Årsrapport 2018

FONDEN ROSKILDE DOMSOGNS
MENIGHEDSPLEJE
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Forord
Årsmødet betyder at man gør status over årets gang og forbrug.

I Menighedsplejen ser vi tilbage på 2018 og gør status over hvordan vi forvaltede både
økonomiske midler og menneskelige ressourcer. Hvordan gik det med vores mange projekter, og
de mennesker som det hele skulle komme til gode?

Menighedsplejens bestyrelse har forsøgt at tilgodese både privatpersoner og projekter. Således er
det såvel kirkens egne projekter, byens organisationer og enkeltpersoner, der er blevet støttet.
Vi deler f. eks. julehjælp og konfirmationsstøtte ud til familier, hvor egne midler er så små, at det
ellers ikke ville være muligt at fejre livets fester.

I Menighedsplejens egne projekter støtter vi mennesker med behov for fællesskab, samtale,
nærvær og oplevelser. Der er besøgstjeneste; Prep-kurser med hjælp til parforholdet; sorggrupper
for børn, unge og voksne; mentorhjælp; fællesspisning og ferieudflugter for enlige forsørgere og
børn. Det er af stor betydning at komme ud, møde og være sammen med andre når man normalt
står alene med det hele selv.

Derudover har vi givet tilskud til Kafe Klaus, Sankt Hans Have, KFUM-spejderne, Sankt Nikolai
Tjenesten og en udsatte-messe i samarbejde med andre af byens sociale organisationer. Projekter
der er med til at hjælpe og sætte fokus på byens sårbare.

De senere år har vi haft god kontakt til byens to krisecentre for kvinder, Hanne Mariehjemmet og
Kvindekrisecentret. Selvom begge steder støtter og beskytter kvinder i deres svære livssituationer,
er det meget forskellige steder med hver deres målgruppe og indsatsområde.

Hanne Mariehjemmet er et krisecenter for kvinder, der kommer fra misbrugs- og
prostitutionsmiljøet. Der kan også være udenlandske og handlede kvinder på hjemmet. Kvinderne
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kan ikke have børn med, da miljøet er for hårdt. Menighedsplejen har i år støttet en juletur til Tivoli
for kvinder og personale. Det kan lyde som en lille ting, men at tage til København, kan være en
stor overvindelse, når man er psykisk sårbar og voldsramt. Her betyder det meget, at hele
personalet er med, så kvinderne kan føle sig trygge og få en god oplevelse. Der er også givet
tilskud til metodebeskrivelse, da hjemmet er takts finansieret og skal kunne dokumentere, hvad
kommunerne betaler for.

Roskilde Kvindekrisecenter er for voldsramte kvinder, og her er plads til børn. Kvinder og børn, der
er flygtet fra vold, er naturligvis meget udsatte og har brug for tryghed og gode oplevelser. De
kommer tit fra Ødelagte hjem og Menighedsplejen har derfor imødekommet en ansøgning om
istandsættelse af værelser, så omgivelserne befordrer familierne den nødvendige ro. Derudover er
der støttet en tivolitur for kvinder og børn, så gode fælles oplevelser viser, at familieliv kan være et
godt liv.

Ane LaBranche
Formand
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Indhold
Årsrapporten dækker kalenderåret 2018 og skal som supplement til årsregnskabet 2018
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 2018 skal godkendes af bestyrelsen i møde som afholdes inden udgangen af april
måned jf. vedtægterne § 6.

Årsrapporten Indeholder:
•

Indledning

•

Henvisning til årsregnskabet og uddelinger

•

Summarisk oversigt af Fondens projektgrupper og indsatsområdet

•

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: 27.6. aflyst, 20.9., 15.11., 30.1.2019 og 25.2.2019. Udover
de formelle punkter som budgetopfølgning, formueanbringelser og godkendelse af projekter og
uddelinger har bestyrelsen bl.a. drøftet nedenstående hovedpunkter.
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Fremtidig organisering af Menighedsplejens arbejde
At det hidtil kendte koncept fortsættes.
At det besluttes, at antallet af nuværende projekter er det maksimale i forhold til ressourceforbrug.
At der ikke iværksættes nye initiativer uden overvejelse af indvirkning på formål, økonomi og
internt tidsforbrug.
At der internt og eksternt arbejdes på en synliggørelse af Menighedsplejens samarbejds- og egne
aktiviteter.
At matrixen indgår som redskab i den årlige budgetvedtagelse.

Nedlæggelse af Ane Hansens Fond
Civilstyrelsen har i skrivelse af 13. december 2018 meddelt, at man betragter fondene for endeligt
sammenlagt. Fondens kapital er på kr. 182.350 med frie midler på kr. 49.455.Sammenlægningen
af fondene betød en tilpasning af vedtægten.
Arbejdsmøde for projektkoordinatorer
Den 7. november 2018 holdt bestyrelsen arbejdsmøde med projektkoordinatorerne og frivillige
knyttet til et projekt. Mødet blev indledt af teolog og psykolog Dorte Lunderskov Hansen over
emnet Bæredygtig empati. Efterfølgende berettede de enkelte projektkoordinatorer om deres
arbejde.
Markedsføring og PR-initiativer
Stillingen som kommunikationsmedarbejder er vakant, og bestyrelsen overvejer, hvordan den
fremtidige markedsføring og synliggørelse skal ske.

5

Årsregnskab
Det reviderede årsregnskab er godkendt af bestyrelsen på Årsmødet den 25. februar 2019.
Indtægter i 2018 er på kr. 515.033.

Uddelinger i tal

Sorggrupperne

234.947

Ferieprojekter

41.349

Julehjælp

63.300

Lysglobe- og småUddelinger

73.803

Fællesspisning

21.217

Kvindekrisecentre

105.000

Kurser for par

51.158

Diverse uddelinger

69.762

Sankt Hans Have

30.000

I alt

690.536
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Uddelinger i andele

8%
11%
34%
3%
5%
6%
9%

8%
15%

Sorggrupperne

Kursus for par

Kvindekrisecentrene

Julehjælp

Ferieprojekter

Sankt Hans Have

Fællesspisning for enlige forsørgere

Lysglobe- og småuddelinger

Diverse uddelinger

Under punktet ”Diverse uddelinger” gemmer sig en række mindre uddelinger:
Projektkoordinatormøde
11.882
Kreativt samvær
3.740
Mentorprojekt
620
Tilskud til brunch
1.120
Besøgstjenesten
8.688
Sankt Nikolaj Tjenesten
7.500
Juleaften i arresten
5.000
Kafe Klaus
14.642
KFUM-spejderne
10.000
Diverse småuddelinger
6.570
Ialt
69.762
Kreativt samvær
3.740
Mentorprojekt
620
Tilskud brunch
1.120
Besøgstjenesten
8.688
Sankt Nikolaj Tjenesten 7.500
Juleaften i arresten
5.000
Kafe Klaus
14.642
KFUM-spejderne
10.000
Diverse småuddelinger 6.570
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Fondens projektgrupper og indsatsområder

Navn

ProjektKoordinator

Indsatsområde

Status pr. 31/12
2018

Fremtidige mål
2019 →

Besøgstjenesten

Helle
Hasselby
Nielsen

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

Mette PoppMadsen
Jacob
Wiemann

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

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

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

Sorggruppe for
Unge

Dorthe
Korshøj
Charlotte
Thorsen

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

På trods af
aldersspredning
fungerer det
godt. Anvender
to-spors model
for sorgbearbejdelse.
Nogle gange
tilbydes et ekstra
forløb med fokus
på strategier.

Synenergieffekt
mellem de
forskellige
sorggrupper f.eks
kunne de unges
forældre have
glæde af voksensorggruppen

Sorggruppe for
Børn

Cecilie
Christensen
Susan
Walldén

For børn mellem 8 –
12 år der har mistet
en mor, far eller
søskende

Fungerer godt.

Fortsætter som
hidtil.

Udflugt for enlige
forsørgere

Anna
Pedersen

Tilbud rettet mod
enlige forsørgere
med begrænsede

Udflugten skal
være
færdigtilrettelagt.

Formen evalueres i
2019.
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økonomiske
muligheder.

Fællesspisning
for enlige
forsørgere

Anna
Pedersen,
Merete og
Erik Jensen

Fællesspisning i
Sankt Maria salen
en gang om
måneden

Synenergieffekt ml.
madklub og
ferieudflugter.

Kreativt samvær

Sole Bluhme
Hansen

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

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.

Øvrige projektkoordinatorer er
opmærksomme på
tilbuddet og kan
henvise

Kurser for par

Mette PoppMadsen
Jacob
Wiemann

Kommunikationskursus for par, der
har behov for hjælp
til et mere engageret
parforhold.

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

Fortsætter som
hidtil
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Bestyrelsens sammensætning
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
2. april 2019

Ane LaBranche – Kirsten Bjerager
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