

at der bliver lagt mærke til Menighedsplejens tilbud – og den høje kvalitet i tilbuddene. 

 

Vores sorggrupper er ledet af professionelle psykoterapeuter, men udover disse vigtige grupper er 

Menighedsplejen fuldstændig afhængig af frivillige kræfter. Derfor har det sidste halvandet år været en 

meget mærkelig tid i Menighedsplejen, for mange af de projekter vi har, drejer omkring et fællesskab, hvor 

frivillige er den vigtige kerne. Det er de med tilstedeværelse, nærvær og fysisk fremmøde. Og når man ikke 

kan mødes, kan de frivillige heller ikke bidrage med deres nødvendige nærvær. 

De frivillige har været savnet: af familierne ved fællesspisningen og ved ferieudflugterne, af besøgsværterne 

og deltagerne ved kirkens frokoster. Det betyder noget og gør en stor forskel for de mennesker, der deltager 

i vores tilbud, at de frivillige stiller sig til rådighed med praktisk hjælp eller lyttende øre. Der er en stor glæde 

ved at opleve, at nogen har taget sig tid til at arrangere en ferietur, så ens børn får en god oplevelse eller at 

frivillige har stået i køkkenet og sørget for et bord med god mad. For ikke at forglemme, hvor stor en forskel 

et besøg i en stille stue kan gøre. Vi kan ikke gøre ret meget uden frivillige. 

Efter halvandet år uden stabile aktiviteter er mange frivillige faldet fra, for meget kan ændre sig på den tid, 

kræfterne kan være svundet, sygdom kan have ramt eller andet kan have taget tiden. Men vi kan ikke gøre 

ret meget uden frivillige. Det er som med fuglene, en lille fugl ser ikke ud af meget, men et fugletræk på 

himlen kan være stort, og sort sol kan fylde et himmelhvælv. De mange små ting, vi hver især bidrager med, 

gør den store forskel set i fællesskabets perspektiv. Sådan kan frivilligopgaver være store som små, og vi 

sætter pris på hver og én af dem.  

 
 
Ane Bisgaard LaBranche  og Anna Louise Pedersen 
Formand   Koordinator  
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Indhold 
Årsrapporten dækker kalenderåret 2021 og skal, som supplement til årsregnskabet 2021, 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 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 

• Oversigt af Fondens projekter 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 2021:  

• 14.01.21 

• 25.03.21 

• 17.06.21 

• 01.09.21 

• 11.11.21 
  
Bestyrelsens faste punkter på dagsordenen er: Budgetopfølgning, formueanbringelser og godkendelse af 
projekter og uddelinger. Udover de formelle punkter har bestyrelsen i 2021 bl.a. drøftet nedenstående 
punkter: 

- Samvirkende Menighedsplejer har igangsat Kirkevandring for psykisk sårbare. Karin Førslev, Roskilde 
Pilgrimsforening er interesseret, og Menighedsplejen arbejder på at blive del af initiativet  

- Forslag om tilbud om et fællesskab efter onsdagsrefleksion 
- Drøftelse af Menighedsplejens involvering i indsats for at skabe vinterherberg (på intiativ af Kafé 

Klaus) 
- Indgåelse af uformelt samarbejde med Roskilde Kommune ang. henvisning til vores sorggrupper 
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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 var en stor glæde i 2021 at kunne afholde arbejdsmiddag i Menighedsplejen som vi plejer. En aften 
fyldt med spændende oplæg om ’Voldens væsen’ af Trine Hacke, der har arbejdet som leder af 
Kvindekrisecentret, inspirerende historier fra projektkoordinatorer og dejligt samvær. Det var skønt at 
kunne mødes igen og blive bekræftet i, at Menighedsplejens arbejde virkelig gør en forskel – og at corona 
ikke kan tage dét tage fra os.  
 

Ansatte  
I november 2019 blev Anna Louise Pedersen ansat som koordinator. Denne stilling er Anna fortsat i, og har i 
2021 haft 10 timer/ugentligt til Menighedsplejens arbejde.  
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Uddelinger i andele
Sorggrupper

Enkelte tilskud

Fællesspisning + ferieudflugt

Ældreomsorg

Socialt udsatte

Småuddelinger

Årsregnskab 
Årsregnskabet for 2021 udviser et overskud på 2.238.364 kr. Den disponible egenkapital er gået fra 932.812 
i 2020 kr. til 843.694 kr. i 2021. Det store overskud skyldes, at Menighedsplejens beholdning af 
værdipapirer er steget med mere en 2 mio. kr. Med udgangen af 2021 er der hensat 3.381.081 kr. til 
fremtidige uddelinger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uddelinger i tal 
 

 

 
Sorggrupper 
 

 
264.565 

 
Enkelte tilskud (julehjælp, 
præsternes udd., lysglobe) 
 

 
178.502 

 
Fællesspisning og ferieudflugter 
 

 
76.365 

 
Ældreomsorg (besøgstjeneste og 
plejehjem) 
 

 
80.567 

Socialt udsatte (Kafé Klaus, 
juleaften i arresten, 
kvindekrisecenter, Sankt Hans 
Have) 

 
82.993 

 
Små-uddelinger 
 

 
4063 

Der er uddelt i alt kr. 687.055 
 

  

Fællesspisning på Sct. Maria Park  
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Fondens projektgrupper og indsatsområder  
 
Herunder ses en overordnet oversigt over projekter og indsatsområder samt en gennemgang af det forgangne 
års aktiviteter. Alle projekter i Menighedsplejen har igen i 2021 været præget af corona-situationen.  
 

 
Projekt 
 

 
Projekt- 
Koordinator 
 

 
Indsatsområde 

 
Status pr. udgang 
2021 

 
Fremtidige mål 
2022 → 

Besøgstjenesten 
 

HNH 
 
HH  

Hovedindsatsen 
omfatter menneskeligt 
samvær. 

Frivillige besøgsvenner 
besøger ca. hver 14. dag  
en besøgsvært.  
 
Ca. 11 aktive 
besøgsvenne-forhold. 

Videreføres i den 
aktuelle form som har 
vist sig meget 
velfungerende. Ny 
koordinator har sat gang 
i ny rekrutteringsindsats, 
så der kommer flere 
besøgsvenner, da der er 
flere i sognet, der ønsker 
besøgsvenner. 

Sorggruppe for 
Voksne 
 

MPM 
 
JW 

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. 
Oprettelse af ny ekstra 
gruppe fra årsskiftet pga. 
behov.  

Sorggruppe for 
Unge 
 

DK  
 
 
CT 

For unge i alderen 13-25 
år, som har mistet en 
nærtstående 
 

Der afvikles årligt to forløb 
på 10 gange. 2 grupper. 
Antal deltagere: 10 og 8. 
Heraf 4 drenge og 14 
piger.  

Videreføres i den 
aktuelle form. 

Sorggruppe for 
Børn 
 
 

DK  
 
 
CT 

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. Oprettelse af 
ekstra sorggruppe, så der 
er to grupper. 
Antal deltagere: 10 og 7. 
Heraf 3 drenge og 14 
piger. 

Videreføres i den 
aktuelle form.  

Ferieudflugt for 
enlige 
forsørgere med 
børn 
 

PKC 
 

Der afvikles 4 årlige 
heldagsudflugter til 
attraktive lokaliteter på 
Sjælland.  
 

3 ud af 4 ferieudflugter 
afholdt i 2021.  

Turene tilstræbes at 
veksle mellem tur, hvor 
deltagerne går rundt på 
egen hånd (som fx ZOO) 
og ture, hvor vi sammen-
sætter fuldt program (fx 
som til Ungdoms-øen). 
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Et udpluk af Menighedsplejens informations-postkort – 
lige til at dele ud! 

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.  

Fortsat synenergieffekt 
ml. madklub og 
ferieudflugter. Der 
fokuseres fortsat på 
rekruttering af frivillige 
og opmærksomhed om 
projektet, så der kommer 
nye deltagere.  

Kreativt samvær 
 

SBH Socialt fællesskab 
omkring forskellige 
kreative aktiviteter 
 

Gruppen mødes efter 
onsdagsreflektion den 3. 
onsdag i måneden, og 
spiser frokost sammen, 
typisk deltager 10-15 
personer. 

Fortsættes med samme 
indsats. 

Mentor-ordning 
 

AKV 
 
 

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 projekt- 
koordinatorer er 
opmærksomme på 
tilbuddet og kan henvise. 

Mandefrokost I dvale Socialt fællesskab for 
mænd. 

I dvale Mandefrokost har kun 
været afholdt i 2020, og 
har ikke været i gang i 
2021. Projektet er pt. i 
dvale.   

Frirum  ALP 
 
 

Samtalegruppe for unge 
med bekymringer og 
udfordringer. 

 Projektet er pt. ikke 
startet op endnu. 
Rekrutteringsindsats 
ønskes igangsat forår 
2022.  
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Menighedsplejen er repræsenteret i: 

- Frivilligscenterets bestyrelse  
- Samarbejdsforum for socialt udsatte 
- Projekt Ensomhed, arbejdsgruppen om fælleskabsformidler 
 

 

Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen med følgende poster angivet som valgt på årsmødet 25. marts 2021: 

• Ane LaBranche – formand 

• Anne Rosendal – næstformand 

• Bjarne Hald – kasserer  

• Ruth Vingborg – sekretær 

• Sole Bluhme Hansen 

• Katarina Hejrskov 

• Torben Svendsen 

• Morten Mark Østergaard 

• Anne-Sophie Olander Christiansen 

• Maria Harms 

• Sarah Krøger Ziethen 

• Torben Jeppesen 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje 
 

24. marts 2022 

 
 

Ane LaBranche – Anna Louise Pedersen – Ruth Vingborg 


