Til deltagere på DMRs efterårsrepræsentantskabsmøde

Endelig Dagsorden: Dansk Missionsråds efterårsrepræsentantskabsmøde,
onsdag d. 14. nov. 2018, kl. 10:00-15:00
Hermed fremsendes endelig dagsorden til DMRs halvårlige efterårsrepræsentantskabsmøde. Mødet finder
sted i Bethania, Ryttergade 3, 5000 Odense C. Der serveres morgenbrød fra kl. 10. Efter aftale med DMRU
inviteres også DMRU-medlemsorganisationer, da temaet er relevant for både DMR og DMRU
medlemsorganisationer:

Økumenisk diakoni – den nutidige internationale tænkning om kirkerne og
verdensmålsdagsordenen.
Baggrund:
Verdensmålene fylder meget i den danske og internationale debat, og har heldigvis bred resonans blandt
civilsamfund, politikere og erhvervsliv. Men hvor er kirkerne? Hvordan kan de bredere kirkesamfund
bidrage til verdensmål-dagsordenen? Kirkerne har et overordnet sprog om retfærdighed, der er central for
identiteten. Hvor verdensmålene er meget brede, har kirkerne og kirkelige organisationer en lang tradition
for at pege på alternativer til uretfærdighed og krænkelser af mennesker værdighed.
Dokumentet ’Called to Transformative Action: Ecumenical Diakonia’ er blevet til som et svar på disse
spørgsmål, og er en indføring i de trosbaserede organisationers nutidige identitet og opgave. Dokumentet
er blevet til som en fælles WCC, LWF og ActAlliance refleksion over kirker og verdensmål, og er således
udtryk for den globale økumeniske og nutidige tænkning om emnet. Centralt i dokumentet står
overvejelserne omkring forholdet mellem at være trosbaseret og rettighedsbaseret, og hvordan den
teologiske refleksion viser hvilke værdier trosbaserede organisationer navigerer efter i deres sociale
arbejde.
På DMR’s efterårsrepræsentantskabsmøde introducerer Kjell Nordstokke ’Ecumenical Diakonia’dokumentet og tænkningen bag det. Kjell Nordstokke (f. 1946) er professor emeritus fra Diakonhjemmets
Høgskole, Oslo, og hvad været formand for det norske Folkekirkens Nødhjælp. Han har været
afdelingsdirektør i det Lutherske Verdensforbund, professor ved Missionshøgskolen i Stavanger og ved
Universitet i Sao Leopoldo, Brasilien. Desuden vil der være en præsentation af resultaterne fra DMRU’s
undersøgelse af medlemsorganisationernes arbejde indenfor verdensmålene.

Program:
10:30-10:40

Velkomst og introduktion v. Poul Erik Knudsen og Jonas Adelin Jørgensen

10:45-11:45

Kjell Nordstokke ’Ecumenical Diakonia’

11:45-12:00

Peter Blum Samuelsen ’DMRU’s medlemsorganisationers engagement indenfor
verdensmålene’

12:00-12:30

Plenumsamtale om økumenisk diakoni i DMR og DMRU’s medlemsorganisationer

12:30-13:30

Frokost

13:30-15:00

Præsentation og diskussion af DMR’s reviderede målsætning for 2019-2021 og
suppleringsvalg til DMR’s bestyrelse.

Sammensætningen af den nuværende bestyrelse for DMR 2017-2020:
Formand:
Næstformand:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlemmer:

Poul Erik Knudsen (Mission Afrika)
Bøje Pedersen (Missionsforbundet)
Bodil Skjøtt (Israelsmissionen)
Henrik Sonne Pedersen (Danmission)
Robert Refslund (Luthersk Missionsforening)
Finn Kjer-Hansen (Lærernes Missionsforening)

Suppleringsvalg af bestyrelsesmedlem for perioden 2017-2020: Henrik Sonne Pedersen
ønsker at udtræde af bestyrelsen, og der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem for perioden
2017-2020. Da vi ikke har nogen suppleanter, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem.
Kandidat er Kirsten Auken, opstillet af Danmission som folkekirkelig kandidat.

