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Handlingsplan 2023 
 

Indledning: 

I det følgende præsenteres Handlingsplan for 2023. Vi har valgt at præsentere de 
vigtigste og mest relevante otte handlingspunkter, vel vidende at der naturligvis er 
mange andre opgaver forbundet med det kommende års drift og udvikling.  

Hver handling er bygget op med en målformulering, handlingsbeskrivelse og 
succeskriterium. For nogle handlingers vedkommende er der sat deadline indenfor det 
kommende år. For andre er der tale om flerårige indsatser. 

 

Mål 1:  

Styrke tilstedeværelsen i programlandene 

Målet opnås ved at: 

Udsende flere medarbejdere til programlandene. 

Succeskriterium: Have 8-10 udsendte medarbejdere til landekontorerne fra og med 
2023, og have mindst én partnerudsendt i løbet af 2023. 

 

Mål 2:  

God opstart af nye projekter under alle tre temaer i Danmissions programlande 

Målet opnås blandt andet ved: 

1. (Tema 1) Sammen med partnerne at etablere og styrke teologiske centre/ 
mødesteder i alle programlande hvor teologisk tænkning og samtale om det 
omgivende samfund fører til konkrete handlinger til gavn for mennesker, 
fællesskaber og natur. 
Succeskriterium: minimum ét aktivt center/mødested pr. landeprogram ved 
udgangen af 2023. 

2. (Tema 1 og 2) Sammen med partnerne at igangsætte projekter, der aktiverer 
unge til gavn for fredelig sameksistens og samarbejde, og som styrker 
demokratisk dannelse. Der igangsættes initiativer med udgangspunkt i den nye 
engelske oversættelse af Hal Kochs ”Hvad er demokrati” (What is Democracy?). 
Succeskriterium: nye initiativer omkring demokratisk dannelse/Hal Koch bogen 
i minimum to programlande ved udgangen af 2023. 
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3. (Tema 3) Sammen med partnerne at påbegynde projekter med fokus på 
retfærdig forvaltning af naturressourcer i Tanzania og Mellemøsten. Der indledes 
samarbejde med relevante nye naturressource-partnere som kan støtte op om 
dette arbejde i samarbejde med eksisterende partnere. I Myanmar styrkes 
dialogen med partnerne om dette i takt med at situationen tillader det. I 
Cambodia fortsættes arbejdet omkring Prey Lang-skoven og andre 
skovområder. På tværs af landene styrkes fokus på kirkelige og religiøse aktørers 
rolle i at arbejde teologisk og praktisk med at bevare skaberværket. 
Succeskriterium: Danmission partnere i Tanzania, Mellemøsten og Cambodia 
gennemfører i 2023 projekter med fokus på retfærdig forvaltning af 
naturressourcer og bevarelse af skaberværket. 

 

Mål 3:  

God opsamling af og kommunikation om resultater af de nye projekter i alle 
Danmissions programlande 

Målet opnås ved at: 

1. Sammen med partnerne opbygge stærkere systemer til at opsamle og 
dokumentere resultater 

2. Udsende 3 K&E medarbejdere til landekontorerne som kan arbejde med 
opsamling af resultater og skabe gode historier og engagementsmuligheder 

3. Etablere en portefølje af langtidsholdbare signaturprojekter indenfor de tre 
temaer i programlandene, der kan bruges som fundament for løbende 
aktiviteter og kampagner 

Succeskriterium: Distribution af gennemsnitligt én historie pr. måned fra hvert 
programland fordelt på de tre temaer via relevante kanaler, samt mindst to andre 
større, tematiske engagementsaktiviteter pr. år for hvert programland/region. 
 

Mål 4: 

Påbegynde gennemførelsen af et nyt nationalt dialogprojekt 

Målet opnås ved at: 

1. Skaffe midler til projektet fra statslige og/eller private donorer 
2. Indgå partnerskab med minimum 3 sognekirker forskellige steder i landet og 1 

uddannelsesinstitution 
3. Tilbyde kurser for lærere i minimum 3 byer 

Succeskriterium: Ovenstående skal være opnået i løbet af 2023 
 

Mål 5:  
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Skabe nye mødesteder ude og hjemme, som styrker engagementet i Danmissions 
programtemaer 

Målet opnås ved at: 

1. Opbygge den interne knowhow om Danmissions programtemaer hos såvel 
medarbejdere som interesserede dele af baglandet 

2. Etablere handlemuligheder og -fællesskaber for frivillige og medlemmer, der 
giver muligheder for engagement og følgeskab med projekter og 
programtemaer i programlandene 

3. Identificere muligheder og udvikle koncepter for at etablere Danmission 
Højskole sammen med partnere i et eller flere programlande med Danmissions 
programtemaer som fagligt omdrejningspunkt 

Succeskriterium: Etablering af minimum ét handlingsfællesskab for hvert 
programtema samt at afklare rammerne for at etablere højskole i minimum ét 
programland. 
 

Mål 6: 

Engagere flere kirker i fælles handling og indsamling til fordel for Danmission 

Målet opnås ved at: 

1. Udvikle et eller flere koncepter til handlingsbaseret og skalérbare 
kampagne/engagement med udgangspunkt i langtidsholdbare 
signaturprojekter for derigennem at øge kendskabet til Danmissions arbejde og 
skabe fundament for indsamling af flere frie midler. 

2. Kommunikere og distribuere mere enkelt og systematisk til kirker 
3. Etablere et netværk af ambassadører blandt frivillige og medlemmer, der kan 

bidrage til lokal distribution og forankring 
Succeskriterium: Inden udgangen af 2024 skal Danmission have etableret samarbejde 
med minimum 500 kirker/sogne (i dag ca. 400), hvoraf minimum 20% skal være ”major 
donors”, dvs. bidrage med minimum 5.000 kroner årligt til Danmission 
 

Mål 7: 

Øge antallet af frivillige i Danmission Genbrug 

Målet opnås ved at: 

1. Motivere flere frivillige til at være aktive ambassadører. Det skal ske igennem en 
stærkere tilknytning mellem udvalgte projekter i programlande og frivillige i 
genbrugsbutikkerne for at styrke kendskab, identifikation og stolthed over 
Danmissions arbejde. 



R 5 / 2022                                                                                                       
 

4 
 

2. Give butikkerne og deres frivillige styrkede redskaber til at rekruttere og 
fastholde frivillige. 

Succeskriterium: Øge antallet af frivillige med minimum 200 personer (10%) for 
derigennem at skabe mulighed for øget åbningstid i eksisterende butikker og åbning 
af nye butikker.  
 

Mål 8: 

Øge indtægterne fra institutionelle donorer  

Målet opnås ved at: 

1. Opnå en stor bevilling fra en donor til et tema 3 (Retfærdig of bæredygtig 
forvaltning af naturressourcer) projekt, som involverer flere landeprogrammer 

2. Opnå en stor bevilling til arbejdet i Mellemøsten 
3. Opnå finansiering af det nationale dialogprojekt 

Succeskriterium: Senest med udgangen af 2023 er der opnået bevillinger på årligt 
minimum 15 mio. til Tema 3, minimum 5 mio. til Mellemøsten og minimum 2. mio. til 
det nationale dialogprojekt.  


