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Bestyrelsens beretning for 2018
Opdateret: 5. 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 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 2018 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 har været afholdt to repræsentantskabsmøder i 2018, dels tirsdag d. 24. april på Vejle Center Hotel,
Vejle, og dels onsdag d. 14. november i Bethania, Odense. Forårets repræsentantskabsmøde drejede sig i
høj grad om diskussionen om en mulig sammenlægning mellem DMR og DMRU. Efter at et
sammenlægningsudvalg havde identificeret forskellige typer medlemsorganisationer med forskellige ønsker
til en samlet, fremtidig organisation, blev anbefalingen at bevare den nuværende struktur. Konklusionen
var, at det ikke er en forudsætning for integreret mission at DMR og DMRU er slået sammen til én
organisation; integrationen af mission finder sted i designet af programmer og hvor aktiviteterne finder
sted, ikke i en bestemt organisationsstruktur. Det fælles seminar efter repræsentantskabsmødet handlede
om tros- og religionsfrihed, og Ed Brown, leder af Stefanusalliancen, holdt oplæg.
Efterårets repræsentantskabsmøde handlede om det internationale studiedokument Ecumenical Diakonia,
og oplægsholder var Kjell Nordstokke. Et andet vigtigt diskussionspunkt var den seneste statistiskrapport
fra DMR, som peger på, at folkelig forankring er vigende og økonomisk udvikling under pres i forhold til
danske missionsorganisationer. Antal medlemmer, bidragydere og frivillige i organisationerne er i løbet af
de seneste tre-fire år faldet med over 20%. Gaveindtægterne er tilsvarende faldet med 11% i samme
periode, ligesom andelen af offentlige tilskud er også faldet. I det bredere kirkelige bagland – specielt i en
bred folkekirkelige sammenhæng – er forståelsen af global mission ikke særlig udfoldet. Det samme gælder
i høj grad den bredere offentlighed, hvor forståelsen af global mission er uden nogen stor dybde eller
forståelse. Dette betyder, at danske missionsorganisationer er under øget pres i forhold til deres fremtid og
berettigelse, hvilket DMR vil fokusere på i sin nye målsætning.
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Medlemsforhold
I 2018 havde DMR 23 medlemsorganisationer og 8 associerede medlemmer. Organisationerne Afrika in
Touch og Friluftsmissionen meldte sig ud i 2018, mens der ikke er optaget nye medlemmer. En liste over
medlemsorganisationer findes her.

Økonomisk udvikling
Driftsindtægterne fra kontingenter udgjorde 1.165.083 kr., og sammen med godtgørelse for
sekretariatsarbejde på 159.000 kr., arv og gaver på 7.000 kr., tips- og lottomidler 64.245 kr. og diverse
indtægter på 5.687 kr. endte de samlede driftsindtægter på 1.417.315 kr. Til sammenligning var den
samlede driftsindtægt i 2017 1.297.978 kr. hvilket skyldes uændret kontingentsbidrag men stigende
indtægt i form af godtgørelse for sekretariatsarbejde. 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
2018 og 2019.
Udgifterne fordelte sig i 2018 på personaleomkostninger på 692.375 kr., udgifter til medlemsaktiviteter og
udvalgsarbejde på 372.786 kr., administrationsomkostninger på 182.135 kr., møder og rejser på 101.855
kr., og nettoudgift til udgivelse af Ny Mission på 16.279 kr. I alt andrager udgifterne således 1.365.430 kr.,
hvilket betyder et fald på 3% i forhold til 2017, hvor udgifterne i alt androg 1.403.855 kr. De lavere udgifter
hidrører primært fra besparelse i forhold til omkostningerne ved udgivelsen af Ny Mission, som er faldet
med 26.633 kr., og i forhold til medlemsaktiviteterne, som er blevet beskåret med 15.661 kr.

Forventet økonomisk udvikling
Det uændrede niveau for medlemsaktiviteter og en stabil medlemsindtægt betyder at resultatet for 2018
er et lille overskud på 51.727 kr. Det betyder at aktivitetsniveauet og indtægtsniveauet nu balancerer efter
nogle år med faldende underskud, hvilket er tilfredsstillende.

Indsamlede gaver
Gaveindtægterne til fordeling blandt udvalgte medlemsorganisationer såvel som til DMR-fællesskabet
udgjorde i 2018 i alt 1.027.315 kr. Af disse gaver er 503.287 øremærket Broder til Broder Service,
Betlehems Venner og Human Care Russia, mens de almindelige gaver andrager 524.028 kr. til fordeling
blandt medlemmerne. Omkostningerne ved fremskaffelsen af gaverne var i 2018 93.210 kr., hvilket ligger
22% lavere end i 2017, og skyldes besparelser på udarbejdelse af julemærket.

AUK-legatet
Opløsningen af AUK-legatet blev i 2016 godkendt af Civilstyrelsen til en tre-årsperiode, og den resterende
del af pengene uddeles i løbet af 2019. Det har i 2018 været muligt at støtte 20 forskellige aktiviteter,
primært med tilknytning til medlemsorganisationskredsen.

Samarbejdet mellem DMR og DMRU
I sin afsluttende rapport anbefalede sammenlægningsudvalget nedsættelsen af et permanent
samarbejdsudvalg for DMR og DMRU, bestående af formænd for bestyrelserne og sekretariatsleder og
generalsekretær. Konkret arbejder samarbejdsudvalget med planlægningen af fælles bestyrelsesmøde og
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fælles seminar i forbindelse med repræsentantskabet. Derudover er der en række temaer i den fælles
interesseivaretagelse for DMR og DMRU, som vi er begyndt at arbejde på i fællesskab og på tværs af
organisations-, policy- og kommunikationsdimension: a) styrket folkelig forankring og opbakning til global
mission; b) tros- og religionsfrihed; c) styrkelse af arbejdet med menighedsbaseret diakoni for partnere
såvel som for danske menigheder; d) fortalervirksomhed for trosbaserede organisationer og kirker i en
dansk kontekst.

Organisatorisk udvikling
Sekretariatet består af heltidsansat generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen og deltidsansat bogholder
Katrine Jakobsen, deltidsansat kommunikationsmedarbejder Mette Høyer Eriksen (tiltrådt august 2018,
afløser Maria Hastrup, som er blevet udsendt for Danmission) og deltidsansat administrativ medarbejder i
fleksjob Anna Dam samt studentermedhjælp Clara Petersen. Både Katrine Jakobsen og Mette Høyer Eriksen
er samtidigt ansat af DMRU til administrative og kommunikative opgaver. Desuden er ansat en række
tovholdere til de forskellige medlemsaktiviteter.

Arrangementer, arbejdsgrupper 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 372.786 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, men har af tidsmæssige grunde desværre ikke været mulig at færdiggøre
endnu. Den forventes at foreligge sommeren 2019.
I 2018 arrangerede DMR 19 dagsarrangementer i de forskellige fora, arbejdsgrupper og udvalg. I alt deltog
125 personer (nogle deltog i flere arrangementer, ligesom medlemmerne af den samme gruppe mødtes
flere gange). Endelig deltog DMR på Folkemødet 2018 og faciliterede Folkekirke & Religionsmødes årlige
konference for kristne og muslimske ledere i Danmark i november 2018.
Studieudvalget: Udvalget formidler missionsteologisk tænkning til medlemsorganisationerne og andre
interesserede.
 Facilitator: Jonas Adelin Jørgensen (DMR)
 Mødedatoer og temaer: 31. januar (Religionsdialog på Zanzibar) og 19. september (Økumenisk
diakoni). Derudover afskedsseminar for Hans Raun Iversen 6. april i Århus.
Økonomierfa: Økonomierfa understøtter det administrative arbejde i missionsorganisationerne.
 Facilitator: Johnny Lindgren (Luthersk Missionsforening)
 Mødedatoer: 12. april og 22. november
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)
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 Mødedatoer: 30. maj, 10. oktober og 7. november
Formidlingsforum: formidlingen af missionsorganisationernes arbejde i et bredere kirkeligt bagland og i
sekulære medier.
 Facilitator: Mette Høyer Eriksen
 Mødedatoer og temaer: 22. oktober
Religions- og trosfrihedsforum:
 Facilitator: Filip Buff Pedersen (DMRU).
 2018: Kontakt og opfølgning til politikere i netværket for tros- og religionsfrihed, debat på
Folkemødet juni 2018, høring december 2018 omkring tros- og religionsfrihed i Vietnam på
Christiansborg.
 Mødedatoer og temaer: Ahmed Shahed FN-special rapporteur, 12. januar; Shrinking Civil Space
Myanmar (6. december).
Arbejdsgruppe for Integreret Mission: integreret mission tænkningen vægter sammenhængen mellem
evangelisation og social transformation i kristen mission.
 Facilitator: Andreas Østerlund Nielsen (Helsyn)
 Mødedatoer og temaer: 14. maj, 17. september
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
Mødedatoer og temaer: (Rick James, workshop 30. januar), 15. maj og 4. oktober.

Teologisk uddannelse i det globale syd:



Facilitator: Henrik Sonne Pedersen (tidl. Danmission)
Aktiviteter: Udarbejdelse af ansøgning til støtte af projekt med læring af bibelske sprog.

Udgivelser, formidling og medieomtale af DMR
DMR udgiver 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 Facebookside, som er
blevet etableret i 2015. I alt har omkring 2.000 personer modtaget information om international mission
gennem disse udgivelser.
I 2018 udgav DMR to temanumre i Ny Mission serien om hhv. NM 34 om ’Teologisk Uddannelse i det
Globale Syd’ og NM 35 om ’Én bibel, flere læsere, mere tro’, med i alt 33 artikler.
Derudover har følgende artikler været bragt:









Religiøse minoriteter går en hård tid i møde i 2019 (Religion.dk januar 2019)
Ikke nåede folk – hvad kan vi lære i mødet med dem? (KirkenUpdate december 2018)
Systematisk diskrimination af minoriteter i Kina (Religion.dk november 2018)
Kirkelederes støtte til Erdogan er et valg mellem to onder (Religion.dk september 2018)
Misbrugssager får endelig pave Frans til at lade handling følge ord (Religion.dk 6. august 2018)
Kristendommen er vigtig i politik, fordi den fastholder det menneskelige (Religion.dk 4. juli 2018)
Man må adskille religion og politik for at få et fredeligt Afrika (Religion.dk 13. marts 2018)
Global mission: Hvordan ser fremtidens kristendom ud? (KD 10. marts 2018)
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Kronik: Vigtigt med mere fokus på forfulgte kristne (KD 9. januar 2018)

Medieomtale af DMR






Religionsfrihed har fået international prioritet (KD 10. juli 2018)
Organisationer har svært ved at finde nye missionærer (KD 3. juli 2018)
Kristne og humanitære organisationer chikaneres i Tyrkiet (KD 21. juni 2018)
Kritik: Menneskerettighedsreform kan stække religionsfrihed (KD 14. april 2018)
På missionens frontlinje med Bibelen i hånden (KD 3. marts 2018)

I lyset af målsætningen for 2019-2021
I 2018 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. Dette udmøntede sig i aktiviteterne omkring
fora og udvalgsarbejdet, i udgivelser og kommunikation omkring mission, i arbejdet for tros- og
religionsfrihed. Sammen med de kontinuerlige aktiviteter i DMR fællesskabet – service og indsamling af
midler – som sigter på at gøre DMR til en økumenisk platform for videnscenter omkring kristen mission, så
har DMR gennem fora og politiske netværk udviklet sine roller som fagligt fællesskab og fortaler. Der har
ikke været tid til at færdiggøre rapporten om mødet med islam. Det vil den kommende periode
forhåbentlig råde bod på, og vil være færdig sommeren 2019. 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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