ÅRSRAPPORT 2017

Fonden Roskilde Domsogns
Menighedspleje
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Indhold

Årsrapporten dækker kalenderåret 2017 og skal som supplement til årsregnskabet for 2017
sammenfatte og beskrive de aktiviteter, Fonden 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 2017 skal godkendes af bestyrelsen ved afholdelsen af ‘Årsmødet’ som
afholdes hvert år ved udgangen af april måned, jf. vedtægternes §6.
Årsrapporten indeholder:
- Indledning
- Henvisning til årsregnskabet
- Menighedsplejens fondsmidler
- Summarisk oversigt af Fondens projektgrupper og indsatsområder
- Markedsføring og PR-initiativer
- Årshjul
- Bestyrelsen

Indledning
Formål
Menighedsplejens formål er i størst muligt omfang, at virke for diakonalt og kirkeligt arbejde
i Roskilde Domsogn.
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har haft følgende møder: 26. januar, 20. april, 19. september og 16. november
2017. Udover de formelle punkter som budgetopfølgning og formueanbringelse, har
bestyrelsen drøftet nedenstående hovedpunkter:
Projektmedarbejder
I perioden 1. februar 2016 til 1. oktober 2017 blev der ansat en projektmedarbejder, som
skriver i sin afsluttende evalueringsrapport om sin ansættelse, at Roskilde Domsogns
Menighedspleje er blevet en synlig medspiller i det frivillige sociale miljø i Roskilde, at der
er kommet fokus på PR-siden i form hjemmeside, ny-optrykte foldere mv. Herudover har
projektmedarbejderen haft ledelsesansvar og været sparringspartner for de frivillige.
Fremtidig organisering af Menighedsplejens arbejde
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe der skal udarbejde forslag til fremtidig
organisering af Menighedsplejen. Det tænkes, at der for nogle aktiviteters vedkommende
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forsøges indgået i samarbejde med andre, også sekulære aktører. Andre projekter køres
fortsat via egne koordinatorer.
Oprettelse af stilling som seniorkonsulent
Paul Kofoed Christiansen tiltrådte den 1.12.2017 en stilling som seniorkonsulent i to år,
svarende til en stilling på 25%.
Kommunikationsmedarbejder
Trine Heide er blevet ansat 4 timer om ugen til at varetage Menighedsplejens
kommunikationsstrategi. Det overordnede formål er; fremme Menighedsplejens eksistens;
at give indsigt i tilbuddenes indhold; at have fokus på sognebørnenes behov; at engagere
lokalsamfundet; og at skabe netværk.
Nedlæggelse af Frøken Ane Hansens legat
Advokatfirmaet Buus/Mark har fået til opgave overfor Civilstyrelsen at nedlægge Frøken
Ane Hansens legat, som er oprettet til fordel for Fonden Roskilde Domsogns
Menighedspleje. Baggrunden er, at den disponible egenkapital i 2015 er på kr. 50.323, og
giver et ringe afkast.
Julehjælp
56 familier boende i Roskilde Domsogn har modtaget julehjælp fra Menighedsplejen,
herudover bidrog Frimurerlogen med 30 julekurve til en værdi af kr. 600.

Eksempler på
facebookopslag
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Årsregnskab

Regnskabet for kalenderåret 2017 fremlægges til godkendelse af bestyrelsen på ‘Årsmødet’
d. 11. april 2018.
Konsolidering af den bundne egenkapital er i 2017:
Afkast 2017 i t. kr.

Værdi ultimo

Kursgevinst

Rente/udbytte

Afkast i alt

Obligationer

7.500

337

290

627

Aktier

5.528

456

128

584

13.118

793

418

1.211

Ialt

Uddelingerne har omfattet:
• Uddelinger til egne arrangerede diakonale og kirkelige aktiviteter
• Uddeling til diakonale og kirkelige aktiviteter i Roskilde Domsogn
• Uddeling til diakonale og kirkelige aktiviteter i øvrigt

1%
23 %
31 %

3%
6%
5%
12 %

2%
17 %

Besøgstjenesten - 6.069 kr
Sorggrupperne - 214.735 kr
Ferieudflugter - 32.983 kr
Netværk for efterladte, kreativt samvær og mentorordning - 13.021 kr
Julehjælp, præsternes uddeling og uddeling fra lysglobemidlerne - 109.560 kr
Tilskud til sociale organisationer og foreninger - 82.343 kr
Prep-kurser - 42.741 kr
Flygtninge - 21.132 kr
Administration - 172.636 kr
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Fondens projektgrupper og indsatsområder
Projektkoordinator

Indsatsområde

Status pr.
31/12/2017

Fremtidig mål
fremsat på møde
med
koordinatorerne
november 2017

Besøgstjenesten

Helle
Hasselby
Nielsen

En række
besøgsvenner aflægger
ca. hver 14. dag besøg
hos en besøgsvært. Der
yder ikke rådgivning
indenfor eks. økonomi
og budgetlægning.

Der er ca. 18
besøgsaftaler og
hovedindsatsen
omfatter
menneskeligt
samvær.

På sigt ønskes
udviklet en
ledsageordning,
hvor
Menighedsplejen
kan tilbyde folk
støtte til at komme
til arrangementer
uden for eget
hjem.

Sorggruppe for
voksne

Mette PoppMadsen og
Jacob
Wiemann

For voksne personer,
der har mistet en
nærtstående. 8 pladser
pr hold. Procesperioden
strækker sig over 1/2 til
1 år.

Der er venteliste
med nok til to
grupper. Primært
kvinder deltager.

Videreføres i den
form som har vist
sig meget
velfungerende.
Potentiale for at
gøre brug af
eksempelvis
mentorordningen
vil overvejes.

Sorggruppe for
unge

Dorthe
Korshøj og
Charlotte
Thorsen

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

På trods af
aldersspredning
fungerer det godt.
Anvender tosporsmodel for
sorgebearbejdelse.
Nogle gange
tilbydes et ekstra
forløb med fokus
på strategier.

Synergieffekt
mellem de
forskellige
sorggrupper, f.eks.
de unges forældre,
der kunne have
glæde af
voksensorggruppen.

Sorggruppe for
børn

Cecilie
Christensen
og Susan
Walldén

For børn mellem 8-12
Udfordringer med
år, der har mistet en
drenge, der er
forælder eller søskende. svære at styre.

Fortsætter som
tidligere.

Tilbud rettet mod enlige
forsørgere med
begrænsede
økonomiske
muligheder. Tilbuddet
blev i 2015 ændret fra
at være et ferietilbud
over flere dage til nu at
være et tilbud om 1dags udflugter.

Fortsætter med
endagsture.

Ferieudflugter/
Ove Bo
aktiviteter for
Larsen,
enlige forsørgere Sabine
Minck, Erik
Kristiansen

Sproglige
udfordringer på
turene, men det
overkommes. Ca.
50 deltagere.
Mulighed for
interne
henvisninger
blandt grupperne.
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Projektkoordinator

Madklub for
Ane
enlige forsørgere LaBranche,
Merete og
Erik Jensen

Indsatsområde

Status pr.
31/12/2017

Under opstart. Et
samarbejde med Skt.
Jørgensbjerg og
Jakobskirken.

Fremtidig mål
fremsat på møde
med
koordinatorerne
november 2017
Synergieffekt ml.
madklub og
ferieudflugter;
netværk på tværs.

Retræte for
efterladte

Fortsættelse under
overvejelse.

Netværk for
efterladte

Sole Bluhme
Hansen

Socialt fællesskab for
mennesker, der alle har
erfaringer med at miste
en nærtstående

Samlet indgår der
ca. 100 i
netværket. Mødes
én gang om
måneden

Fortsættes med
samme indsats

Kreativt samvær

Sole Bluhme
Hansen

Socialt fællesskab
omkring forskellige
kreative aktiviteter

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

Fortsættes med
samme indsats

Mentorordning

Ann Karin
Vestergaard

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

Henvisninger til
ordningen er
effektive (fx fra
andre
projektledere).

Markedsføringsindsats øges.

PREP-kursus

Mette PoppMadsen og
Jacob
Wiemann

Kommunikationskursus
for par, der har behov
for hjælp til et mere
engageret parforhold.
PREP står for;
prevention and
relationship
enhancement
program(praktiske
redskaber til et
engageret parforhold

Stor tilfredshed fra
deltagerne.
Udfordringen er, at
mange fra
domsognets
yderområder
gerne vil deltage.

Der arbejdes med
opfølgning til
PREP-kurset.
Der startes et nyt
kursus op i
efteråret 2018.

Ungecafé

Ophører indtil
videre.

Markedsføring og PR-initiativer

Der er i årets løb blevet arbejdet systematisk på at styrke markedsførings- og PRindsatsen, især gennem udarbejdelse af strategi for brug af sociale medier; ugentlige
opdateringer på Menighedsplejens facebookside (‘torsdagstippet’); annoncering i
Frivilligcenter Roskildes månedlige fællesannonce i Paperboy; samt annoncering i Roskilde
Avis og Dagbladet ved særlige begivenheder såsom Diakoniens dag og Julehjælp. I 2018 vil
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der arbejdes strategisk med at producere videomateriale, der kan give et bedre indblik i,
hvad Menighedsplejens tilbud består af, og bruges på både sociale medier og hjemmeside.

Årshjul

Bestyrelsen

Bestyrelsen, med følgende poster, angivet som valgt på årsmødet d. 20. april 2017:
Ane LaBranche

Formand

Anne Rosendal
Bjarne Hald

Næstformand
Kasserer

Kirsten Bjerager
Jesper Kejlhof
Lis Kjær
Torben Svendsen
Anne-Sophie Olander
Maria Harms
Sarah Krøger Ziethen

Sekretær

Edvard Nielsen (afgået ved døden feb. 2018)
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