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REKORDSTOR AKTIVITETS- OG 
MEDLEMSTILGANG  

2019 var det sidste hele år af den toårige 
projektperiode med tilskud fra Borgfonden. 
Donationen – og en ihærdig indsats fra 
udviklings-konsulenten m.fl. – har betydet, 
at vi har oplevet en større aktivitets- og 
medlemstilvækst end i mange år.  

Hvad gør vi, når støttekronerne bortfalder 
med udgangen af marts 2020? Er det 
muligt at opretholde niveauet uden 
tilskud? Hvordan får vi flere 
indtægtsgivende aktiviteter? 
 
Sammen med nye, indtægtsgivende tiltag 
søgte vi fonden om midler til forlængelse af 
projektet i yderligere to år. Stor var glæden, 
da vi fik bevilliget midler til at dække 
udviklingskonsulentens løn frem til april 
2021. Det har givet os mere tid til at overveje 
DKS’s fremtid. Overvejelser, som fortsætter 
ind i 2020. 
 
OMSORG MED HOLDNING 
Hvad er der sket indenfor ”Omsorg Med 
Holdning-projektets” tre indsatsområder? 
 
1. KOMPETENCEUDVIKLING I 

ÅNDELIG OMSORG 
Åndelig omsorgsuddannelsen 
Konceptet er nu udviklet, 
kursusplatformen lavet og kurset 
udbydes i 2020 både som individuelt 
kursus og særligt tilrettelagte forløb. 
 
Bachelorvejledning m.v. 
Udviklingskonsulenten mfl. har haft 5 
bachelorstøttevejledninger. 
Samtidig er der igangsat en opdatering 
af åndelig omsorgshjemmesiden og 
indsamling af nye 
åndeligomsorgsfortællinger. 
 
Undervisning 
Annette underviste i maj måned i ”Nye 
tendenser i åndelig og eksistentiel 
omsorg” i DKS-gruppen i Aarhus. Tre nye 
unge deltog. Hun holdt et tilsvarende 

møde i DKS-gruppen i København i 
september med ca. 20 deltagere. 
Desuden holdt hun en workshop om 
åndelig omsorg på en fagdag i DSR – 
SYD med omkring 30 deltagere.  
 
Nye samarbejdspartnere 
Der er indledt et samarbejde med 
Samvirkende Menighedsplejer, som har 
resulteret i en aftale om i alt 3 temadage 
om åndelig omsorg i løbet af 2020 samt 
aftale om afvikling af det første åndelig 
omsorgsuddannelsesforløb på 
Plejehjemmet Skjulhøjgaard. 
Desuden har vi samarbejdet med UC 
SYD omkring et arrangement med Kari 
Martinsen samt Kaffe med Kari i oktober. 
 

2. TYDELIGGØRELSE AF KRISTNE 
VÆRDIER I SYGEPLEJEN 
Gennem en julekalender med daglige 
hilsener har vi udtrykt nogle af de 
værdier, vi står for. Kalenderen var lagt 
ud på vores hjemmeside og på 
Facebook. Nogle af opslagene nåede 
helt op på en rækkevidde på 6000 og 
samlet set i hele december måned var 
rækkevidden 42.882 - med 1800 
kommentarer og delinger samt en 
stigning til 592 følgere af vores 
Facebookside.  
I efteråret udkom det første nummer i 
en publikations-serie ”Hjerteslag”: 
”Hverdagsrefleksioner om fag og tro,” 
hvor halvdelen af bøgerne er solgt 
allerede. 

 
3. OMSORG FOR OMSORGSYDEREN 

Der har været afholdt: 
1. 6 livgivende pause-arrangementer i 

Kolding samt et arrangement med 
Lotte Lyngby med 25 deltagere. 

2. En temaaften med Lone Vesterdal 
med omkring 100 deltagere samt 1 
mindre arrangement om sårbarhed i 
Herning. 

3. Oplæg om robusthed, sårbarhed og 
styrke i netværkscafeen, kulturcenter 
Vendsyssel. 

’Bevar mig vel forløbet’ er 
justeret og kører som et tilbud. 
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LANDSMØDE 
Landsmødet 2019 stod i håbets tegn med 
følgende emner: 
• Håb i sygeplejen. Oplæg på 

temaeftermiddagen ved Kari Martinsen 
om det menneskelige og suveræne håb.  

• Håb for fremtiden. Festaften fredag 
aften med oplæg af Annette Langdahl 
om ”Når erfaringer bliver til tanker om 
fremtiden”. 

• Håb for dig. Oplæg om sårbarhed ved 
Annette Langdahl og Workshops lørdag 
formiddag med mulighed for 
nakkemassage, livgivende pause, 
eksistenslaboratorium eller ’Kaffe med 
Kari’ for studerende. 

• Håb for DKS. Generalforsamling lørdag 
eftermiddag. 

 
Omsorgsprisen 2019 blev fredag 
eftermiddag overrakt til stomi-
sygeplejerske Malene Thomsen. 
 
Der var ca. 128 deltagere på temadagen, 60 
til festaftenen og 26 til generalforsamlingen. 
På generalforsamlingen blev Miriam S.K. 
Mortensen og Grete Schärfe genvalgt til 
bestyrelsen. Der var ingen andre 
kandidater. Bestyrelsen består foruden 
Miriam og Grete af Maja Nielsen, Britta 
Eckhardt og Jannie Pedersen. Efterfølgende 
konstituerede bestyrelsen sig med Grete 
Schärfe som formand og Miriam S.K. 
Mortensen som næstformand. Maja har haft 
orlov fra begyndelsen af december. 
 
 

MESSER O.LIGN. 
KFS’ Påskelejr. i 2019 havde DKS for første 
gang en stand på KFS’ Påskelejr for 
studerende i Skanderborg samt på 
Himmelske Dage i Herning med stand og 
to livgivende workshops, konkurrencer og 
hygge i teltet. 
På DSR-fagdagen i Kolding, hvor der 
deltog i alt 300 sygeplejersker, havde DKS 
en stand, sammen med 2 studerende fra 
UC SYD. 
 
 

EUROPÆISK NCFI-
LEDERKONFERENCE 
I oktober var Helene, Camilla, Maja, Grete og 
Annette i England på leder konference. Det 
var til stor gensidig inspiration og 
efterfølgende er der blevet oprettet en 
nordisk gruppe som kan inspirere og 
opmuntre hinanden. Gruppen havde sit 
første Skype-møde i januar 2020. 
 
 
MEDIEOMTALE 
Kristeligt Dagblad har bragt tre indlæg fra 
DKS i 2019:  
• ”Der er håb for sygeplejen. Håbet er 

begrundet i, at sygeplejersker har 
mod til at påpege vanviddets realitet” 
(8. april). Artiklen kom som reaktion på 
TV-udsendelsen ”Jeg svigter mine 
patienter”. 

• ”Det er sygeplejerskens ansvar at tage 
initiativ til åndelig omsorg. Ikke 
patientens” (6. august). Denne artikel 
var en reaktion på en udtalelse fra en 
læge om at ”det alene må være på 
patientens initiativ, hvis en læge skal 
indgå i en åndelig relation med 
vedkommende.”  

• ”Livskvalitet hos underbelyste 
patienter” (20. marts). Portræt af stomi-
sygeplejerske Malene Thomsen, som 
vandt DKS’ Omsorgspris 2019. 
 

Udfordringen omtalte  
• Omsorgsprisen: ”Sygeplejeforening 

sætter pris på omsorgen” 20. januar  
• Hvervekampagne: ”Kristelig 

Sygeplejeforening: ’Martha løber for 
stærkt’” (28. juni) 

• Landsmødet: ”Danske sygeplejersker 
får inspiration fra Norge”. 

Endelig bragte Jyske Vestkysten en 
flersides reportage om 
Omsorgsprisvinderen: ”Sygeplejerske får 
fornem pris: Det er mit kick at hjælpe 
andre på vej”. 
”Sygeplejersken” bragte også et portræt af 
Malene Thomsen. 
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OMSORGSPRISUDVALGET 
Omsorgspriskomiteen består af Solveig 
Rosenkvist, Kirsti Kjeldsen, Inger Marie 
Svinth og Grete Schärfe. Vi mødtes til 
planlægningsmøde i januar og 
evalueringsmøde i april. 
 
 
BESTYRELSESARBEJDET 
Det har været et travlt år for bestyrelsen. 
Som nævnt i indledningen, har Borgfonden 
bevilliget dækning af udviklings-
konsulentens løn i endnu et år, altså indtil 
april 2021.  Der er blevet brugt en del tid på 
at udarbejde en ansøgning samt holde 
møder med Borgfonden. Svaret modtog vi i 
september samtidig med en invitation til et 
møde med direktøren for fonden, Johannes 
Mortensen om mulige fremtidsperspektiver 
for arbejdet. Dem har vi arbejdet videre 
med på vores sommerhusmøde i 
september (samt på et strategimøde januar 
2020 med et konsulentfirma). I årets løb har 
vi haft 10 Skype-møder. 
 
ØKONOMI 
I februar måned fik vi brev fra 
Skattestyrelsen. I forbindelse med en ny 
bekendtgørelse vedr. religiøse samfunds 
godkendelse af fradragsberettigelse af 
gaver, modtagelse af puljemidler m.v. bad 
de os gøre rede for vores religiøse praksis 
med henblik på, om vi stadig ville være 
godkendt som religiøst samfund. I 
september fik vi afslag. Det betyder, at hvis 
vi skal beholde vores 
skattefradragsberettigelse, skal vi 
godkendes som almennyttig forening. 
Hertil kræves der 300 medlemmer og 
mindst 100 givere, der giver mindst 200 kr. 
om året. (Ansøgningen om godkendelse 
som almennyttig forening skal være 
Skattestyrelsen i hænde senest 1. oktober 
2020.) 
Det har affødt en del overvejelser om, 
hvordan vi opfylder dette krav. 
 
I oktober fik vi tildelt knap 49.000 kr. af 
puljemidler fra Kulturstyrelsen (Lidt 
mindre end året før).  
 

Finansudvalget består af regnskabsfører 
Jørgen Andersen, kasserer Gerda Wad Saíki, 
udviklingskonsulent Annette Langdahl og 
formand Grete Schärfe. Vi har haft fem 
Skype-møder i årets løb. Desuden har 
regnskabsføreren og udviklingskonsulenten 
haft 2 face to face-møder i løbet af året. 
 
 
KOMMUNIKATION  
Der er blevet udsendt fem medlemsmails 
og 10 bedebreve i årets løb. Ingrid Lang 
Pedersen har udsendt Internationale 
bedebreve og nyheder til de DKS-
medlemmer, der ønsker dette. 
Desuden har kommunikations-
medarbejder Kamilla Jakobsen og 
udviklingskonsulenten løbende opdateret 
hjemmesiden med nyheder. 
Vores aktivitet på Facebook er øget i 2019, 
bl.a. pga. den omtalte julekalender. 
 
MEDLEMS-STATUS 
I foråret igangsatte vi en hvervekampagne 
som løb indtil 15. august. Hotel Koldingfjord, 
Felix Rejser, Forlaget Eksistensen, 
Udfordringen m.fl. havde sponsoreret 
præmier. Det gav resultat, idet vi nu har 25 
støttemedlemmer og 283 medlemmer, ca. 
53 mere end året før og det højeste antal i 
flere årtier. 

***** 
Bestyrelsen har givet år 2019 overskriften,  

”Vokseværk og Visioner”.  
Vi har vokseværk, fordi arbejdet 

overstiger, hvad én fuldtidsansat kan 
klare.  

Og vi har visioner for, at arbejdet alligevel 
kan vokse bl.a. gennem større ansvar og 

handlefrihed til frivillige. 
 

Tak til alle, som har bidraget til arbejdet 
gennem bøn, gaver, tid og opmuntringer. 

 
Og tak til Gud, som har givet væksten. 

 
28. februar 2020 

Grete Schärfe 
formand 
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