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Bestyrelsens beretning for 2017
Opdateret 10. marts

Generelt: DMR’s målsætning og roller
De konkrete aktiviteter, som DMR har stået for i det forløbne år, skal vurderes i lyset af målsætningen,
rollerne og de fælles udfordringer, som dialogen med medlemsorganisationerne har identificeret. I 2016
blev en målsætning for DMR 2016-2018 vedtaget (se målsætningen her). Målsætningen er blevet til i dialog
med medlemsorganisationerne, og identificerer fem forskellige roller for DMR:
1.
2.
3.
4.
5.

erfarings- og videnscenter i forhold til global mission;
formidling af global mission;
fælles platform for fortalervirksomhed;
service for små organisationer;
indsamling af midler til DMR-fællesskabet.

Desuden identificeredes i dialogen med medlemsorganisationerne en række fokusområder, som
medlemsorganisationerne ser som fælles udfordringer: Tros- og religionsfrihed; integreret mission;
udsendte medarbejdere, familier og volontører; formidling af missionsorganisationernes arbejde; teologisk
uddannelse i det globale syd; mødet med islam; og ledelse. Ved beretningsaflæggelsen i 2017 blev det klart,
at de pågående og igangsatte aktiviteter adresserede de fleste af disse områder med undtagelse af mødet
med islam, hvilket indeværende beretning vender tilbage til afslutningsvis.

Repræsentantskabsmøder
Der er blevet afholdt to repræsentantskabsmøder i 2017, dels tirsdag d. 25. april på Vejle Center Hotel,
Vejle, og dels onsdag d. 15. november i Bethesda, Odense. Forårets repræsentantskabsmøde bød på nyvalg
til DMRs bestyrelse, og gav DMR-bestyrelsen til opdrag at gennem nedsættelse af et samarbejdsudvalg at
udarbejde et forslag for sammenlægning af DMR og DMRU. Temaet for forårets repræsentantskabsmøde
var ud over forretningsdelen og nyvalg til bestyrelsen et fælles DMR og DMRU seminar om verdensmålene
for bæredygtig udvikling og kirkernes rolle, og Fidon Mwombeki holdt et oplæg om ’Waking the Giant’. På
efterårets repræsentantskabsmøde var hovedtemaet det igangværende arbejde for en sammenlægning af
DMR og DMRU.

Medlemsforhold
Der er per 1.1. 2018 i alt 25 medlemsorganisationer og 7 associerede medlemmer af DMR. Liste over
medlemsorganisationer findes her. Der er ikke optaget eller udtrådt medlemmer af DMR i 2017.

Økonomisk udvikling
Driftsindtægterne fra medlemskontingenter lå i 2017 på 1.164.783 kr., og sammen med godtgørelse for
sekretariatsbistand på 35.625 kr., arv på 7.000 kr., tips- og lottomidler på 63.270 kr., og diverse indtægter
på 11.000 kr. endte de samlede driftsindtægter på 1.281.678 kr. Den samlede driftsindtægt i 2016 var til
sammenligning 1.327.278 kr., hvilket primært skyldes en lavere indtægt på tilskud fra eksterne
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organisationer i forhold til specifikt udvalgsarbejde omkring tros- og religionsfrihed. Medlemskontingentet i
2016 udgjorde 1.124.272 kr., hvilket betyder at der har været en stigning på knapt 40.000 kr. i
medlemskontingent, men en samlet nedgang på grund af fald i godtgørelse for konsulentbistand.
Udgifterne fordelte sig i 2017 fordelte sig på personaleomkostninger på 687.181 kr., udgifter til
medlemsaktiviteter og udvalgsarbejde på 388.447 kr., administrationsomkostninger på 165.178 kr., møder
og rejser på 103.837 kr., og nettoudgift til udgivelse af Ny Mission på 42.912 kr. I alt andrager udgifterne
1.387.555 kr. Til sammenligning var udgifterne i 2016 1.518.217 kr., hvilket betyder at udgifterne i 2017
ligger 9% lavere end i 2016. De lavere udgifter skyldes mindre administrationsbistand og lavere udgifter ved
at ikke støtte udenlandske studerende. Samtidigt ligger niveauet for medlemsaktiviteter og udvalgsarbejde
med 388.447 kr. over hvad det var i 2016 (376.093 kr.).
Det uændrede niveau for medlemsaktiviteter og en svagt faldende driftsindtægt betyder at resultatet for
2017 bliver et underskud på i alt 105.876 kr. Fra 2018 synes en justering af niveauet for medlemsaktiviteter
uundgåelig hvis ikke resultatet i 2018 igen skal blive negativt.
Værdipapirer udgjorde pr. 31. december 2017 i alt 1.946.238 kr. og likvide beholdninger 814.513 kr., samt
tilgodehavender for 48.726 kr.

Indsamlede gaver
Gaveindtægterne til fordeling blandt udvalgte medlemsorganisationer såvel som til DMR-fællesskabet
udgjorde i 2017 i alt 1.283.716 kr., hvilket ligger på et sammenligneligt niveau med 2016, hvor der
indsamledes 1.239.564 kr. En del af disse gaver er øremærkede – 621.443 kr. – mens der i almindelige
gaver blev indsamlet 477.717 kr., 100.000 kr. i testamentariske gaver og 76.056 kr. i forbindelse med
julemærket.
Omkostninger til fremskaffelse af gaverne andrager 118.690 kr., hvilket ligger på samme niveau som i 2016.
De indsamlede gaver minus omkostningerne til fremskaffelsen – 543.583 kr. - sendes tilbage til
medlemsorganisationerne, og den direkte omkostning til DMR-fællesskabet for medlemsorganisationer i
form af kontingenter har således i 2017 været 621.200 kr.

Den forventede udvikling
I 2018 og fremover budgetteres med et loft over kontingentet såvel som uændret kontingentsbidrag fra
medlemsorganisationerne.
Bestyrelsen har indgået en aftale med Folkekirkens Mission omkring løsning af fælles opgaver, hvilket vil
betyde en indtægtsstigning på 125.000 kr. om året i to år. Det vil betyde, at DMR er i stand til at fastholde
det nuværende høje niveau for medlemsaktiviteterne uden at øge kontingentet.
DMRs bestyrelse sigter efter et regnskab for 2018 som er i balance.

Samarbejdet mellem DMR og DMRU
Den tætte relation mellem DMR og DMRU, som har udmøntet sig i fælles værdigrundlag (2013) kom ved
april 2017 repræsentantskabsmødets til udtryk i vedtagelse af en nedsættelse af et DMR-DMRU
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sammenlægningsudvalg. Udvalget har udvalget på seks møder behandlet forskellige aspekter af
sammenlægningen for at nå frem til en model, som kunne præsenteres for repræsentantskabet på mødet i
april 2018.
Sammenlægningsudvalget begyndte sit arbejde i august 2017, og efterspurgte Danidas holdning til
sammenlægningen. Det medførte en udvidelse af terms of reference for en allerede planlagt evaluering af
DMRU-puljen, som er Danidafinansieret. Resultatet af Danidas egne ekstern undersøgelse viste, at der var
nogen betænkelighed blandt visse medlemsorganisationer i forhold til sammenlægningen. Efter dette
feedback blev mandatet for sammenlægningsudvalget udvidet af bestyrelserne, og præsenteret for
medlemsorganisationerne 15. november 2017 i Odense. Her fik sammenlægningsudvalget udvidet sit
mandat til at præsentere både en model for et sammenlagt DMR-DMRU og en model for et tættere
samarbejde mellem DMR og DMRU. I februar 2018 mødtes nogle medlemmer af DMR-DMRU
sammenlægningsudvalget med de skeptiske medlemsorganisationer, og det blev klart, at skepsis bunder i
uvisheden omkring fremtidig Danidafinansiering på samme niveau som hidtil. Sammenlægningsudvalget
arbejdede videre med en risikoanalyse for sammenlægningen, og udfærdigede den rapportering til
repræsentantskabet, som nu foreligger.

Organisatorisk udvikling
Sekretariatet består af heltidsansat generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen og deltidsansat bogholder
Katrine Jakobsen, deltidsansat kommunikationsmedarbejder Maria Hastrup og deltidsansat administrativ
medarbejder i fleksjob Anna Dam. Både Katrine Jakobsen og Maria Hastrup er samtidigt ansat af DMRU til
administrative og kommunikative opgaver. Desuden er ansat en række tovholdere til de forskellige
medlemsaktiviteter.

Arrangementer og fora
En af DMR’s roller er erfarings- og videnscenter i forhold til global mission. Det sker i praksis gennem
forskellige fora og udvalg i DMR regi. Målsætningen for alle fora og udvalg er, at de arbejder med fælles
udfordringer og problemstillinger. Der er i det forløbne år brugt 388.447 kr. på dette område, og der er til
hvert forum knyttet en tovholder, som sammen med DMR’s sekretariat fastlægger program.
Arbejdet med rapporten om erfaringer fra medlemsorganisationerne i missionsarbejdet i forhold til og i
mødet med islam er pågående. Interview med organisationsansatte og besøg på relevante institutioner er
fuldført, men den endelige rapport foreligger ikke endnu. Det forventes at den vil foreligge før sommeren
2018.
I 2017 arrangerede DMR 16 dagsarrangementer i de forskellige udvalg og fora, hvor i alt 160 personer
deltog (nogle deltog i flere arrangementer, ligesom medlemmerne af den samme gruppe mødtes flere
gange). DMR afholdt desuden fem temadage for medlemsorganisationer (Danmission, Pinsekirkernes
Mission, MAF). Endelig deltog DMR på Folkemødet juni 2017, hvor der arrangeredes to debatter,
skønsmæssigt med 100 deltagere i alt.
Studieudvalget: Udvalget formidler missionsteologisk tænkning til medlemsorganisationerne og andre
interesserede.
 Facilitator: Jonas Adelin Jørgensen (DMR)
 Studiedage: September 2017 og januar 2018.
Økonomierfa: Økonomierfa understøtter det administrative arbejde i missionsorganisationerne.
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Facilitator: Johnny Lindgren (Luthersk Missionsforening)



Økonomierfa i Odense, oktober 2017.

Forum for udsendte og familier: Denne gruppe fokuserer på håndteringen af udsendte medarbejdere både
personalemæssigt og strategisk. Forum for udsendte og familier er et forum som led i et samarbejde
mellem DMR, de forskellige missionsorganisationer og Psykiatri og Eksistens, der i mange år har varetaget
psykiatrisk screening, krisehjælp og debriefing ved hjemkomst til Danmark for de fleste
missionsorganisationer.
 Facilitator: Maria Techow (CPE)


2017: Kursus om debriefing (marts 2017), kursus om krisehåndtering (august 2017) og kursus i
stress blandt udsendte (oktober 2017).

Formidlingsforum: formidlingen af missionsorganisationernes arbejde i et bredere kirkeligt bagland og i
sekulære medier.
 Facilitator: Maria Hastrup
 2017: ***
Religions- og trosfrihedsforum:
 Facilitator: Filip Buff Pedersen (DMRU).
 2017: Kontakt og opfølgning til politikere i netværket for tros- og religionsfrihed, debat på
Folkemødet juni 2017, høring november 2017 omkring tros- og religionsfrihed i udenrigspolitik på
Christiansborg.
Forum for Integreret Mission: integreret mission tænkningen vægter sammenhængen mellem
evangelisation og social transformation i kristen mission.
 Facilitator: Andreas Østerlund Nielsen (Helsyn)
 2017: to netværksmøder i hhv. marts og september, og udarbejdelse af materiale om ’kirken og
verdensmålene’.
Ledelse i tros-baserede organisationer: En national opfølgning til Space-for-Grace i form af tre
fyraftensmøder i 2017-2018. Det er blevet besluttet at fortsætte dette forum.



Facilitator: Jonas Adelin Jørgensen
Tre fyraftensmøder i september, december 2017 og maj 2018 omkring ledelse i trosbaserede
organisationer.

Teologisk uddannelse i det globale syd:



Facilitator: Henrik Sonne Pedersen (Danmission)
En årlig samling for personer i MO’erne, som arbejder med teologisk uddannelse i det globale syd.

Udgivelser og formidling
Reformationsjubilæet bidrog DMR til at fejre gennem udgivelsen af Ny Mission nr. 33 temanummer of
globale perspektiver på reformationen.
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DMR udgiver desuden det brede nyhedsbrev Kirken Update om kirkens globale forhold (10 numre om året,
redigeret af Kristen Skriver Frandsen) og DMR Nyhedsbrev (4 gange årligt). DMR har også en ganske aktiv
Facebookside, som er blevet etableret i 2015. I alt har omkring 2.000 personer modtaget information om
international mission gennem disse udgivelser.
I 2017 udgav DMR to temanumre i Ny Mission serien om hhv. kirkerne og verdensmålene for bæredygtig
udvikling (SDG’erne), og dels om reformationen set i globalt-missionalt perspektiv. De to temanumre
indeholdt i alt 24 artikler, i alt 312 s.
Desuden har DMR bidraget med en række artikler og analyser om mission og international kristendom;

Oplæg, artikler og kronikker:







”Missionsråd: Slip berøringsangsten over for tro og religiøse ledere”, Altinget 12. januar,
https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/missionsraad-slip-beroeringsangsten-over-for-tro-ogreligioese-ledere
”Vigtigt med mere fokus på forfulgte kristne”, Kronik i KD, 10. januar 2018: https://www.kristeligtdagblad.dk/kronik/det-er-godt-der-nu-kommer-fokus-paa-forfulgte-kristne
”Bak de frivillige op”, KD 23. september 2017, https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/30trossamfund-og-kirkelige-organisationer-i-opraab-til-regeringen-bak-de-frivillige-op
”Derfor er tros- og religionsfrihed så vigtigt”, artikel KD 20. september 2017, https://www.kristeligtdagblad.dk/debat/dansk-missionsraad-derfor-er-tros-og-religionsfrihedsarbejdet-saa-vigtigt
”Konflikten i DCR bunder ikke i religion”, artikel i KD 4. september 2017, https://www.kristeligtdagblad.dk/debat/den-centralafrikanske-republik.-naar-en-minoritetsgruppe-faar-skyldenmajoritetens-problemer

Medieomtale af DMR:



KD, 22. november 2017: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/dansk-kritik-fns-arbejdeforfulgte-kristne-er-ineffektivt
KD 23. august 2017: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/rapport-erdogans-styreintensiverer-hadet-mod-kristne

I lyset af målsætningen for DMR 2016-2018
I 2017 arbejdede DMR ifølge målsætningens fem forskellige roller for DMR: erfarings- og videnscenter i
forhold til global mission; formidling af global mission; fælles platform for fortalervirksomhed; service for
små organisationer; indsamling af midler til DMR-fællesskabet. Desuden påbegyndtes arbejdet med en
analyse af mødet med islam blandt medlemsorganisationerne og nedsættelsen af en
sammenlægningsudvalg for DMR og DMRU. Sammen med de kontinuerlige aktiviteter i DMR fællesskabet –
studieudvalg og udgivelser – som sigter på at gøre DMR til en økumenisk platform for videnscenter omkring
kristen mission, så har DMR gennem de nye fora og politiske netværk udviklet sine roller som fagligt
fællesskab og fortaler. Der har ikke været ressourcer til at færdiggøre rapporten om mødet med islam, da
sammenlægningsudvalgsarbejdet har optaget en betydelig del af ressourcerne. Det vil den kommende
periode forhåbentlig råde bod på. I dette perspektiv er det bestyrelsens opfattelse, at DMR på nær
færdiggørelsen af rapporten om mødet med islam nu har opfyldt målsætningen for 2016-2018.
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