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Årsberetning ved Foreningen Medusas Generalforsamlingen 21. marts 2018 

Foreningen Medusa tilbud i tal 
2017 
56 forskellige kvinder har benyttet tilbuddet om rådgivningsforløb 
6 kvinder har deltaget i mentorforhold 
21 kvinder har deltaget i netværksgrupperne 
Derudover har de deltagende kvinder haft tilbud om vejledning v. faglige eksperter: 
Dommer Lis Hævdholm, Jurist Peter Michael Toft, Advokat Karen Wung-Sung, 
Økonomisk konsulent Lone Eriksen. 
  

Organisationen foreningen Medusa (FM) 
Frivillige 
FM har pt. 45 aktive medlemmer 
På Dommerstien er der malet et billedtræ med alle frivillige og ansatte.  
 
Ansatte  
2017 
Lis Hølzer var ansat frivilligkoordinator 37 tim. ugl. 1. jan. – 31. maj (finansieret af HKM) samt juni 
måned og 1. sept. – 31 dec. (finansieret af FM) 
Line Mitchell var ansat frivilligkoordinator i august måned 37 tim ugl. samt ansat som 
kommunikationsmedarbejder 1. sept. – 31. dec. 20 timer ugl. 
 
2018 
Line Mitchell er ansat med virkning fra 1. feb. 2018 som koordinator- og 
kommunikationsmedarbejder 32 tim. ugl. i en afgrænset periode frem til 31. dec. 2018. 
Eva Durhuus er ansat aktivitetsmedarbejder i en afgrænset periode fra 7. feb. – 31 dec. 2018 
 
Møder i 2017 
Bestyrelsen har afholdt 4 møder 
Aktivgruppemøde med fælles spisning: 10 gange 
Erfa-møde hver anden måned: 5 gange  
Hoppemøde: 9 gange 
Møder i arbejdsgrupperne efter behov 
 
Mailplatform  
FM har fået en fælles Googlemailplatform for hele organisationen (Opsat af frivillig Gry Norang) 
Alle frivillige i FM har fået tildelt en mailadresse under et fælles domæne med og samme 
”efternavn”: fornavn.efternavn@etlivudenvold.dk 
Udover at virke mere professionel vil mailplatformen sikre mailkommunikationen internt i 
organisationen, adgang til den fælles kalender og relevante fælles dokumenter. Ligeledes sikrer 
den fælles platform, at personer, som ikke længere skal have adgang til oplysninger, eller som er 
udtrådt ud af organisationen, let kan fratages deres adgange. 
Platformen er er vigtigt led i at kunne leve op til ny forordning i persondataloven. 
 

mailto:fornavn.efternavn@etlivudenvold.dk
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Nyhedsbrev i 2017 
Udsendt 4 gange  
 
Den frivillige indsats i HKM 2017 
Se bilag ”Den frivillige indsats i HKM 2017” 
 
Samarbejdet med Holbæk Krisecenter Medusa (HKM)  
HKM har haft mulighed for at medfinansiere omkostninger og drift i forbindelse med den frivillige 
indsats i FM’s tilbud i forhold til efterværnet for de kvinder, som har haft ophold på krisecenter.  
 
Gitte Engelhardt psykolog v. HKM har i 2017 i forbindelse med samarbejdet mellem FM og Holbæk 
krisecenter Medusa forestået den interne undervisning af frivillige, som varetager FM’s tilbud 
samt visiteringen til- og opfølgningen på FM’s mentorforhold og netværksgrupper. 

 
Partnerskabsaftaler 
Fortsat partnerskabsaftaler med Holbæk- og Odsherred kommuner 
Partnerskabsaftalen med Holbæk Kommune faldt først på plads i foråret 2017, men med 
virkning fra 1. jan. 2017. Aftalen gælder for kommunens 3 kerneområder for socialt udsatte, 
beskæftigelse og børn- og familie. 
Begge partnerskabsaftaler kræver en løbende dokumentation for resultaterne af FM’s 
indsats. Dokumentationen vil desuden være en vigtig forudsætning for kommende 
partnerskabsaftaler. 

 
Finansiering  
Partnerskabsaftaler 
Partnerskabsaftaler med Holbæk- og Odsherred kommuner er indgået frem til 31. dec. 2019. 
Støtten udgør henholdsvis 140.000 kr. fra Holbæk og 120.000 kr. fra Odsherred pr. år  
 
HKM bidrag til samarbejdet omkring efterværn  
2017  
Finansiering af koordinator 37 tim. ugl fra 1. jan – 31. maj 2017 
Psykologtimer til visitering til Medusas tilbud og opfølgning  
Psykologtimer til intern uddannelse 
 
2018 
Psykologtimer til visitering til Medusas tilbud og opfølgning  
Psykologtimer til intern uddannelse 
Aktivitetsmedarbejder  
 
FM har bevilling fra PUF (Socialstyrelsens pulje til frivilligt socialt arbejde i forbindelse med 
socialt udsatte voksne) på 200.000 kr. 1. juli 2017– 30 juni 2018.  
Puljen giver til drift og er således et vigtigt bidrag til aflønning af koordinator.  
Puljen er søgt igen for det kommende år 2018/19. 
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Donationer  
2017 
FamilieFokus Aps., Y´s Men´s Club, Fonden Sjællandske Medier, Søster loge nr. 33 Ingrid, 
L.O.O.F. , Medarbejdernes Honorarfond  i NOVO gruppen, Susi og Peter Robinsons fond, 
Sparekassen Sjælland Fonden. 
9.-10 klasserne i Holbæk Kommune donerer overskud for årets fælles fest til FM 
Michael Ring, Steltons Direktør donerede i forbindelse med hans foredrag i FOF sit honorar til 
FM 
(For angivelse af beløb – se årsregnskab 2017) 
2018 
Inner Wheel Nykøbing, 2.500 kr. 
Jehl Ejendomme, 25.000 kr. (fast sponsor fremover) 
 

Arbejdsgrupper i 2017/18 
Projektudviklingsgruppen (repræsentanter fra FM’s bestyrelse Inge-Marie Kryger og Peter 
Michael Toft, frivillig Malene Brydov, koordinator- og kommunikationsmedarbejder Line 
Mitchell, HKM’s psykolog Gitte Engelhardt, HKM’s frivilligkoordinator Gitte Olin Larsen. Leder 
Ane Voss):  
Gruppen har arbejdet med forskellige tiltag til udvikling af FM’s tilbud og målgruppe. Gruppen 
har undersøgt forskellige muligheder, men endte op med at koncentrere sig om et projekt for 
pårørende til voldsudsatte kvinder. Tilbud om rådgivning til pårørende er allerede en del af 
FM’s tilbud, men tilbuddet ønskes kvalificeret og udvidet. 
 
Præsentationsgruppen (frivillige Marie Kryger, Gitte Laursen, Winni Mortensen, Malene 
Brydov, Githa Heine, Hanne Orth, Lykke Mantzius, Ruth Schmidt og Line Mitchell, 
koordinator- og kommunikationsmedarbejder):  
Gruppen har holdt forberedende møder og har holdt oplæg og præsentationer i 
lokalsamfundet. 
Derudover har Lise Krog Løvschal, formand for bestyrelsen i FM holdt oplæg sammen med de 
frivillige. 
 
Oplæg i 2017 
Svinninge Inner Wheel  
Old Fellow Loge, Holbæk 
Husmorforeningen på Orø  
Offerrådgivningen 
FOF i Odsherred m. overrækkelse af donation 
Odsherred Jobcenter 
Høstmarkedet i Asnæs m. salg af dukker v. Lykke 
FIU-ligestilling ”Holbæk i farver”  
Sundhedsdagen i Holbæk  
FOF Odsherred i forbindelse af overrækkelse af donation  
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Oplæg 2018 
Inner Wheel Nykøbing 
Lions Club Holbæk 
 
Markedsføringsgruppen (frivillige Gry Norang, Louise Kristoffersen, Louisa Ejbjerg, Gitte 
Laursen, Marie Kryger og Line Mitchell, koordinator og kommunikationsmedarbejder):  
Gruppen har arbejdet på at intensivere FMs tilstedeværelse på de sociale medier, da især 
Facebook er en effektiv platform at nå ud til både potentielle deltagere til tilbuddene, men 
også nye frivillige. LinkedIn er vi begyndt at bruge, da det medie i faglig og samarbejdsmæssig 
sammenhæng er effektivt til at skabe opmærksomhed om FM. 
Vi har også længe arbejdet med et redesign til hjemmesiden – mere om det under orientering 
– samt med udvikling indenfor tekstoptimering og Google Ad Words/Analytics, der giver os 
mulighed for at målrette vores markedsføring og gør det lettere at finde os, når man søger på 
nettet. 
Derudover arbejder markedsføringsgruppen med ideer til, hvordan vi kan etablere nye 
partnerskaber i lokalsamfundet og udvide vores vidensnetværk – vi planlægger blandt andet i 
løbet af foråret at holde oplæg for Holbæk Bold- og Idrætsforenings erhvervsnetværk (HBizz), 
der tæller 80 samarbejdspartnere og dermed er en god platform til at oplyse om FMs arbejde. 
 
Kreative værksteder (Gitte Werner, Birgitte Knudsen og Ulla Rolsted, Eva Durhuus) 
Gitte har flittigt åbnet Syværksted hver onsdag for kvinder og børn på krisecenteret, 
kvinder fra FM’s tilbud og for de frivillige, som har haft lyst til at deltage. Fra efteråret 
2017 har Birgitte suppleret syværkstedet med strik. 
Ulla har holdt værksted med div. kreative udfoldelser bl.a. til stor glæde for børnene på 
HKM 
Eva har holdt malerværksted hver torsdag bl.a. med inspiration fra kunstterapi. 
Alle værkstederne fortsætter i 2018 
 
Haven: De grønne frivillige (Eva Durhuus) har været koordinator på de grønne fingre i 2017 og 
fortsætter med denne opgave i 2018 i forbindelse med sin ansættelse som 
aktivitetsmedarbejder) 
 
Den 5. maj hentede frivillige donerede urter fra Tadre Mølle som bl.a. udmøntedes i 
opførelse af en urtespiral med Cathrine Dolleris som konsulent. 
Inger Vestergaard og hendes mand donerede 2 flotte rododendroner til haven – og 
sørgede oven i købet selv for at plante dem.  
Forskellige frivillige har desuden deltaget i løbende pasning af haven. 
I vintermånederne har arbejdet i haven stået stille, men til foråret håber vi på, at flittige 
grønne fingre igen vil tage fat, idet haven fortsat trænger til en kærlig hånd.  
 
HKM vil desuden etablere sandkasse og sansegynge i haven for donerede midler. Derudover 
vil der blive opsat forskellige naturlegeredskaber. 
HM-gruppen har doneret en sti fra haven i Sofievej til haven i Kastanievej med kantning af 
kampesten i stil med stien til Dommerstiens have. 
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Hønsehuset er foreløbigt sat på standby grundet bekymring for om hønseholdet ville 
tiltrække rotter. I stedet er planen at etablere et rygeskur – som vi jo sagtens kan kalde 
”Hønsehuset”. 
Der er ønske om et drivhus i haven. HKM’s pedel, Torben er derfor i gang med at undersøge 
mulighederne. 
 
Medusa smykket:  Eva Durhuus har designet og Winni Mortensen har foranlediget fabrikationen. 
I mange år drømte vi om, at Medusas logo skulle blive til et smukt smykke, men i 2017 gjorde 
Winni og Eva fantasien til virkelighed. 
 
Medusa smykket er givet som gave til FM’s frivillige og ansatte. Ideen er i imidlertid at smykket 
skal sælges og hermed både medvirke til markedsføring og til mønt i FM’s kasse. 
 
Den 8. marts 2018 blev smykket sat til salg på FM’s Facebookside 
 
Mobilepay: Gry Norang sørgede for af Medusa fik Mobilepay  
Gry satte sig for at skaffe gratis mobilpaykonto til FM’s donationer og støttebidrag. Dette vil 
fremadrettet gøre det nemt for alle at sende små som store bidrag til FM. 
Nummeret er 49109 og er lagt på FM’s hjemmeside. 

Nu er det bare med at få folk til tasterne😊 
 

Uddannelse og kompetenceudvikling  
Uddannelsesforløb 
2017 
2 x Intro for nye frivillige 
1 x Kommunikation & Kriseteori modul 1 og 2 
1 x Intromodul  
1 x Fællesmodul  
1 Rådgiveruddannelse  
1 Mentoruddannelse modul 1+2  
1 x Modul for det frivillige arbejde på HKM 
1 x Modul for det frivillige arbejde med børn på HKM 
 
Supervision 
Supervision v. ekstern supervisor hver anden måned (4 gange i alt) 
 
Kurser 
3 frivillige gennemførte kursus i dokumentation af det frivillige arbejde i Center for frivillige 
socialt arbejde 
 
2018 
1 x Intro for er afholdt  
1 x Intromodul er afholdt 
1 x Fællesmodul er afholdt 
De første workshops på rådgiveruddannelsen er igangsat.  
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Der er planlagt et nyt uddannelsesmodul for mentorer 
Der vil blive af holdt uddannelse for tovholderne. Dette er dog ikke planlagt endnu. 
Endvidere vil der blive afholdt uddannelsesmodul for bisiddere. 
 
Der vil i efteråret blive gennemført Intro og intromodul samt evt. et rådgiveruddannelses 
forløb, hvis der er behov. 
 
Supervision 
Fortsat supervision v. ekstern supervisor 
 
Kurser 
Koordinator- og kommunikationsmedarbejder og leder vil i foråret gennemføre 
uddannelse i dokumentationsmodel SØV (Socialøkonomisk værdi)  
 

Arrangementer  
Temarrangementer i 2017 
16. nov.: Hanne Marie le Fèvre erfaringsekspert fra Foreningen Hjælp Voldsofre holdt oplæg  
22. marts 2017: Erfaringsekspert fra Psyk-Info holdt oplæg om posttraumatisk stress i 
forbindelse med seksuelt overgreb v. erfaringsekspert. 
25. jan.: Islamisk kultur v. erfaringsekspert Anna (frivillig i FM) 
I arrangementerne deltog MF’s frivillige og vidensnetværk samt deltagere i FM’s tilbud og HKM’s 
beboere. 
 
Arrangementer i øvrigt i 2017 
Krisecenterets 3 års fødselsdag fejres den 15. august 2017 
Besøg i Økosamfundet Fri og Fro i Egebjerg, 19. oktober 2017 
Arrangement for Krisecenterets beboere samt HKM’s deltagere og frivillige. 
 
Arrangement for frivillige og ansatte i 2017  
27. juni: Årets Sommerfest 
13. dec.: Årets Julebal  
 
Netværkscaféer i 2017 
16. nov.: Dokumentarfilmen Malala m. efterfølgende diskussion 
7. dec.: Ørkenblomsten m. efterfølgende diskussion 
I arrangementerne deltog HKM’s beboere, FM’s frivillige og deltagere i tilbuddene 
 
Afholdte arrangementer i 2018  
Den 8. marts blev afholdt med tale om kvinde kampens historie v. Birthe Larsen og fremvisning af 
Christina Rosendahls dokumentarfilm ”Vold – i kærlighedens navn”.  
 
Kommende arrangementer 
Sara Omar – I et samarbejde med Holbæk Bibliotek og FM er det lykkedes at få den meget aktuelle 
forfatter og fortaler for kvinders rettigheder til at komme til Holbæk. Der vil således blive lejlighed 



 

7-7 
 

 

 - et liv uden 

vold! 
Tilbud til kvinder der er - eller har været udsat for partnervold                                

til at høre om Sara Omars fortælling og hendes skarpe synspunkter på kvindevold- og 
undertrykkelse – og hendes kamp for ligestilling mellem kvinder og mænd.  
 
Tirsdag 24. april er FM inviteret til at holde oplæg for Udsatterådet i Odsherred Kommune. 
 

 
Eksterne samarbejder 
2017 
Teater Borderline 
Afslutning af ungeprojektet ” hvis jeg havde vist” er gennemført og afsluttet i maj 2017 
I perioden 1. – 19, maj 2017 blev der gennemført 19 teaterforestillinger på folkeskoler, en 

efterskole, en produktionsskole og på EUC. 

5 dedikerede Medusa frivillige havde forinden gennemgået et uddannelsesforløb, som klædte 

dem på til dialogen/workshoppen med eleverne efter forestillingen.  

Medusa modtog til projektet 20.000 kr. fra Nordeas lokale fond og ca. 75.000 kr. fra 

Socialstyrelsen til at gennemføre projektet. 

Se i øvrigt vedlagte beskrivelse af samarbejdet. 

 

Udsatterådet i Holbæk Kommune 

FM er blevet udpeget til at deltage i Holbæk Kommunes Udsatteråd. MF vil være repræsenteret 

ved Ane Voss. Første møde er d. 22. marts 2018.  

 

Odsherred Social- og forebyggelsesudvalg 

Bente Röttig, formand for socialudvalget i Holbæk Kommune var på besøg i FM d. 5. marts 2018 

Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune var på besøg i FM d. 20. marts 2018. 

FM har holdt oplæg for Odsherreds Social- og forebyggelsesudvalg d. 14. marts 2018 

 

Mødrehjælpen Holbæk 

I august 2017 etablerede Mødrehjælpen en lokalafdeling i Holbæk, som vi har holdt møde med og 

orienteret om Medusas tilbud, så de har mulighed for at henvise kvinder til os. Vi er yderligere 

inviteret til at komme og holde oplæg for deres frivillige i løbet af foråret 2018. 

 

Tak til alle for jeres indsats i 2017. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Lise Krogh Løvschal, bestyrelsesformand 

 
 
Bilag til årsberetningen: 
Den frivillige indsats i HKM 2017 
Medusas samarbejde med Teater Borderline 


