
 

 

Årsberetning 
 
Kære medlemmer 
Årsberetning for 2010 vil igen i år være en fælles årsberetning 
for både den sygeplejefaglige medarbejder Annette Langdahl og 
formand Kirsti Kjeldsen. 
Tilbageblik på DKS ´vigtige fokusområder 
Sidste år blev der stillet følgende centrale spørgsmål: 

 Hvordan kan vi implementere nogle af medlemmernes 
forslag? 

 Hvilke indsatsområder prioriteres bedst ud fra de 
ressourcer pt. der er i foreningen 

 Hvordan bruger vi de forhåndenværende økonomiske 
ressourcer bedst muligt? 

 Hvordan bliver vi mere synlige og kendte? 
 Hvordan får vi nye medlemmer? 

Disse spørgsmål har fulgt os i noget tid i foreningen, og i dette år 
har DKS som oplyst i brevet til medlemmerne, mere end 
nogensinde måttet tage stilling til hvordan DKS bruger de 
aktuelle ressourcer på den bedste måde. 
Årsagen er faldende tipsmidler og medlemsnedgang samt 
manglende kontingentindbetalinger. 
Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at stille Forum i bero,  
overveje DKS´ berettigelse og rette blikket mod nye og 
alternative muligheder for at få DKS´ mærkesager ud. 
Det er ikke lykkedes at vende medlemsnedgangen, som vi har 
prøvet i de sidste mange år – mulige årsager kan være 
– at DKS ikke nytænker nok, men blot gør det samme på lidt 

forskellig måde – Vi når ikke ud til dem vi gerne vil 
– At der ikke er brug for et kristent fællesskab for 

sundhedspersonale mere – behovet er der ikke? 
– DKS har prioriteret at bruge tid på FORUM og opprioritere 

det med nyt layout. Der har været mange positive 
tilkendegivelser - men når bladet langt nok ud i forhold til de 
ressourcer der reelt anvendes og kunne de bruges på en 
anden og bedre måde? 

PR 
De er lavet en ny pjece, der løbende kan revideres og ajourføres 
alt efter hvad der er aktuelt - det er meget billigere og mere 
målrettet. Pjecen er på hjemmesiden samt medsendes hvor det 
er aktuelt. 
Hjemmesiden har været ajourført løbende hele året, og har 
været brugt som henvisning til dem der gerne vil høre mere om 
foreningen. 
Åndelig Omsorgs gruppen har haft et ”Synspunkt”  i Kristeligt 
Dagblad i forbindelse med en udtalelse om Åndelig omsorg og 
Grete Schärfe  har bidraget med en kronik om bøn i Kristeligt 
Dagblad.  
I forbindelse med landsmødet er der annonceret i 
Sygeplejersken, KirKu i KD, facebook, samt indsendt til lokale 
ugeblade, menigheder, samt Kristendemokraterne samt KriSoS, 
SMF, KFS og Kristelig lægeforening – alt sammen udgiftsneutralt.  
Medlemskontakt og mail gruppe 
Der er løbende blevet sendt små beskeder ud til medlemmerne, 
når der var noget aktuelt, der kunne have interesse for 
medlemmerne. Samme nyheder har også kunnet læses på 
hjemmesiden. 
Dette giver mulighed for at gå i dialog med de medlemmer der 
er på listen og dermed også en tættere kontakt. 
Der er kommet en del tilkendegivelser om det positive i denne 
kommunikationsform og listen er ligeledes vokset så vi nu er 
omkring 80 medlemmer på listen.  
Derudover er Ingrid Lang primus motor i udsendelse af en bede 
mail til de medlemmer der ønsker dette. 
Forum og nyhedsbrev 
I forbindelse med at Forum er stillet i bero, er der lavet et lille 
nyhedsbrev, for på denne måde at kunne opdatere 
medlemmerne på nyheder, aktuelle temaer og tiltag med relation 
til DKS´ mærkesager. 
Nyhedsbrevet er ligeledes lagt på hjemmesiden og 
boganmeldelser og større artikler som tidligere ville være bragt i 
FORUM, forventes at komme på hjemmesiden i fremtiden. 



 

 

På sigt kunne der måske udgives et årligt blad med forskellige 
artikler mm. 
Facebook 
DKS har en gruppe på facebook, ”forum for værdig pleje” – hvor 
der pt. er 31 medlemmer – Vi har brugt gruppen til bl.a. at 
reklamere for arrangementer og har også her fået respons fra 
gruppens medlemmer. 
Der er i gruppen både medlemmer og ikke-medlemmer af DKS. 
På sigt kunne denne gruppe også bruges mere aktivt. 
WebForum for åndelig omsorg 
DKS projektet ”WebForum for åndelig omsorg” 
(www.aandeligomsorg.dk)er ved at tage form og der arbejdes på  
færdiggørelsen  i løbet af oktober / november. 

DKS håber at hjemmesiden vil være med til at vise hvad åndelig 
omsorg er og gøre DKS mere synlig. I forbindelse med opstarten 
vil der laves PR bl.a. i Sygeplejersken, der har givet tilsagn om at 
omtale initiativet. 
Medlemmer 
Medlemstallet er fortsat faldende - Der er nu omkring 240 
medlemmer og i dette år har der indtil nu været omkring 26 
udmeldelser samt omkring 10 nye medlemmer. Dvs. at vi i år har 
”tabt” omkring 16 medlemmer. 
Derudover har vi ca. 80 abonnenter. 
Det er fortsat et stort spørgsmål hvordan vi får nye medlemmer. 
Arrangementer siden sidst 
Som opfølgning på medlemmernes ønsker afholdt vi  

- landsmødet i 2009 som retræte på Hellig Kors Kloster – 
Det var en stor oplevelse med meget positive 
tilbagemeldinger 

- et fællesarrangement sammen med Plejehjemmet 
Klokkebjerg i Skjern med Grete Schärfe som 
oplægsholder. Der deltog personale fra plejehjemmet 
samt enkelte DKS medlemmer 

- Derudover har 4 DKS medlemmer deltaget i den 
Europæiske konference i Rumænien i juni. 
 

 

DKS på vej ind i fremtiden 
DKS har prøvet rigtig meget forskelligt, og må erkende at det 
ikke er nok til at sætte DKS øverst på dagsordenen. 
For at få et billede af hvad det er vi skal, er vi i gang med at 
arrangere dialogmøder rundt omkring i hele landet (Sjælland, 
Ålborg, Århus og Sønderjylland), og har her samarbejde med 
KFS samt de netværk vi kender i forvejen og har taget personlig 
kontakt til mulige deltagere. Der er derudover sendt et særligt 
brev sammen med medlemsbrevet i bl.a. Sønderjylland, Sjælland 
og Århus. 
Synlighed 
Redaktionsgruppen samt andre ressourcepersoner har planer om 
at blive mere synlige i medierne og vil i løbet af den næste 
måned formulere noget omkring velfærdsteknologi – ”robotsæler 
et værdigt alternativ til menneskelig kontakt?” (som i 
nyhedsbrevet) til dette formål. Der er aftalt at DKS følger 
aktuelle aktiviteter og temaer i for eksempel Etisk Råd samt 
Sygepleje Etisk Råd og her tager fat på nogle af de samme 
aktuelle temaer. 
Økonomi 
Annette er i gang med at afsøge muligheden for at søge 
forskellige fonde om økonomisk støtte og vil efter landsmødet 
sætte særlig fokus på området. Vi har indtil videre fået støtte fra 
Etisk Råd til landsmødet. 
Samarbejde på tværs 
Der er sat særlig fokus på mulighederne for at samarbejde med 
andre foreninger – og der i denne forbindelse foreløbig taget 
kontakt til KFS og Kristelig lægeforening, der er positivt stemt 
overfor denne mulighed. 
 
Vi glæder os til, at se jer til landsmødet! 
 
Mange hilsner  
Formand Kirsti Kjeldsen og  
Sygeplejefaglig medarbejder Annette Langdahl 


