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Referat – DMR Efterårsmøde 
 

15.november, 2022, i Betania Missionshus, Odense. 

Poul Erik Knudsen, indledte mødet (andagt kan læses på DMRs Facebook) og gav en status fra Dansk Mis-
sionsråds (DMR) bestyrelse. Der er valg til bestyrelsen i april 2023, og der vælges til 3-årige perioder. Finn 
Kier-Hansen, Jørgen Mortensen og Robert Refslund-Nørgaard, forventer at genopstille. Christian Holm-
gaard, Kirsten Auken og Poul Erik Knudsen stopper. Der bliver to valghandlinger på repræsentantskabs-
mødet, idet formand vælges direkte, hvorefter de øvrige medlemmer vælges.  

 

Terror og hvidvask som udfordring for DMR 
Rune Bjerre Petersen, Politiets Efterretningstjeneste og Kenneth Kamp Butzbak, Isobro 

- Rune/PET introducerede problemstillinger om terrorfinansiering, som også er en udfordring for ”non-profit 
området,” altså Dansk Missionsråds medlemskreds. Ikke fordi DMR medlemmer støtter terror, men fordi 
der kan være uklarheder om hvor støtte til partnere i sidste ende havner, hvis ikke DMRs medlemsorgani-
sationer kender deres partnere og partneres samarbejdsrelationer godt. Rune sluttede med en række råd 
til DMRs medlemsorganisationer (DMR MO), som at kende partnere og have tæt forbindelse til banken. 

- Kenneth/Isobro beskev hvordan en arbejdsgruppe med deltagelse af ministerier, PET og brancheorgani-
sationer (inklusive Isobro) har drøftet udfordringer for foreninger i Danmark og har lavet et idekatalog. Iso-
bro har lavet en side med oversigt over udfordringer for indsamlingsorganisationer i forhold til hvidvask 
og antiterrorlovgivning: https://isobro.dk/for-medlemmer/viden/lovgivning-mv/hvidvask-terrorfinanserings-
omraadet. 

 

Hvad er mission i dag? 
Mogens Mogensen: Hvad er 
mission i dag?  

- Hvad er mission, når vi 
ikke sender missionæ-
rer ud? Og når det 
eskatologiske per-
spektiv om menne-
skers evige fortabelse 
er gledet i baggrun-
den? 

- Det stiller nye udfor-
dringer til DMRs med-
lemsorganisationer, og 
dermed også til hvor-
dan DMR servicerer og 
samarbejder med 
medlemmerne om fæl-
les interesser. 

 

 

 

Jeppe B Nicolaisen, MF: hvad er 
mission i dag? 

- Det er ikke længere 
klart, hvordan mission 
skal forstås. Der er 
flere missionsforståel-
ser at finde i Bibelen, 
og dermed også flere 
missionsdefinitioner, 
hvilket er baggrunden 
for at der er forskellige 
missionsmodeller. 
Fire nutidige modeller 
blev præsenteret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henrik Holmgaard, SCMT: hvad 
er mission i dag? 

- Det er væsentligt ikke 
kun at tale om missio-
nens ”hvad” og ”hvor-
dan,” men også om 
missionens ”hvor,” 
som handler om ”levet 
tro”.  

- Betingelser for tro er 
grundlæggende foran-
dret i dag, og dermed 
er også betingelsen for 
mission forandret.  

- Samtidig skal arven fra 
kirken forvaltes, hvilket 
indebærer at spørgs-
målet om ”omven-
delse” skal genbesø-
ges, og formuleres 
med nye ord og nye 
betoninger. 

Samtale/spørgsmål – om hvad mission er i dag? 
- En ting er at mission er væsentligt forandret, men hvad betyder det for missionsselskaber? Hvad er deres 

rolle i dag? Hvordan kæder vi arbejdet med tro og kirkeudvikling sammen med det store udlands-engage-
ment i udvikling og nødhjælp? Hvilke konsekvenser har det for danske organisationer, at det er kirker i 
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Det globale syd, der sætter agenda i dag? Skal vi til at forstå mission som noget, der har med modtagelse 
at gøre? 

- Hvordan kan missionsteologiens kognitive aspekt (dogmatikkens ”hvad” og historiens ”hvordan”) kobles 
sammen med troens ”hvor”? 

 

Fælles interessser 
Filip Buff Pedersen 

- Den store samtale om mission endte med en øvelse, hvor deltagerne identificerede forventninger og øn-
sker til DMR. Overgangen fra den store samtale til de mere praktiske udtryk var en kort gennemgang af 
Henrik Sonne P af en række samtaler, der har været ført med DMRs MO 2022 om DMRs målsætning.  

- Filip Buff Pedersen beskrev generel motivation for deltagelse i netværk som ønske om adgang til 1.penge, 
2.viden, 3.indflydelse. I forhold til DMR er det ikke forventninger om penge/projektmidler, der motiverer 
medlemmer, og det stiller større krav til adgang til viden og indflydelse.  

- I en øvelse til sidst faciliteret af Filip Buff Pedersen identificerede mødet en række forventninger til DMR:  
1. netværk for udsendinge (9 stemmer),  
2. arbejde med ”hvad er mission i dag?” (9),  
3. netværk for DMR medlemsorganisationer (7),  
4. ledelse og ledelses-erfa (5),  
5. teologisk uddannelse (2), 
6. klima/skaberværk (0). 

 

Vejen videre 
- Samtalen om ”hvad er mission i dag?” føres videre i Studieudvalget. Det ambitiøse mål er at lave formule-

ringer, som DMRs medlemsorganisationer kan spejle sig. 
- Processen om DMRs specifikke indsatser samles i en rapport af Mogens Mogensen, som fremlægges på 
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