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KANDIDATER TIL
BESTYRELSESVALG 2022
3 kandidater er opstillet til bestyrelsesvalget i Danmission.
Der er 3 ledige pladser i bestyrelsen.
• Peder Eriksen
• Sune Hjertmann Frederiksen
• Ida Marie Folmersen
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Peder Eriksen
Alder: 55 år.
Uddannelse: Tandlæge samt sidefag i U-landslære og Medicinsk Antropologi fra Århus
Universitet
Beskæftigelse: Klinikejer www.tandlægepedereriksen.dk og ejer af Ejendomsselskabet Keruna
Aps
Bopæl: Silkeborg
_______________________________________________________________________________________
CV: Har været klinikejer i 15 år, og har desuden arbejdet som overtandlæge og regionstandlæge
i offentligt regi.
Har arbejdet som tandlæge i: Togo (Mercy Ships), Filippinerne (Mercy Ships), Israel (DVI),
Grønland (Hjemmestyret), Cambodia (Santalmissionen). Palæstina/tandlægekonsulent siden
2021 (TUG).
CV i Danmission:
•

Med i ungdomsgruppen omkring Dansk Santalmission i Århus 1997/1998

•

Stiftsbestyrelsesmedlem i Haderslev Stift 2001-2003

•

Stiftsbestyrelsesmedlem i Århus Stift: 2003-2009 (heraf 3 år som formand)

•

Frivillig netværkskonsulent siden 2007

•

Initiativtager til Danmission Genbrug (Silkeborg) i 2007 og formand for butikkens
bestyrelse siden da

•

Initiativtager til og med i ansættelsesudvalget omkring provstivolontør-projektet i
Silkeborg Provsti

•

Medlem af Danmission-netværksgruppen i Silkeborg

•

Repræsentant gennem en årrække i Danmission for Haderslev og Århus Stift

Lokalt: Med i styregruppen omkring det tværkulturelle arbejde "Middag på tværs" ved Silkeborg
kirke. Fodboldtræner for U9 drenge Mariehøj Kammeraterne, Silkeborg.
_______________________________________________________________________________________
Bestyrelsesmål:
Jeg har siden januar 2022 haft den glæde at være en del af Danmissions bestyrelse, og har i den
periode fået en meget fin indføring i bestyrelsens arbejde og haft et godt samarbejde med
Danmissions dygtige medarbejdere. Med mere end 20 år som frivillig i netværksarbejde og
genbrug ønsker jeg at videreføre mit bidrag til Danmission ved at opstille til bestyrelsen. Med en
ballast som virksomhedsejer og mit tidligere arbejde som tandlæge i Afrika, Mellemøsten og
Sydøstasien vil jeg bidrage med det, jeg kan, til Danmissions arbejde.
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Mit engagement i Danmission har altid været båret af ønsket om, at evangeliets gode budskab
kommer ud til så mange som muligt i Danmissions arbejde ude i verden og i Danmark. Jeg tror
meget på, at vores engagement i Danmark kan vokse lokalt i stiftsbestyrelser, kirker og
genbrugsbutikker, hvis vi fortsætter arbejdet med at levere produkter af høj kvalitet. Jeg vokser
i kontakten med andre mennesker og brænder for arbejdet med dialog, kirkevækst og
bæredygtighed. Og jeg håber at kunne fortsætte med at bidrage i Danmissions bestyrelse.

Stillere for Peder Eriksen:
Bestyrelsen
Jens Birk, Aarhus Stift
Karen Brunbjerg, Aarhus Stift
Karla Gosvig, Aarhus Stift
Tina Skov Løbner, Aarhus Stift
Anna-Lise Væggemose, Aarhus Stift

///

Sune Hjertmann Frederiksen
Alder: 55 år.
Uddannelse: Sygeplejerske
Beskæftigelse: Sygeplejerske i Regionspsykiatrien Midt i Viborg
Bopæl: Bedsted Thy
_______________________________________________________________________________________
CV i Danmission:
1984 – 1990 Leder på Dejbjerggården børne-teen lejr
1987 – 1995

Medlem af DMS børneudvalg

1991 – 1996

Medlem af DMS distriktsbestyrelse Århus, børnetræf mm.

1994 – 1996

Ansat i DMS som informationsmedarbejder i Christiansfeld

1997 – 2002 Missionær i Karagwe, Tanzania
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2003 – 2019 Medlem af Danmissions distriktsbestyrelse og stiftsbestyrelse i Viborg
2005 –

Aktiv i venskabsforbindelse mellem Rødding pastorat og Kasheshe sogn i
Karagwe, Tanzania

2020 –

Aktiv i venskabsforbindelse mellem Bedsted Thy pastorat og Nyakasimbi sogn i
Karagwe, Tanzania

1986 – 2018

Repræsentant i DMS/Danmission (bortset fra tiden som ansat)

2019 –

Medlem af Danmissions bestyrelse

_______________________________________________________________________________________
Bestyrelsesmål:
Vi skal være et missionsselskab, som formår at svare på opgaven – at gøre en forskel ved at
sprede det gode budskab om Jesus Kristus som frelser – i ord og handling. Vel at mærke svare
på en måde, der på samme tid er i respekt for, hvad vi er rundet af og som forholder sig til den
verden, vi er sat i lige her og nu. For at kunne gøre det er vi nødt til hele tiden at overveje og
diskutere, hvordan vi arbejder og hvordan vi formulerer os. Hverken det konkrete arbejde eller
vores måder at begrunde det på må stå stille.
Missionssyn og strategiplaner for program og engagement fylder derfor meget – og det er godt.
Styrken ved Danmission er for mig at se, at vi er en professionel organisation med fagligt meget
kompetente medarbejdere. Samtidig er vi en bred græsrodsorganisation, hvor frivillige
engagerer sig i det, de brænder for – og hvor netop de har en helt afgørende andel i og ansvar
for, hvordan vi skal udvikle os.

Stillere for Sune Hjertmann Frederiksen:
Bestyrelsen

///

Ida Marie Folmersen
Alder: 27 år.
Uddannelse: Sygeplejerske og er i øjeblikket i gang med at studere en kandidat i diakoni på
Aarhus Universitet.
Bopæl: Aarhus
_______________________________________________________________________________________
CV i Danmission:
1997 – 2003 Opvokset på Nkwenda bibelskole i Tanzania
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2015

Volontør i Indien

2016 –

Først deltager og siden facilitator på ”Dialogpiloterne” og ”Tør du tale om tro?”

2017 – 2021

Først ungdomsleder og siden lejrchef på Blåvandgård teenlejr

2018

International Dialogue and Education Camp i Libanon (dialog-lejr)

2021 –

Frivillig i genbrugsbutikken ved Bazar Vest

2022 –

Studentermedarbejder i Fredens Hus (Danmissions samarbejde med Gellerup
Kirke og Fredens Moske i Gellerup)

_______________________________________________________________________________________
Bestyrelsesmål:
Relationer har været det altafgørende for mit engagement i Danmission, og for at Danmission
skal fortsætte mange år endnu, er det nødvendigt, at vi får skabt nye relationer. For at danne
relationer må vi besøge hinanden og styrke de lokale kontorer og ansatte, vi har i verden. Den
største forandring, Danmission kan skabe, tror jeg nemlig sker der, hvor lokalt forankrede
relationer er med til at gøre en forskel. Så længe vi husker at besøge hinanden, så tror jeg ikke,
fremtiden er flere udsendte, men fortsat styrkelse af de lokale kontorer, vi allerede har.
Jeg er stolt af at være en del af det store dialogarbejde, Danmission laver i Danmark og i verden.
Samtidig er jeg meget optaget af, at vi ikke må glemme diapraksis. For at opbygge tillid og
stærke relationer er det nødvendigt, at vi sideløbende med samtale også husker at handle
sammen. Konkrete tiltag kan være langt mere håndgribelige, forståelige og overskuelige at
blive en del af. Der skal være plads til både store og små ideer til handlinger for fredelig
sameksistens og bæredygtig forvaltning af skaberværket.

Stillere for Ida Marie Folmersen:
Ellen Skov Birk, Aarhus Stift
Karla Gosvig, Aarhus Stift
Ida Kongsbak, Roskilde Stift
Anne Lisbeth Jepsen, Viborg Stift
Benedikte Kühle, Aalborg Stift
Johs. Kühle, Aalborg Stift
Rasmus Bach Ottosen, Aarhus Stift
Martin Sørensen, Aarhus Stift
Anna-Lise Væggemose, Aarhus Stift
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