
 

Et forunderligt ÅR 
- med dramatik og travlhed 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 
2020 



2020 var året, hvor hele verden blev 
underdrejet pga. Corona-
pandemien. For os i DKS betød 
pandemien - ligesom for andre 
organisationer - aflyste 
arrangementer, omstillingsparathed, 
kreative tiltag, værdsættelse af 
virtuelle muligheder – og længsel 
efter fysisk samvær.  
 

LANDSMØDET 
Vi nåede heldigvis at holde 
landsmøde den 6-7. marts, inden 
landet blev lukket ned den 11. På 
temadagen fangede Sine Marie 
Herholdt Lomholdt vores 
opmærksomhed, mens vi lyttede til 
hendes oplæg om ”Skønne øjeblikke 
i sygeplejen”, og sygeplejerske 
Louise Hjortlund Tetsche blev kåret 
som vinder af årets Omsorgspris. 
Dagen efter holdt Kari Martinsen og 
Helene Sejergaard ligesom tidligere 
år ”Kaffe med Kari” for 35 
spørgelystne sygeplejestuderende. 

Også lørdag formiddag inspirerede 
Pippa fra England os med oplæg 
om, hvordan vi kan nå og engagere 
unge sygeplejersker. I det hele taget 
bar medlemsarrangementet præg 
af, at der var flere unge med end 
sædvanligt. De satte især deres 
præg på festaftenen med impulsive 
og underholdende indslag. 

På generalforsamlingen var DKS’ s 
navn til debat. Skulle vi ændre 
navnet for ikke at blive forvekslet 
med en fagforening, og for at åbne 
døre ind til samarbejdspartnere og 
kolleger, der er skeptiske overfor det 
kristne? Medlemmernes svar var et 
tydeligt ”Nej. Vi skal tone rent flag.” 

 

SPONTANE INITIATIVER 
Da vi modtog meldingen om 
Corona-restriktionerne, var den 
første reaktion fra vores vakse 
udviklingskonsulent, Annette 
Langdahl: Hvad har vores 
medlemmer brug for nu? Det førte 
til en række spontane initiativer: 

• Udsendelse af et særligt 
bedebrev med opfordring til at 
mødes til ”Fælles bøn hver for 
sig” hver søndag kl. 16 samt 
udsendelse af jævnlige 
bedebreve med ”Corona-bønner”. 

• Sygeplejerske Louise Beinthin, 
som netop havde oprettet 
Facebooksiden ”Jeg er kristen 
sygeplejerske og Sosu” 
streamede fællesbøn om 
søndagen. 

• Syv personer meldte sig i løbet af 
få dage til at betjene en hotline, 
hvor kolleger kunne kontakte os 
og få en snak og evt. blive bedt 
for 

• Et andet team af frivillige sagde ja 
til at skrive opmuntrende fag og 
tro refleksioner (i alt 15 i 2020 
Læs dem her) som blev sendt ud 
til medlemmerne og delt på vores 
Facebook-sider. 

• En Facebook konkurrence, hvor 
man havde mulighed for at hylde 
en kollega med en lille tekst 

ANDRE NYE AKTIVITER 

Velkomstarrangementer for de 
mange nye medlemmer – 
henholdsvis et på Sjælland og et i 
Aarhus (sidstnævnte som online) 

KURSUSVIRKSOMHED  
Der er afholdt tre temadage om 
åndelig omsorg i samarbejde med 
Samvirkende Menighedsplejer samt 

https://dks-forum.dk/category/fag-og-tro/page/2/


et kursus på Skjulhøjgaard og et 
’Åndelig omsorg i praksis’ forløb, 
som blev afviklet online.  
 

DRAMATIK 
En af årets store udfordringer var, at 
vores godkendelse som ”religiøst 
samfund”, skulle ændres til 
almennyttig forening, så vi kunne 
fortsætte med at have 
skattefradragsberettigelse af gaver 
og modtage puljemidler fra 
Kulturstyrelsen. Men det krævede, at 
vi havde mindst 300 betalende 
medlemmer og 100 faste gavegivere. 
Med mange medlemmers 
beundringsværdige indsats fik vi i 
løbet af kort tid 95 nye medlemmer 
og støttemedlemmer samt det 
krævede antal gavegivere. Deadline 
var 1. oktober. Men midt i september 
gjorde vi en ubehagelig opdagelse: 
Støttemedlemmer talte alligevel 
ikke med. Samtidig havde en del af 
vores medlemmer endnu ikke betalt 
kontingent og kunne derfor heller 
ikke tælle med. Det betød, at vi i alt 
manglede ca. 70 medlemmer inden 
for de næste to uger! Et ’akut’ 
bedebrev blev sendt ud, og der blev 
iværksat en sidste 
medlemskampagne. Den 29. 
september kunne vores 
regnskabsfører Jørgen Andersen 
meddele Kulturstyrelsen, at vi havde 
306 medlemmer og 102 gavegivere! 
Og den 18. november kunne vi med 
lettelse og taknemlighed læse i en 
mail fra Kulturstyrelsen, at vi var 
blevet godkendt! 

BORGFONDEN 
Noget andet, som skabte spænding i 
2020, var en ansøgning til 
Borgfonden. Vi var blevet tildelt 

midler indtil 1. april 2021. I løbet af 
året arbejdede vi med strategi og ny 
organisering og den 6. november 
sendte vi en ny ansøgning om 
midler fra april 2021 - april 2024, 
hvorefter vi ville stile efter at være 
selvfinansierende. Vi var spændte på 
svaret, da en afvisning ville betyde, at 
vi måtte reducere vores aktiviteter 
betydeligt og nedsætte 
udviklingskonsulentens timetal 
kraftigt. Den 15. december fik vi svar 
at fonden ønsker at dække 
udviklingskonsulentens løn til 
slutningen af 2021 og samtidig 
hjælpe os med at lægge en strategi 
for, hvordan vi kan blive 
selvfinansierende. Vi er selvsagt 
meget taknemmelige for denne 
imødekommenhed og hjælp. 

LILLE INDLÆG MED STOR 
UDBREDELSE 
Sommeren 2020 rullede optagelser 
fra skjult kamera med pleje af ældre 
mennesker over TV-skærmene. 
Optagelserne viste 
plejehjemsbeboere, der blev 
behandlet nedværdigende af 
personalet.  

Det fik udviklingskonsulenten og 
formanden til at sende et 
debatindlæg, som den 21. juli blev 
bragt i Kristeligt Dagblad under 
overskriften: ”Nedværdigende pleje 
har en årsag. Afmægtigt 
omsorgspersonale giver en 
forråelse i plejen.” 

Vi delte indlægget….  
• på Facebook, hvor det nåede ud 

til 8789 personer og havde 1169 
interaktioner 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/nedvaerdigende-pleje-har-en-aarsag-afmaegtigt-omsorgspersonale-giver-en-forraaelse-i
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/nedvaerdigende-pleje-har-en-aarsag-afmaegtigt-omsorgspersonale-giver-en-forraaelse-i
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/nedvaerdigende-pleje-har-en-aarsag-afmaegtigt-omsorgspersonale-giver-en-forraaelse-i
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/nedvaerdigende-pleje-har-en-aarsag-afmaegtigt-omsorgspersonale-giver-en-forraaelse-i


• med Ældre- og 
Sundhedsministeren og alle 
folketingets sundhedsordførere 

• med Kommunernes 
Landsforening (de, der er 
beskæftiget med sundhed) 

• med Dansk Sygeplejeråd, FOA, 
Danske Diakonhjem, 
Samvirkende Menighedsplejer, 
Kristelig Lægeforening m fl. 

Vi modtog positiv respons fra 
forbavsende mange, og indlægget 
har banet vej for begyndende eller 
fortsat samarbejde med nogle af 
instanserne.  
 

MEDIEOMTALE I ØVRIGT 
Ud over det omtalte debatoplæg er 
DKS blevet omtalt følgende steder: 
 

Kristeligt Dagblad 

• En helsides interview med vores 
nye bestyrelsesmedlem Louise 
Beinthin og hendes tanker om 
sygepleje, tro og kald 

• Præsentation af 
Omsorgsprisvinderen 

• Præsentation af Nina og Louise 
som nye bestyrelsesmedlemmer 

 

Udfordringen har flittigt bragt 
nyheder fra os – om: 

• Foromtale af landsmødet og 
Omsorgsprisen samt 
præsentation af 
Omsorgsprisvinderen 

• Fællesbøn hver for sig 
• Hotlinen 
• Hvervekampagnen 
• Præsentation af Nina og 

Louise som nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

 

 
 

Sygeplejersken 

• Præsentation af 
Omsorgsprisvinderen 

 

Lokale aviser bragte også nyt om 
Omsorgsprisvinderen. 
 

Facebook har vi brugt  
• til PR for vores arrangementer 
• til at bekendtgøre vores 

værdier gennem opslag med 
”værdikort” 

• til at dele daglige opslag i 
julemåneden (vi gentog 
succesen med en julekalender 
fra sidste år) Opslagene nåede 
ud til hele 73.944 personer 
med mere end 3900 
interaktioner). 

• Samtidig har vi i 2020 fået 169 
nye følgere  
 

OMSORGSPRISUDVALGET 
Siden Omsorgsprisudvalget blev 
nedsat i 2016, har det bestået af tre 
herningensere: Solveig Rosenkvist, 
Inger Marie Svinth og Kirsti Skov 
Kjeldsen. Med entusiasme har de 
gennem årene udført en prisværdig 
indsats, som de ønskede at fratræde 
ved landsmødet 2020. Samtidig 
med, at vi her kunne takke dem for 
deres tjeneste, havde vi den glæde 
at introducere tre nye 
udvalgsmedlemmer: Johanne Marie 
Løvschal, Jette Ingemann Jensen og 
Birgit Nielsen, alle tre fra Aarhus og 
medlemmer af DKS-gruppen i 
Aarhus. 

 

BESTYRELSESARBEJDET 

På generalforsamlingen måtte vi 
tage afsked med to kompetente 
bestyrelsesmedlemmer, Jannie 



Pedersen og Maja Nielsen. Samtidig 
kunne vi byde tidl. 
demenssygeplejerske Nina Kjær 
Jensen velkommen. Senere på året 
sagde Louise Beinthin og Charlotte 
Fabricius Kragh ja til at indtræde i 
bestyrelsen. Foruden de tre nævnte 
er Miriam K.S. Mortensen, Britta 
Eckhardt og Grete Schärfe med i 
bestyrelsen.  

Vi har haft online bestyrelsesmøder 
ca. en gang om måneden foruden 
mange udvalgsmøder, herunder 
landsudvalgsmøder og finans-
udvalgsmøder, alt sammen online. 
Det var godt at være fysisk sammen 
et par dage i Ninas sommerhus den 
27-29. august til nogle fyldte og 
givtige dage. I årets løb har vi haft 
særligt fokus på at konsolidere 
foreningen, både hvad angår 
medlemstal, økonomi, struktur og 
fordeling af ansvarsområder.  

 

ØKONOMI 
Finansudvalget, som består af 
regnskabsfører Jørgen Andersen, 
kasserer Gerda Wad Saíki, 
udviklingskonsulent Annette 
Langdahl og formand Grete Schärfe 
har mødtes 8 gange online i årets 
løb. Vi har særligt beskæftiget os 
med opfyldelse af de omtalte krav til 
Kulturstyrelsen for at kunne 
opretholde skattefradragsmæssige 
og andre økonomiske goder samt 
budget til ansøgning til Borgfonden. 
(Se i øvrigt under “Borgfonden”)  
Corona-restriktionerne betød, at vi 
måtte aflyse flere (indtægtsgivende) 
arrangementer. Men udgifterne har 
også været mindsket, så vi har 
kunnet øge 
kommunikationsmedarbejderens 

timetal til fire 4 timer ugentligt i en 
periode.  
 

MEDLEMS-STATUS 

2020 blev året, hvor vi gjorde alvor af 
at tage den paragraf i vedtægterne i 
brug, hvor der står, at “Foreningen 
har mulighed for at optage 
medlemmer som ikke opfylder §4 
stk. 1 som støttemedlem”.  
Vi har i dag 63 støttemedlemmer og 
328 medlemmer (hvilket er en 
stigning på 38 støttemedlemmer og 
45 medlemmer i forhold til sidste år.) 
 

ET SÆRLIGT ÅR  
2020 var et underligt år. Underligt, 
fordi meget af arbejdet blev 
anderledes, uvant og fremmed for 
os. Men det har også på mange 
måder været et forunderligt år. 
Forunderligt, fordi det, der kunne 
ligne begrænsninger, viste sig at 
udvide grænserne. Flere har 
deltaget i vores online 
arrangementer, end der 
sandsynligvis ville komme til fysiske 
arrangementer. Og da vi stod overfor 
udfordringen med at få 
tilstrækkelige medlemmer for at 
opnå godkendelse som almennyttig 
forening, fik vi en opbakning fra 
medlemmerne, som vi sjældent har 
oplevet. Endnu en gang skylder vi 
vores medlemmer tak, fordi de er 
der, og fordi de har valgt at være en 
del af DKS. Og endnu engang har vi 
grund til at takke Gud, som vi 
oplever, har guidet og hjulpet os 
igennem et helt særligt år. 
 
 
  
Grete Schärfe, formand for DKS 


