
 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÅRSBERETNING 2021 

I 2021 har været et år med masser af aktivi-
teter, omstruktureringer, nye ansættelser 
og store overvejelser om hvordan vi konsoli-
derer og sikrer DKS i fremtiden. 
Det store spørgsmål er, hvordan vi får 
mængden af opgaver til at matche ressour-
cerne og lige netop dét blev meget tydeligt 
i slutningen af året i forbindelse med udvik-
lingskonsulentens sygemelding.  
Hvordan kommer vi i mål med at blive selv-
finansierende? 
 

LANDSMØDET 
Pga. Corona blev landsmødet delt i to og for 
første gang nogensinde blev første del af-
holdt online med først kaffe med Kari med 
36 deltagere, temadag om skam med Chri-
sta Bojesen og endelig generalforsamling 
med 30 deltagere. 

Del 2 havde overskriften værdibaserede fæl-
lesskaber og bød på både oplæg og innova-
tionsworkshop, hvor der blev arbejdet med 
årsrapportens indledende tanker. 

Aftenen sluttede af med en afskedsfest for 
Gretes mange år i bestyrelsen og som for-
mand, 

ANDRE AKTIVITER 

Velkomstarrangementer til de nye med-
lemmer 
Online ’Kaffe med Kari’ (35 studerende)  
 
Webinaret: Åndelig og eksistentiel omsorg i 
sygeplejen 2021 V/ Kirsten Bühler (17 delta-
gere) 
Webinaret Omsorgens Etik og det hellige i 
sygeplejen V/ Sine Maria Lumholdt-Her-
holdt (28 deltagere) 
 

KURSUSVIRKSOMHED 
Gennemførsel af alt 3 undervis-
ningsforløb i åndelig omsorg i 
praksis (3 moduler) med tilhø-
rende interaktiv kursusplatform 
følgende steder: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Et online katalog kursus (10 
de1tagere).  
Et tværfagligt forløb på Bispe-
bjerg palliative afdeling (syge-
plejersker, social-og sundheds-
assistent, psykolog, socialrådgi-
ver, fysioterapeuter og overlæ-
ger) (15 deltagere) samt en åben 
opfølgende dag på BBH, med 15 
deltagere  
Et katalog kursus på Sankt Lu-
kasstiftelsen (8 deltagere.) 
 
Derudover har DKS indgået kur-
sus-aftaler for fremtidige flere 
steder.  
 

NYE MEDARBEJDERE OG SAMARBEJDER 
Året har budt på både farvel til medarbej-
dere og goddag til nye. 

Kamilla Jakobsen som blev ansat projekt 
start og som har sat tydelige spor i DKS’ 
grafiske udtryk valgte i efteråret at sige sin 
stilling op for at hellige sig arbejdet blandt 
samfundets svageste. TAK til Kamilla for at 
vi måtte have glæde af hendes kompeten-
cer i DKS.  Velkommen til Pernille Munk 
som blev ansat i efteråret. Læs mere om 
Pernille på hjemmesiden under medarbej-
dere.  

Som et led i den nye organisering har vi an-
sat en administrativ medarbejder til at vare-
tage medlemsrelaterede opgaver og vi var 
så heldige at sygeplejestuderende Milka Ko-
foed Jespersen takkede ja til opgaven, og 
sammen med hende er vi nu ved at om-
lægge nogle arbejdsgange.  
Derudover har bestyrelsen besluttet at 
samle nogle ting mere og er derfor indgået 
et tættere samarbejde med Samvirkende 
Menighedsplejer omkring regnskab. Det 
har betydet, at vi måtte sige farvel til regn-
skabsmedarbejder Jørgen Andersen, der 
også har været med fra starten af OMH-pro-
jektet. Stor tak til Jørgen for samarbejde 
gennem mange år. Vi ser frem til yderligere 
samarbejde med Samvirkende Menigheds-
plejer, som har erfaring vi kan trække på, 
blandt andet fundraising og Genbrug. 



ØKONOMI 
Finansudvalget, som i 2021 har bestået af 
regnskabsfører Jørgen Andersen, kasserer 
Gerda Wad Saïki, udviklingskonsulent og 
formand der er afholdt 4 online finansmø-
der samt et fysisk møde i Vejle. 
BORGFOND  
Vi var blevet tildelt midler indtil 1. april 2021 
og fik efterfølgende bevillingen forlænget til 
årets udgang og fik mulighed for endnu en-
gang af gennemtænke retningen i DKS og i 
samarbejde med Borgfonden at omformu-
lere ansøgningen, så opgaverne kunne 
komme til at passe mere med de eksiste-
rende ressourcer. Ansøgningen blev sendt 
og vi fik endnu engang en toårig bevilling til 
årene 2022 og 2023, for at hjælpe os i mål ift. 
at blive selvfinansierende.  

Den nye bevilling dækker ikke hele lønud-
giften og det betyder at DKS skal øge ind-
tægterne på flere områder for at hente de 
300.000, der mangler årligt for at kunne op-
retholde det nuværende aktivitetsniveau 
med fx uddannelse i åndelig omsorg. Det er 
noget af en opgave som blandt andet inde-
holder sponsoraftaler, lotteri, øgede gavegi-
vere, flere medlemmer, tanker om gen-
brugsbutik og salg af kurser mv. I bestyrel-
sen er vi bevidste om den store opgave det 
er, at få økonomien til at hænge sammen. 
Samtidig er vi få til at løfte opgaven. Vi har 
et ønske om, at flere får lyst til at arbejde 
med, såvel i bestyrelsesarbejdet og som i 
det øvrige frivillige arbejde i DKS.  

PR OG MEDIEOMTALE  
DKS er blevet omtalt i forskellige medier i 
2021 blandet andet i forbindelse med for-
mandsskifte og overrækkelse af omsorgs-
prisen på hospice Søholm, med optagelse 
af film samt efterfølgende stor medieinte-
resse bl.a. i Horsens folkeblad  
Derudover har vi  

- været månedens gæst i netkirken 
(Mere værdighed til 
alle):http://www.netkir-
ken.dk/mg/index.php?id=428 
 

- bidraget med et debatindlæg i KD:  
https://www.kristeligt-dagblad.dk/de-
bat/dansk-kristelig-sygeplejeforening-
imens-danmark-holder-ferie-kaemper-sy-
geplejerskerne . Debatindlægget blev et af 
de mest kommenterede artikler på KD’s Fa-
cebook side og er efterfølgende sendt ud til 

alle sundhedspolitiske ordførere samt DSR, 
hvor en del har responderet positivt. 
 

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

nem opslag med ”værdikort” 
• Små konkurrencer  
• til at dele daglige opslag i julemåne-

den (julekalenderen) Opslagene nå-
ede igen ud til rigtig mange personer  

• Samtidig har vi i 2021 fået 200 nye 
følgere  
 

OMSORGSPRISUDVALGET 
Udvalgsmedlemmer: Johanne Marie Løvs-
chal, Jette Ingemann Jensen og Birgit Niel-
sen, alle tre er medlemmer af DKS-gruppen 
i Aarhus samt næstformand Kirsti Skov 
Kjeldsen og Grete Schärfe. Der har i år væ-
ret indstillet 14 til omsorgsprisen og rigtig 
mange meget velkvalificeret. De indstillede 
er repræsenteret fra alle faggrupper.  

 
BESTYRELSESARBEJDET 
På generalforsamlingen tog vi afsked med 
formand Grete Schärfe som havde besluttet 
ikke at stille op til valg. Tak til Grete for hen-
des helt utrolige indsats. Grete har igennem 
året støttet bestyrelsen i mange forskellige 
opgaver.  

Samtidig trådte Kirsti Kjeldsen til i bestyrel-
sen i stedet for Miriam, der har orlov. Kirsti 
har været en uvurderlig støtte og har lagt 
meget tid i bestyrelsesarbejdet. En stor tak 
for det.  

Gennem året har vi haft online bestyrelses-
møder ca. en gang om måneden foruden 
mange udvalgsmøder, herunder Forret-
ningsudvalgsmøder hver tirsdag (formand, 
næstformand og udviklingskonsulent) kon-
ferenceudvalgsmøder, sponsorambassadør-
møder og finans-udvalgsmøder, alt sam-
men online. 
I årets løb har vi haft særligt fokus på at 
konsolidere foreningen og fået hjælp af 
Borgfonden til at nytænke og også skære 
nogle opgaver fra. 
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MEDLEMS-STATUS 
Indmeldelser i 2021: 48 nye medlemmer 
samt 7 støttemedlemmer (målet er 50 nye 
medlemmer/årligt)  
Samtidig har der været en del oprydning i 
medlemskartoteket og sammen med ud-
meldelser så har vi omkring 402 medlem-
mer, 
 

BØNNE INFO 
Vi har den glæde, at 52 medlemmer og 
støttemedlemmer gerne vil bede specifikt 
for DKS. De modtager hver måned ’BØNNE-
INFO’ med et forslag til et aktuelt emne for 
hver dag i måneden. Ingrid Lang, Johanne 
Marie Løvschal og Grete Schärfe udgør 
’BØNNE-INFO-teamet’.  
Ingrid Lang er koordinator for det internati-
onale bedebrev som 21 medlemmer modta-
ger et par gange i løbet af året.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLÆDELIGT FORÅR! 
 

 
Motiv:  
Den opgående sol, der sender sine stråler til 
os. Blommetræet blomstrer og anemo-
nerne i skovbunden ligeså.  
Billedet er fra vores lille plet i Vesthimmer-
land og kunne være hvor som helst.  
Det er taget påskelørdag morgen, april 
2019. 
 
 
Året 2021 har i DKS været fyldt med overra-
skelser.  
Nogle overraskelser synes mere håndter-
bare end andre og kan også føles dramati-
ske. Men ligesom Jens Rosendals i digt ’ Du 
kom med alt det der var dig ’, så kan og gør 
foråret noget.  
Foråret er er noget, der sprænger alt, hvad 
der er sat op på vores vej. Alt det vi har for-
søgt at passe os ind i. Foråret er bebudelsen 
om nyt liv, og hvad verden så end siger, så 
kaster vi os ud i det, i opgaverne og i livet.  
I troen på, at der venter os noget godt for-
ude.  
 
Glædeligt forår!        
 
Nina Kjær Jensen, formand for DKS 
 
 


