
 
 

 

 
 
Ny opgavefordeling for Danmissions netværkskonsulenter 
 
Vi er nu tre netværkskonsulenter med frivillighed og engagement som arbejdsområde. Vi står med 
andre ord til rådighed for Danmissions frivillige netværk i deres indsats for at udbrede kendskabet til 
og styrke Danmissions arbejde.  
 
Vi er: 
Lærke Lysemose Christensen – Netværkskonsulent, llc@danmission.dk, telefon 30 20 02 80 
Amalie Ehmsen – Netværkskonsulent, ase@danmission.dk, telefon 41 999 315 
Tom B. Hansen – Netværkskonsulent, tbh@danmission.dk, telefon 41 999 330 
 
Vi har fordelt de store arbejdsopgaver der er imellem os, ligesom vi hver især nu er kontaktpersoner 
for bestemte stifter. Det betyder i praksis, at vi har særligt ansvar for bestemte opgaver og stifter, 
men at der er arbejdsopgaver, hvor vi alle er involverede. Hvis man vil have hjælp til en særlig 
opgave, så kig på listen nedenfor og kontakt os direkte, så håber vi at alle får svar hurtigere. 
 
Lærke arbejder med følgende: 

• Ålborg Stift 
• Århus Stift 
• Konfirmand Aktion og Globale Fortællere 
• Dialog i Danmark 
• IKON 
• Repræsentantskabsmødet 
• Indsamling 
• Eksterne partnere 
• Kirker 
• Landekredse 

 
Amalie arbejder med følgende: 

• Københavns Stift 
• Helsingør Stift 
• Ribe Stift 
• Konfirmand Aktion 
• Provstivolontører 
• Dialog i Danmark 
• Repræsentantskabsmødet 
• Eksterne Partnere 
• Studieture og rejser 
• Kirker 
• Foredrag 

 
Tom arbejder med følgende: 

• Roskilde Stift 
• Lolland Falster Stift 
• Fyns Stift 
• Haderslev Stift 
• Viborg Stift 
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• Repræsentantskabsmødet 
• Genbrug (rekruttering og engagement) 
• Lejre (Børne/Teen/Senior) 
• Indsamling 
• Himmelske Dage 
• Engagementsstrategi 
• Eksterne partnere 
• Studieture og rejser 
• Efterskoler 
• Kirker 
• Frivillige netværkskonsulenter 
• Nye engagementsformer 
• Landekredse 

 
 
Ovenstående er vores hovedarbejdsfelter. Der er naturligvis mange opgaver som ikke er listet op og 
mange opgaver fordeler vi imellem os hen ad vejen. Listen er ment som en hjælp til jer, når I skal 
henvise spørgsmål om bestemte opgaver. I er naturligvis altid velkomne til at kontakte ”jeres” 
netværkskonsulent, uanset hvilket ærinde I har. Vi skal nok sende jeres henvendelse til den rette 
kollega, så vi leverer den bedst mulige støtte til netværkets indsats for Danmission. 
 
 
Mange hilsner fra Lærke, Amalie og Tom 
 


