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NYANSÆTTELSE 
For bestyrelsen begyndte året med 

jobsamtaler. Som nævnt i sidste 

årsberetning opsagde Annette Langdahl sin 

stilling som sygeplejefaglig konsulent 1. 

april 2016. I slutningen af 2016 opslog vi 

stillingen, og i begyndelsen af 2017 havde 

ansættelsesudvalget jobsamtaler over 

Skype, hvilket resulterede i, at Jannie 

Pedersen blev ansat som 

udviklingskonsulent pr. 1. marts 2017. 

 

FORUNDRING 
Annette havde været ansat på 7 timer pr. 

uge, og pga. de mange opgaver vovede vi at 

hæve Jannies ugentlige timetal til 10 timer. 

For at dække de tre timers difference, søgte 

vi på Jannies foranledning Borgfonden om 

et løntilskud på 120.000 kr. Til vores 

forundring fik vi det svar, at de syntes DKS’ 

arbejde var så vigtigt, at de opfordrede os 

til at søge midler til en fuldtidsstilling til et 

toårigt projekt! 

 

PROJEKT OMSORG MED HOLDNING 
Mange timer er gået med at formulere en 

projektbeskrivelse og ny ansøgning. I 

oktober lånte vi et sommerhus i Søndervig, 

hvor bestyrelsen var samlet i tre dage 

sammen med Jannies mand, Flemming, der 

er projektleder ved Rønne kommune. Han 

guidede os igennem processen med at 

gendefinere DKS’ rolle og visioner for 

projektet, som senere fik navnet ”Omsorg 

Med Holdning”.  

 

Projektet sættes i søen foråret 2018 og har 

tre indsatsområder: 

 

1. Kompetenceudvikling i åndelig omsorg 

2. Tydeliggørelse af et kristent 

menneskesyn i sygeplejen 

3. Omsorg for omsorgsyderen.  

 

Til at løfte opgaven opslog vi i slutningen af 

2017 en projektlederstilling og en stilling 

som kommunikationsmedarbejder, begge 

deltidsansatte.   

 

FORANDRING 

Ud over det fornyede fokus, som projektet 

ville indebære, medførte vore drøftelser to 

andre store forandringer i arbejdet: 

 

1. At DKS går digitalt 

Det vil sige, at medlemmer ikke længere 

får tilsendt post med alm. post, 

medmindre de beder specielt om det. I 

stedet for at sende nyheder om noget, 

der er sket, vil vi i højere grad sende 

elektroniske nyheder om noget der skal 

ske. Herved får medlemmerne større 

mulighed for at følge med i processen. 

 

2. At årsskrifterne erstattes af småskrifter 

Det var ikke nogen let beslutning at 

droppe årsskriftet. Men det meste af 

det, vi fortæller i årsskriftet, har vi oftest 

fortalt før i nyheds-, bede- og 

medlemsbreve. I stedet vil vi publicere 

nogle små skrifter med mere tidløst 

indhold om vore kerneværdier.  

 

FORUNDRING, FORANDRING & FORVENTNING 

Disse tre ord har på forskellig vis sat deres præg på år 2017 i DKS. 
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LANDSMØDET  

Endnu engang var stress hovedtemaet på 

vores landsmøde. PhD, cand.psych. Dorte 

Viftrup gav os stof til eftertanke, da hun 

talte om ”Troen som problem og som 

løsning, når man trues af stress”.  

 

Medlemsarrangementet bød på 

internationale indslag om 

verdenskongressen i Phillippinerne 2016 og 

om Mercy Ships. Desuden gav sygeplejerske 

og psykoterapeut (MPF) Solveig Rosenkvist 

oplæg om ”Hvordan bliver jeg en god 

makker til min stresstruede kollega? Og 

hvordan lærer jeg selv at bede om hjælp i 

tide?” 

  

Omsorgsprisen blev uddelt for tredje gang 

på temadagen. Denne gang gik til prisen til 

akutsygeplejerske Tonje Olsen. 

 

På generalforsamlingen var Miriam 

Mortensen, Gerda Wad Saíki og Grete 

Schärfe på valg til bestyrelsen. Gerda 

ønskede ikke genvalg. Desuden opstillede 

Annette Langdahl. Miriam, Grete og 

Annette blev valgt. I løbet af 2017 har  

 

Mette Damgaard Nielsen af familiemæssige 

årsager ønsket at træde ud af bestyrelsen.  

Bestyrelsen består således nu af: Maja 

Nielsen, Britta Eckhardt, Miriam Mortensen, 

Annette Langdahl og Grete Schärfe. 

 

Udviklingskonsulent Jannie Pedersen 

deltager i alle bestyrelsesmøder. 

Gerda Wad Saíki har venligst tilbudt at 

hjælpe som kasserer (uden at skulle deltage 

i alle bestyrelsesmøder), indtil vi finder en 

afløser. Og regnskabsfører Jørgen Andersen 

har overtaget medlemskartoteket. 

 

LOKALE ARRANGEMENTER 
Nordjyderne stod i maj måned for et 

velbesøgt arrangement på Aalborg 

Universitetshospital om hospitalsskibet 

Mercy Ships. Sønderjyderne holdt 

Meditativ Vandring i Haderslev-området 

også i maj måned. Og københavnerne var 

medindbydere til en temadag i november 

med Kari Martinsen og Tom Kjær på Sankt 

Lukas Stiftelsen samt ”Kaffe med Kari” 

dagen efter.  

Desuden har DKS-grupperne i Aarhus og 

København haft månedlige møder om fag & 

tro.  

 

”Har vi en tro, hvor det er ok at være skrøbelig?” 

spørger Dorte Viftrup 
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INTERNATIONAL KONFERENCE I 
DANMARK 
Annette Langdahl var med i styregruppen 

for en international åndelig 

omsorgskonference, der blev holdt på 

Diakonissestiftelsen i september måned. 

Konferencen henvendte sig især til forskere 

og undervisere i åndelig omsorg, samt til 

sygeplejestuderende. DKS havde en stand, 

hvor vi gjorde opmærksom på vores 

hjemmeside om åndelig omsorg og gav info 

om DKS generelt. 

 
MEDIEOMTALE 

Ved to lejligheder har DKS blandet sig i 

aktuelle debatter i årets løb, begge gange i 

Kristeligt Dagblad: 

 

• I april måned bragte avisen et indlæg af 

Annette Langdahl og Grete Schärfe 

under titlen: Religiøse symboler: 

Forbud er misforstået hensyn til 

patienten. 

 

• I juli måned skrev Jannie Pedersen og 

Grete Schärfe et indlæg med titlen: 

Religiøs omsorg ved sygesengen: 

Sygeplejersker kan være for hurtige til 

at henvise til præsten. 

 

I samme avis havde vi annoncer om 

stillingsopslag og landsmødet, ligesom 

Jannies ansættelse blev omtalt i både 

Kristeligt Dagblad og Udfordringen. 

Udfordringen bragte også en hel sides 

omtale af landsmødet: ”Hjælper troen et 

stresstruet sundhedspersonale?” Og 

endelig blev vinderen af Omsorgsprisen 

omtalt i Sygeplejersken, Kristeligt Dagblad, 

Udfordringen og Vendelboposten. 

 

KOMMUNIKATION MED 
MEDLEMMERNE 
I årets løb er der blevet sendt 1 årsskrift og 

tre nyheds- og medlemsbreve til 

medlemmerne. Desuden har vi sendt 9 

takke- og bedemails samt internationale 

nyheder og bedebreve til de, der har 

udtrykt ønske om dette. 

 
MEDLEMS-STATUS 
Medlemstallet ligger på 264, hvilket er en 

stigning på 14 i forhold til sidste år. 

 
BESTYRELSESARBEJDET 
Vi har holdt 11 bestyrelsesmøder. Heraf var 

de 9 på Skype og de to face to face (i 

Søndervig og på Diakonhøjskolen i Aarhus). 

Desuden har vi arbejdet i 

ansættelsesudvalg, landsmødeudvalg, 

projektbeskrivelsesudvalg, 

omsorgsprisudvalg m.m.  

 

**** 
 
FORVENTNING 
2017 blev året, hvor vi blev slået af 

forundring over, at få givet langt mere end 

vi turde drømme om og året, hvor der skete 

store forandringer i arbejdet. Og så blev 

2017 året, hvor grunden blev lagt til et 

projekt, som fylder os med stor forventning 

til fremtiden.  

 

Vi skylder en stor tak til vore medlemmer 

for støtte, forbøn og frivilligt arbejde samt 

til Gud for hans trofaste hjælp. 

 

22. marts 2018.  

Grete Schärfe.  

Formand 
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