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26.	  oktober	  2018	  

Til	  rette	  vedkommende!	  	  

	  

Anbefaling	  af	  Yvonne	  Kamper	  

Jeg	  har	  haft	  fornøjelsen	  af	  at	  arbejde	  sammen	  med	  Yvonne	  Kamper	  i	  den	  korte	  tid	  Herstedvester	  Kirkes	  
menighedspleje	  fik	  lov	  at	  eksistere.	  Yvonne	  blev	  ansat	  til	  at	  opstarte	  Menighedsplejen	  pr.	  1.	  september	  
2018	  –	  En	  nyoprettet	  stilling	  med	  fokus	  på	  Networking	  –	  Fundraising	  -‐	  frivilligkoordinering	  og	  opbygning	  af	  
SoMe	  platforme.	  

Yvonne	  har	  fra	  første	  dag	  aktivet	  kastet	  sig	  over	  opgaver	  som	  bl.a.	  

-‐ Opsøge	  samarbejdspartnere	  i	  sognet	  og	  Albertslund	  kommune	  	  
-‐ Kortlægning	  af	  allerede	  eksisterende	  aktiviteter	  i	  sognet	  og	  kommunen	  	  
-‐ Gennemgang	  af	  sogneanalyse	  og	  herfra	  opstart	  af	  årsplan	  for	  menighedsplejens	  arbejde	  
-‐ Planlægning	  af	  meningsplejens	  første	  aktivitet,	  ”Dk-‐spiser	  sammen”	  herunder	  budget,	  køreplan	  og	  

avisartikel.	  	  
-‐ Yvonne	  har	  påtaget	  sig	  flere	  andre	  administrative	  opgaver,	  som	  bl.a.	  referat,	  it	  oprydning,	  

brugervenlighed,	  og	  forsøgt	  at	  tænke	  nyt	  i	  kirkens	  måde	  at	  synliggøre	  sig	  
-‐ Aktivt	  deltaget	  i	  kirkens	  eksisterende	  aktivitetstilbud	  

	  
I	  det	  begrænsede	  tidsrum	  jeg	  har	  kendt	  Yvonne,	  har	  hun	  udvist	  evner	  til	  at	  tage	  ansvar,	  initiativ	  og	  
selvstændigt	  at	  se	  og	  udforske	  muligheder.	  Grundet	  ændringer	  i	  Herstedvester	  sogn	  er	  menighedsplejen	  
midlertidig	  sat	  i	  bero	  hvilket	  er	  årsagen	  til	  at	  Yvonne	  opsiges.	  
	  
Yvonne	  er	  en	  inspirerende	  personlighed	  med	  mange	  kompetencer	  og	  ideer,	  og	  jeg	  kan	  kun	  varmt	  anbefale	  
hende.	  	  	  
	  
Jeg	  ønsker	  Yvonne	  held	  og	  lykke.	  
	  

I	  er	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  undertegnede	  for	  yderligere	  information.	  

	  

Jeannie	  Osman	  Sommer	  	  
Sognepræst	  ved	  Herstedvester	  kirke.	  	  
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