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Frivillig i Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje 

 

Roskilde Domsogns Menighedspleje er en selvejende fond, som har til 

formål at give social diakonal støtte til den, der er ramt af sorg, føler sig 

ensom eller blot har brug for en hjælpende hånd i en periode. 

Menighedsplejens historie går mere end 130 år tilbage og har i denne 

periode drevet hjemmesygepleje, hospital, rekonvalescenthjem og 

plejehjem. I dag har vi ingen institutioner. I stedet drives 

Menighedsplejen som en fond til støtte for en lang række diakonale 

projekter, med fysiske rammer ved Roskilde Domkirke og i samarbejde 

med provstiets øvrige menighedsplejer samt Roskilde Domsogns 

Menighedsråd. 

Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje ledes af en bestyrelse, med 

sognepræst Paul Kofoed Christiansen som formand. 

Som frivillig i Menighedsplejen bliver du en del af et stort og vidt forgrenet arbejdsfelt, hvor din 

indsats vil blive en vigtig del af, at Menighedsplejen lykkes i sin mission – nemlig via vores 

diakonale projekter, at nå ud til så mange borgere som muligt i Roskilde. 

Velkommen til det frivillige arbejde i Roskilde Domsogns Menighedspleje. 

 

Vores forventninger til dig 

Vi forventer af dig, som frivillig i Roskilde Domsogns Menighedspleje, at du overholder 

Menighedsplejens retningslinjer, er tro mod Menighedsplejens værdier og mission og efterlever 

dette i dit frivillige arbejde. Vi forventer at du handler loyalt i dit arbejde i respekt for de 

mennesker, som får gavn af den frivillige indsats. 

Du har tavshedspligt, hvilket vil sige, at alt hvad du hører fra borgerne i dit frivillige engagement, 

ikke må bringes videre medmindre, du har lavet forudgående aftale med den enkelte borger 

herom. 

De borgere, du møder via dit frivillige engagement i Menighedsplejen, behandler du ligeværdigt og 

med respekt. 
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Hvad får du ud af dit engagement? 

Via dit frivillige engagement oplever du en personlig såvel som faglig udvikling – herunder bl.a. 

følgende: 

• Du får mulighed for at gøre en betydelig forskel i et medmenneskes liv.  

• Du får opbygget et stærkt netværk af kompetente personer med vidt forskellige tilgange til 

livet og tilværelsen.  

• Du får oparbejdet relevante kompetencer, som du kan skrive på dit CV.  

• Du vil efter ønske også få en skriftlig udtalelse om dit engagement her i Menighedsplejen. 

• Du vil få mulighed for faglig sparring med en række kompetente mennesker, som alle har 

sin gang i Menighedsplejen. 

 

Velkommen i Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Fonden Roskilde Domsogns Menighedspleje, hvor du 

bliver en del af et stærkt fællesskab, oplever glæden ved at hjælpe andre og møder en stor 

faglighed på trods af, at det er frivilligt. 

 

 

 


