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værd at kæmpe for’



ET FORUNDERLIGT ÅR
- MED DRAMATIK OG TRAVLHED

2020



LANDSMØDE 2020: 
SKØNNE DAGE



MERE 
LANDSMØDE



I SANDHED 
- EN SKØN FESTAFTEN

Vi er samlet: DKS
Vi er alle i vort es.
Der skal spises, grines, skåles
og en masse sange skråles,
for vi fejrer tro og fag
her på denne højtids-dag!

Forbehold det må vi ta’
for corona i vort lag.
”husk nu spritten, 
ingen krammer”
- er de nye selskabs-rammer.
Sans nu blot, men vær på vagt!
Det har statsminister sagt.

Her er plads til skæg og fis,
samt en herlig omsorgs-pris.
For vi hylder vors’ kolleger
- vi ku’ nævne mange flere
som har ‘cor’ på rette sted.
Vi i hjertet bær’ jer med.

Mange unge de vil ta’
på en faglig tema-dag:
Helt fra Sjælland på safari
for et selfie-skud med Kari.
Skønt hun er en ældre kon’
er hun hovedattraktion!

Her fra vores ungdomsbord
skal der lyde takke-ord
til de flotte, modne kvinder
som med livsvisdom os vinder.
Skønne øjeblikkes dag:
fællesskab i tro og fag!

Milka Kristina Koefoed-Jespersen og 
Louise Beinthin, ungdomsbordet



MEDLEMSARRANGEMENT  - BESØG FRA ENGLAND

• What must we stop in order 
to grow the fellowship?

• What must we start in order 
to grow the followship?



HVAD GØR VI NU?



SPONTANE NYE AKTIVITETER



HOTLINE 



15-FAG OG TRO REFLEKSIONER



KURSUSVIRKSOMHED
FYSISK OG ONLINE 



KAMPAGNER



HYLD EN KOLLEGA - ONLINE 



DRAMATIK, TRAVLHED OG TAKNEMMELIGHED



MEDIER

Tak for jeres omsorg 

for os alle.

John Christiansen, 

DSR Syd



JULEKALENDER 2020
MED STOR RÆKKEVIDDE



DET VIRKER …



ØGNING I AKTIVITET

• Øgning i aktiviteter generelt med en øgning af den direkte kontakt til målgruppen fra 240 

personer - 945,5 personer/årligt (393%) ●

• Medlemstilgang: 64 nye støttemedlemmer og 150 nye medlemmer - fra 225 til 394 

medlemmer (inkl. Udmeldelser

• Øgning i gavegivere (73%) 

• Øgning i antal frivillige (14%) 

• Øgning af aktivitet på sociale medier (Facebook) fra 298 til 739 følgere (248%)



BESTYRELSESARBEJDE
SOMMERHUS MØDE



HVOR ER DKS PÅVEJ HEN?
HVOR SKALVI HEN?

HVORDAN KOMMERVI DERHEN?

FOKUS PÅ STRATEGI, ORGANISERING OG FINANSIERING





HVORDAN FINANSIERER VI DET 
- OG BLIVER SELVFORSYNENDE?



Værdifuld 
finansiering

Genbrug

DKS- kontor 
og base 

Virksomheds-
sponsorater

Fonde og 
legater 

Faste gaver 

Lejligheds 
sponsorater

Kursusafdeling 

Hvordan bliver DKS 

selvfinansierende?

- Hvad kan man som medlem 

gøre?

Bliv ambassadør

Bliv frivillig

Bliv underviser/ bestil til 

din arbejdsplads

Spørg lokale virksomheder 
Kom med i 

fundraiser teamet 

Giv en fast gave



TAK FOR DENNE GANG 
OG ‘MÅ DIN VEJ GÅ DIG I MØDE 

Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være dig en ven,
og må solen varme blidt din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig ‐ i sin hånd.

2.
Må din dag se mange timer,
og må natten skænke dig sin fred,
og må mørket læge dine sår,
og må lyset leve i dit blik,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig ‐ i sin hånd.

3.
Må din lut få mange strenge,
og må tanken spænde højt sin flugt,
må din visdom finde til sin brønd
og din latter lette som en fugl,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig ‐ i sin hånd.

4.
Må din tro bevare gløden,
Og dit håb sit stærke vingeslag,
Og må kærligheden fylde dig,
Og din Gud velsigne dig og dit,
Indtil vi ses igen
Må Gud holde, holde dig – i sin hånd.


