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Formanden 
En bestemt dag i foråret 2018 har gjort et uudsletteligt indtryk på mig og resten af Adventistkirken 
i Danmark. Det var dagen vi fik besked om, at nogle medlemmer havde besluttet sig for at give 
kirken 24.5 mio. kr. til at nedbringe vores pensionsgæld. Vi er fuld af glæde og taknemmelighed til 
Gud og giverne for denne gavmilde gave. 
 
Det har ændret tonen i vores samtaler på kontoret, blandt præsterne og i bestyrelsen. Penge er 
ikke alt og der følger ikke automatisk engagerede nye ansatte eller nye medlemmer med gaven, 
men gaven giver os mulighed for at udvikle engagerede medlemmer og sprudlende medarbejdere. 
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I løbet af foråret og sommeren arbejdede vi på en ny struktur for, hvordan vi kan blive mere 
effektive på Unionskontoret og styrke organisationen generelt. Det udmøntede sig bla ved, at vi 
gerne vil styrke kontakten til præsterne, og har ansat Bjørn Ottesen fra efteråret 2019 til at være 
ansvarlig for prædikantafdelingen. I planerne ligger der et ønske om at træne nye ledere, og 
tanken er at Bjørn skal have en eller to andre han kan lære op til regionalt at tage kontakt med en 
håndfuld præster. I tillæg er der i næste Adventnyt et stillingsopslag til en afdelingsleder, som 
skitseret i oplægget bestyrelsen fik forelagt i september. 
 
Unionsbestyrelsen holdt et forlænget septembermøde, hvor vi tillod os at drømme lidt om 
fremtiden. Gaven til nedbringelse af vores pensionsgæld giver os nye muligheder, som de 
kommende år bliver formuleret og effektueret, og et emne vi skal diskutere yderligere på dette 
møde – se dagsorden punkt 178. 
 
Den 4. februar i år åbnede en gruppe ivrige medlemmer fra Midtjylland den fjerde Happy Hand 
butik. Denne gang i et industriområde i Ikast med god plads til møbler. Allerede 6 måneder inde i 
projektet har det givet en helt ny berøring med lokalområdet og givet helt nye muligheder. 
Lederskabet hviler på en lille håndfuld mennesker, der her skal anerkendes for det store arbejde 
og tid, der bliver lagt i at holde projektet kørende. Det er fascinerende at se, hvordan medlemmer 
blomstrer op, når de finder deres rette plads at tjene Gud. På et ’uanmeldt besøg’ i Ikast 
observerede jeg glæden og stoltheden ved at tjene Gud i Happy Hand rammer. Det bør ikke 
skjules, at både i Ikast og de andre butikker kræver det hårdt arbejde at få hverdagen til at 
fungere.  
 
Adventistkirken i Danmark er sat i verden for at forkynde Jesus’ kærlighed til verden. En kærlighed, 
der søger nye veje til at lede mennesker ind i en voksende relation med Jesus. Jesus’ løfte om en 
snarlig genkomst motiverer os til at tage dette kald alvorligt og få spredt budskabet. 
 
Visionen er kogt ned til: En engageret menighed med fokus på menneskers frelse og vandring 
med Jesus. 
 
En af disse måder at opfylde visionen om en engageret menighed, der har et fokus på andre 
menneskers frelse, er bl.a. HappyHand, men dette må ikke være den eneste metode vi bruger. 
Derfor har vi ved flere anledninger inviteret Simon Martin, som fra Divisionen er placeret i 
Skandinavien for at styrke vores fokus på discipleskab, mission og evangelisme. Simon har 
introduceret “Opdag Bibelen” bogmærket som vi oversatte og uddelte til årsmødet. Det er et lille 
enkelt redskab, der skal hjælpe medlemmer og menigheder til sammen at læse Bibelen og holde 
bibelstudium i familien eller kan bruges i en lille husgruppe.  
Vi må fortsat have fokus på at hjælpe medlemmer til at udvikle og fordybe sig i vores tro – det er 
her engagementet og motivationen til evangelisme skabes. 
 
Derfor har vi afsat tre undervisningsdage med Simon Martin i Køge, Vejle og Aarhus. Disse 
undervisningsdage har haft fokus på, hvordan vi hjælper mennesker med at møde Kristus og 
opmuntret små menigheder til at se værdien i husgrupper/hjemmemenigheder. 
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Årets tema har været ”Frihed i hvilen”, og Korrespondanceskolen lagde ud med en Bibelweekend i 
marts måned med sabbatten som tema. Det fulgte vi op i maj ved årsmødet, som blev meget godt 
modtaget og evalueringerne efter årsmødet på Himmerlandsgården har været særdeles positive, 
sikkert godt hjulpet på vej af det fabelagtige vejr vi havde. Særligt Reimar Vetnes 
aftenundervisning om sabbatten fik ros og mindede os i ledelsen om, hvor vigtigt det er at vende 
tilbage til vores kerne-trospunkter med jævne mellemrum. De to regionale møder på Sjælland i 
september og oktober havde samme tema, hvor Gunnar Pedersen på meget inspirerende vis 
bragte nyt lys til temaet om hvile.  
 
Menighederne og præsterne er blevet udfordret til at ”gøre sabbatten til en fryd” og flere har haft 
dette som fokus og har bla inviteret Gunnar Pedersen til at følge op på hans undervisning ved 
regionsdagene. Vi havde forventet at følge temaet op med et magasin om hvilen, men det har ikke 
været muligt at færdiggøre det, hvilket er en af årsagerne til, at Missionsrådet har foreslået at 
2019 beholder sabbatstemaet fra 2018. Magasinet er godt på vej og flere af artiklerne er i hus. Det 
bliver et letlæst blad med en opfordring til at ”trække stikket” en gang om ugen, stå af ræset, 
geare ned og koble fra. Magasinet vil ud over artikler hvilens betydning også indeholde mange 
praktiske idéer til hvordan en ugentlig hviledag kan se ud. 
 
Missionsrådet udviklede idéen om at skabe et skolemateriale til vores privatskoler omkring hvile 
og rekreation, og en arbejdsgruppe med fagligt kompetente folk er i fuld gang med at udvikle et 
program, der skal ligge færdigt til efteråret 2019. 
 
På medarbejderfronten har vi fået Eduardo Folster (100%), Flemming Pedersen (100%) og 
Christine Vetne (25%) ind og Reimar Vetne er gået op i tid for 12 måneder. Vi indledte året ved at 
mødes med alle på Ådalen Retræte den 9. og 10. januar. Det blev en vellykket start, hvor Simon 
Martin blandt andet var til stede og inspirerende præster til at være strategiske i deres tænkning 
om, hvordan vi flytter både medlemmer og ikke-medlemmer små skridt nærmere Kristus. Der har i 
efteråret været fokus på kompetenceopbygning af præsterne, som vil fortsætte det kommende år. 
Fokus er at udvikle og dygtiggøre dem, så de trives bedre i jobbet. Dette vil forhåbentlig på sigt 
også have en afsmittende effekt på rekrutteringen, at flere får lyst til at arbejde for kirken.  
 
Et højdepunkt for alle præsterne var den europæiske præstekonference i Beograd i slutningen af 
august. Lidt over 1000 præster var til stede til et velorganiseret program med dygtige og 
inspirerende talere, hvor Danmark fik æren af at levere en af hovedtalerne. I tillæg til 
plenumsmøder var der et væld af kursustilbud. Medarbejderne satte pris på musik og tilbedelse, 
taler og kurser – det var kun maden som ikke levede op til forventninger, men hvis det er det 
eneste man kan komme i tanke om at bemærke, så har det været en vellykket konference. 
 
For det kommende år bliver der et fokus på forstandere og studiegrupper i menigheder. Vores 
Division har valgt 2019, som “The year of the Elder”, så derfor vil der være ekstra ressourcer 
tilgængelige for at støtte vores forstandere og menighedsledere. Målet er at styrke det lokale 
arbejde, så flere menigheder ikke er så afhængige af ansatte præster. I løbet af nogle år er det mit 
mål af frigøre nogle af vores pastorale ressourcer til kreative nytænkende projekter og gerne et 
menighedsplantningsprojekt.  
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For at styrke den åndelige vandring hos vores medlemmer har vi søgt KEHAP fonden om midler til 
at oversætte et discipelskabsmateriale udviklet af Peter Roennfeldt, der igennem 50 studier 
gennemgår Jesus’ liv og hvordan han udrustede sine disciple til at opfylde missionsbefalingen. Se 
mere om materialet på www.following-Jesus.org  
 
Sluttelig vil jeg takke unionsbestyrelsen for et godt samarbejde og gode møder. Lad os i fællesskab 
arbejde for en engageret menighed med fokus på menneskers frelse og vandring med Jesus. 
 
November 2018 
Thomas Müller 
 
 

Næstformanden 
I medlemsstatistikken for indeværende år (1.- 3. kvartal) er der 2453 medlemmer totalt (inkluderet 
Færøerne). Døbte og optag på trosbekendelse er 30 nye medlemmer. I dette året har vi også mistet 26 
medlemmer ved død og 5 medlemmer ved udmeldelse. Unionsmenigheden har før øjeblikket 71 
medlemmer. Til og med 3. kvartal 2018, har vi 8 medlemmer flere end udgangen av 2017. Det er jeg 
taknemlig for. 

I efteråret 2018, har sekretariatet sammen med økonomiafdelingen rejst Danmark rundt i 
undervisningsøjemed vedrørende de nye GDPR (persondatalovgivning) og økonomisystemet. Dette har 
været positivt for begge parter. Vi fra kontoret har fået møde ansigt til ansigt de lokale behov i 
menighederne og fået tilbagemelding på det som er blevet udarbejdet af nye elektroniske skemaer i 
forhold til medlemsrapportering. Margit Wærn og Bente Skov Schledermann har gjort et stort og godt 
arbejd i at udarbejde disse skemaer som skal underlette det lokale arbejde og gøre det enklere i 
registreringen på kontoret.  

Det er med taknemlighed og ydmyghed at jeg præsenterer årets rapport, vel vidende om alt det arbejd som 
gøres lokalt i menighederne. Jeg vil rette en stor tak til alle de frivillige som gør et stort arbejde i vores 
menigheder gennem evangelisme, uddeling, HappyHand, gademission og den personlige kontakt og 
vidnesbyrd det enkelte medlem lever ud i sit daglige liv.  

 

Marianne Dyrud  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.following-jesus.org/
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Kvindeafdeling SDA  
Størrelse og prioritering 

Hvilke medarbejdere og hvor mange procent er de ansat til at bruge i den afdeling? Er der frivillige 
medarbejdere? 

Denne afdeling er ikke en særlig høj prioritering i Unionens afdelingsarbejde. 

Der er ikke afsat nogle fast procent af til dette arbejde. Så det er en ekstra opgave ud over andre 
præsteopgaver.  

Opsummering og Evaluering 

Hvad har man gennemført? Hvordan står det i forhold til planen? Hvilke udfordringer har der 
været? Hvad har man lært? Hvad var godt/mindre godt?  

Jeg har i 2018 haft en aktivitet, en dejlig og inspirerende Kvindedag i Køge, med kvinderne fra Køge 
Menighed. (15-20 kvinder) 

Der var planlagt en kvindeweekend på Himmerlandsgården d.16-18 nov.2018. Som er blevet 
flyttet 3 mdr. ind i 2019. 

Nu er næste kvindeweekend 1-3 feb. 2019 på Ådalen Retræte. (med ca. 30 deltagere) 

Jeg ser frem til en fantastisk weekend. Fem forskellige kvinder har sagt ja til at tale i løbet af 
weekenden, stedet er fantastisk, naturen er skøn og maden værd at skrive hjem om. Jeg håber og 
beder til at alle de kvinder som kommer, bliver velsignet, styrket og opløftet. 

Plan og mål 

Hvad er planen for det næste år? Hvorfor? Hvad skal være anderledes? Hvad vil man opnå? Hvilke 
succeskriterier har man? Hvad har man af ønsker? Er der nogle langsigtede mål? 

1. Efter Unionens ønske prøver jeg at afholde en Kvindeweekend hvert ca. 1 ½ år 

2. Næste weekend er 1-3- feb. 2019 på Ådalen Retræte 

3. Weekenden efter det bliver 17-19 marts 2020 på Hvidekilde, Sjælland. Stedet er reserveret. 

4. Køge har ønsket endnu en kvinde dag og det bliver d. 16. marts. 2019. 

Hvis der er andre menigheder eller grupper som ønsker en kvindedag kommer jeg gerne. Men det 
er ikke noget jeg reklamerer med, da denne afdeling ikke prioriteres. 

Økonomi 

Budget for afdelingen. Gerne både planer og drømme. 

2019 Ådalen Retræte: Pris fra budget ca. 20.000 kr. 

2020 Hvidkilde: Pris fra budget ca. 45.000 kr.  
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Hvordan implementeres visionen: Fællesskab, Formidling og Forvaltning 

Kvindeweekend og kvindedage handler meget netop disse tre ting, fællesskab, formidling og 
forvaltning. 

 

Lisbeth Nielsen 
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Vejlefjordskolen  
Holger Daugaard 
 
2018 har været endnu et spændende år for Vejlefjordskolen, hvor vi fortsat har oplevet positive 
ting. Men lad det være sagt med det samme, at vi er bekymrede for skolens elevtal og økonomi. 
De elever vi har, trives dog og har det godt på skolen – selv om vi ikke undgår et vist frafald 
undervejs i skoleåret. 
 
 Nye i ledelsen. Vi åbnede skoleåret 2018/19 med flere nye ansigter i ledelsesteamet. 
John Rasmussen har overtaget ledelsen af grundskolen, og Pia Fisher har overtaget ledelsen af 
kostafdelingen. Vi siger tak til Lone Jalving og Flemming Pedersen, der har trukket et stort læs i de 
nævnte to afdelinger de foregående år. Flemming Pedersen er vendt tilbage til præstearbejdet, og 
Lone Jalving er fortsat ansat på skolen som lærer og viceinspektør. 
  Elevtallene. Når det gælder børnehave/vuggestue, er vi rigtig glade for, at vi for 
nogle år siden valgte at etablere vuggestue. Børnetallet i børnehaven er nemlig fortsat 
nedadgående i øjeblikket – men til gengæld er børnetallet i vuggestuen højere end nogen sinde. 
Det har blandt andet betydet, at en tiltrængt udvidelse af lokalerne er gennemført i sommer. Når 
det gælder grundskolen 0-10 klasse, er elevtallet faldende. Trods skolens gode ry i lokalområdet 
kniber det med at fylde alle klasser op. Det samme gælder efterskolen. Vi satser fortsat en del PR-
midler for at øge tilmeldingen, og i det forgangne skoleår kunne vi indvi vores nye store ridecenter 
– som led i en opprioritering af faciliteterne. I gymnasiet har vi i øjeblikket i alt 77 elever, hvilket 
endnu en gang er en nedgang i forhold til de foregående år. Vi glæder os over, at vores HF-spor er 
blevet oprettet med 12 elever. Til gengæld er elevtallet i stx nede på 65 elever, og det er et kritisk 
lavpunkt. Elevtallet må ikke falde ret meget mere, hvis gymnasieafdelingen skal være levedygtig på 
sigt. Vi oplever desværre i stigende grad, at menighedernes unge vælger at blive hjemme for at 
tage deres ungdomsuddannelse – frem for at tage på Vejlefjord. Det er stærkt bekymrende set fra 
lederteamets side på Vejlefjord. Der er som aldrig før behov for at tilskynde de unge til at slutte op 
omkring vores skoletilbud! 
  Når det gælder investeringer, har Vejlefjordskolens ledelse sidste år valgt at 
investere en del af sin kapital i nybyggeri. Et nyt stort ridecenter blev indviet i februar og ligger 
over for den gamle gård, og en tiltrængt udvidelse af vuggestuefaciliteter blev indviet i september. 
Vi håber, at disse investeringer på sigt fører til et øget elevtal. 
 Når det gælder skolens åndelige liv, er vi fortsat glade for, at kirken har valgt at 
prioritere det, der svarer til en fuldtids ungdomspræst til Vejlefjordskolen. I dette skoleår arbejder 
Maysie og Joan fortsat sammen om arbejdet. Det er af uvurderlig betydning at satse på de unge, 
hvoraf et mindretal kommer fra adventistbaggrund – i øjeblikket ca. 40% i gymnasiet og noget 
lavere i de andre afdelinger. Vi anser derfor skolen for at være en stor missionsmark og håber, at 
kirken fortsat vil sætte ressourcer ind på dette arbejde.  
 
For en længere redegørelse for kalenderåret 2017 henvises til rektors rapport ved 
generalforsamlingen 23. april 2018, der ligger på skolens hjemmeside:  
https://www.vejlefjordskolen.dk/bestyrelsen/rektors-rapport-2018 
 
  

https://www.vejlefjordskolen.dk/bestyrelsen/rektors-rapport-2018
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Skolerapport  
Henrik Jørgensen 
 
Denne rapport fokuserer på de 4 menighedsskoler på Sjælland, da Vejlefjordskolen aflægger sin egen 
rapport. 

Overblik: 

Skole Ringsted Privatskole Roskilde Private Skole 
Elever pr. 1. nov. 
2018: 

114  99 

Elever fra SDA hjem: 2  4 
Antal lærere i alt: 9  8 
Antal lærere med 
SDA-baggrund: 

8  3 
-2 opvokset i SDA hjem 

Estimeret 
overskud/underskud  

Overskud  
ca. 1.000.000kr. 

Overskud 
ca. 400.000kr 

Egenkapital 6. 275.000kr. 3.086.766kr 
Skolens målsætning 

 
At være en god og veldrevet kristen friskole Vi ønsker at give eleverne en glad og tryg 

skolegang inden for de rammer, som 
gælder for frie grundskoler. Det betyder, 
at skolen tilbyder en undervisning, der har 
til formål: 
at give eleverne en kristen uddannelse 
baseret på kristne værdier og holdninger 
at udvikle personlige egenskaber hos 
eleverne, der gør dem i stand til at leve i 
en foranderlig verden 
at udvikle elevernes personlige 
ansvarsfølelse og næstekærlighed 
at skabe en tryg ramme i hverdagen 
at give eleverne medansvar for 
overskuelige mål i undervisningen 
at give elever og forældre mulighed for 
medleven i skolens dagligdag og 
aktiviteter 
at sikre det bedst mulige samarbejde 
mellem hjem og skole om det enkelte 
barns skolegang og pasning 

Hvad gør I godt? 
 

 Vi får mange positive tilkendegivelser fra 
forældrene om, at de synes, vi har en høj 
faglighed, og at vi har et trygt og 
omsorgsfuldt miljø, hvor deres børn trives 

Hvis I havde én ting I 
kunne ønske fra 
DDU, hvad ville det 
være? 

 

At DDU ved placering af præster sikrer sig, at 
den pågældende præst har lyst og evner til at 
blive en aktiv del af skolen og på den måde 
være med til at opfylde DDU’s fine 
målsætning for menighedsskolerne. 

Det kræver en større samtale, med mere 
tid og plads end dette tillader. 

Skole Nærum Privatskole Svanevej Privatskole 
Elever pr. 1. nov. 
2018: 

66 49 

Elever fra SDA hjem: 3 0 
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Antal lærere i alt: 
 

9 
-1 skoleleder + 4 fuldtid 
-2 deltid 

9 
- 6 fuldtid 
- 3 deltid 

Antal lærere med 
SDA-baggrund: 

4 2 
2 opvokset i SDA hjem 

Estimeret 
overskud/underskud  

Underskud 
ca. 50.000kr 

Under/overskud: 
0kr 

Egenkapital 30.000kr ca. 400.000kr 
Skolens målsætning 

 
At være den skole i Rudersdal Kommune, som 
anses for at være den bedste rent fagligt; som 
vælges som første prioritet pga. vores 
respektfulde og kærlige tilgang til børnene; og 
som er et fyrtårn i lokalsamfundet mht. 
skoledrift efter kristne værdier 
 

Tryg skolegang, med afsæt i kristne 
værdier, respekt og tolerance. 
At give elever i et svært område, tillid til 
egne evner og værd 
At uddanne eleverne både bogligt, 
praktisk og kreativt 
At uddanne eleverne til at vise omsorg og 
medmenneskelighed  
At give elever tillid til voksne og 
autoriteter 

Hvad gør I godt? 
 

Vi giver eleverne en tryg og omsorgsfuld 
skolegang, hvor alle bliver set og respekteret. 
Ud over at give en høj faglig undervisning, 
italesætter vi en god opførsel og omgang med 
hinanden uden dårligt sprog og mobning. 
 

Vi oplever at de elever der går på skolen 
god trivsel, udvikler sig positivt, viser 
medmenneskelighed og vi på den måde er 
med til at opbygge eleverne på det 
menneskelige, faglige og sociale plan. 
Vores skole er et vigtigt element i vores 
lokalmiljø. Vi har med vores værdisæt og 
menneskelige tilgang til vores elever og 
generelle menneskesyn en berettigelse. 
Der skal ikke være tvivl om, at vi er 
enormt glade for de børn og familier, der 
har valgt vores skole og vil derfor fortsat 
arbejde målrettet på, at de udvikler sig 
som hele mennesker med afsæt i et godt 
skole/hjem-samarbejde.  

Hvad er jeres største 
udfordring og hvad 
er planen for at 
klare den? 

 

Lige pt er vores største udfordring af 
rekruttere elever til 0. klasse. Vi har indtil 
2016 haft det privilegie at have Rudersdal 
Kommunes hjælp til dette, ved at kunne 
sende information om skolen ud til alle de 
forældre i kommunen, som har børn, der skal 
begynde i 0. klasse. Det har været den mest 
målrettede reklame, vi har kunnet få. 
Desværre besluttede kommunalbestyrelsen 
sidste år, at de ikke længere vil hjælpe os med 
dette.  
Vi har flest elever fra 4. klasse og op. Eleverne 
kommer til os, når der er gået nogle år i 
Folkeskolen og de søger et andet miljø. 
 

Skolens største udfordring er på kort sigt 
et forventet underskud i 2019 på 400.000-
600.000. Samtidig kan siges, at i kraft af 
skolens beliggenhed har vi også 
udfordringer i og med de familier og 
elever vi får henvendelser fra, som oftest 
er ressourcesvage. Det medfører nogle 
enorme ubalancer i vores 
klassekonstellationer, da vi af nød og 
ukritisk må optage alle elever på skolen, 
grundet vores økonomiske situation. Vi 
har ikke muligheden, som man har på 
mange andre privatskoler at 
sammensætte klasserne, så de 
komplimenterer hinanden fagligt og 
socialt, så de både personligt og 
intellektuelt kan spejle sig i hinanden. 
Desværre er det svært at lave en 
handleplan ud fra det, da vi ikke har i 
sinde at flytte skolen. Det kan dog 
nævnes, at vi har med stor hjælp fra både 
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bestyrelse og forældre har delt flyers ud 
m.m. 

Hvis I havde én ting I 
kunne ønske fra 
DDU, hvad ville det 
være? 

 

Gældssanering - Den store udgift vi har i 
forbindelse med afdrag på lån (lån taget i 
forbindelse med renovering efter en meget 
stor bygningsskade – som ikke blev dækket af 
bygningsforsikringen), belaster økonomien 
hårdt. 

Hjælp til at forskønne skolegård og 
kirkebygning, det falder sammen om 
ørerne på både kirke og skole.  
Hjælp til omdeling af flyers og reklamer i 
københavnsområdet. 
 

Hvad kan forbedres/gøres anderledes: 
Nyt tværfagligt 
undervisnings-
materiale om 
”Hvilen” 

Som et led i kirkens strategiske plan og understøttelse af årstemaet om ”hvilen” er 
en gruppe, med finansiel støtte fra Kehap Fondet på 100.000,-kr, gået i gang med 
at udarbejde et undervisningsmateriale om hvilen og hviledagens betydning i et 
præstationssamfund. Det kommer ikke til at fokusere på de traditionelle SDA-
rammer for hviledagen eller diverse endetidsscenarier, men på hvilen og 
hviledagens betydning i det moderne samfund, hvor et stigende antal børn og 
unge lider af stress, angst og depression bl.a. pga. at man kan være ”på 24/7.” 
 
Arbejdsgruppen består af: 
Kenneth Birch (kommunikationsspecialist),  
Arthur Hansen (lærer, pens.),  
Niels Christiansen (lærer),  
Torben Rasmussen (lærer),  
Maria Kivikoski (psykolog),  
Pia Brandt Andersen (læge),  
Torben Andersen (fysioterapeut),  
Lasse Bech (præst),  
Henrik Jørgensen (præst). 

Planen er at udarbejde en portal/hjemmeside, hvor der ligger 
undervisningsmateriale til emnet ”hvile” for 7.-8. årgang.  

Materialet vil komme til at indeholde emner som:   

Hvile i et historisk perspektiv 
- Fra landbrugssamfund til industri 
- Elektricitetens betydning for hvile 
- Hvile i andre kulturer – siesta i Sydeuropa, klosterlivet, den jødiske hviledag etc. 
Hvile i naturen 
Hvile i det moderne samfund 
- Hvordan påvirker sociale medier og præstationskulturen i samfundet vores evne 
til at hvile? 
- Stress, angst, depression og ensomhed.  
Hvile - kroppen 
- hvordan kan man lære kroppen at hvile? 
- hvad sker der fysiologisk og mentalt, når man hviler? 
- hvilken effekt har musikken på kroppens evne til at slappe af? 
Hvile - personligt og socialt  
- at hvile i sig selv 
- at hvile i forhold til andre 
Hvile - i religiøst perspektiv 
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- buddhisme 
- hinduisme 
- kristendom 
- bibelske principper og eksempler 
 
Der arbejdes mod en deadline, så portalen kan være klar til brug af kirkens 
privatskoler, fra skolestart 2019. I første omgang vil det være et pilotprojekt, hvor 
vi håber, med skolernes feedback, det kan forbedres så det kan bruges af andre 
friskoler, der måtte have interesse i emnet og bruge materialet. 
 

Implementere 
udvalgsrapportens 
anbefalinger fra 
april 2018: 

At DDU’s ledelse får bemyndigelse til, i samarbejde med skolelederne, at arbejde 
videre med rapportens anbefalinger, som bl.a. inkluderer et forslag til at der 
udpeges en kvalificeret skolesekretær, der kan: 

• Fungere som inspirator, kontaktperson og samarbejdspartner med 
skolelederne 

• Være støtte til og sparre med skoleledere, der er oplever diverse 
vanskeligheder i arbejdet. 

• Være tovholder for skoleledermøder og pædagogiske dage  
• Have ansvar for udarbejdelse af undervisningsmateriale 
• Fungere som støtte/vikar i spidsbelastningsperioder 
• Planlægge inspirations-/emneuger i samarbejde med kirkens teen-

afdeling. 
• Etc. 
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 Adventisternes Hjælpe Arbejde – AHA  
Milan Pavlovic  

AHA har indtil september 2018 været en selvstændig forening med egne vedtægter og bestyrelse, 
derfor er denne rapport ikke en ordinær årsrapport for en afdeling under Adventistkirken.  

AHA er nu blevet en afdeling under kirken, men det daglige arbejde ude i kirkerne og på lagrene 
fortsætter som hidtil. Milan Pavlovic er afdelingsleder, Bjørn Krøll er leder af lageret i Nærum, og 
Lillian Pavlovic er leder af lageret i Østervrå. Der er ingen lønnede medarbejdere i AHA. Arbejdet i 
menighederne og på de to lagre udføres af frivillige, både adventister og ikke-adventister.  

Der har været en del udfordringer for arbejdet i AHA gennem de seneste år. Vi modtager ikke så 
meget tøj som tidligere, da nogle genbrugsbutikker er begyndt at sælge tøjet i stedet for at forære 
det til AHA. Der er kommet strengere toldregler for, hvad modtagerlandene vil have ind i landet. Vi 
modtager ikke længere så mange midler til forsendelser som tidligere, bl.a. fra tipsmidler og fra 
kirken. Lageret i Ringsted er lukket, da de ikke modtog så meget tøj mere, og huslejen for lageret 
var steget meget.  

Planen for næste år er at kunne sende ca. 3 transporter, da det er ca. hvad der bliver pakket og 
lagret på de to lagre. Ønsket er at kunne samle midler nok til, at dette kan lade sig gøre.  

AHA sender for tiden kun tøj til Serbien, da det er her, vi har et solidt fordelingsnet og stor hjælp 
fra ADRA i Beograd. Der har tidligere været sendt forsendelser til Polen, men det har vist sig 
umuligt at få tilbagemeldinger på, hvor og hvordan tøjet er blevet delt ud. Der er pt. Ikke 
ressourcer til at finde nye steder at sende tøjet til. Der har været forsøgt med Letland og 
Moldavien, men de ønsker kun nyt tøj og modetøj, hvilket ligger uden for AHAs formåen. Der er 
desuden en del sprogbarrierer her. Det er dog ikke noget mål i sig selv, at der kun skal sendes 
forsendelser til Serbien. AHA vil altid være åben for at sende hjælp til andre steder, hvis der 
kommer konkrete henvendelser, og det er økonomisk muligt at hjælpe.  

Der kan ikke redegøres for økonomisiden af AHA, da der endnu ikke er sket en officiel overlevering 
af papirer, regnskaber etc. vedrørende AHA til Adventistkirken.  

AHAs arbejde er ikke kun et arbejde, der består af at sortere ”gamle klude”, som nogen tror. Det 
er i høj grad et arbejde, der giver rige muligheder for at fortælle om Gud og vores kirke, både til de 
mennesker, som giver os tøj, men også i modtagerlandene. I Serbien bliver uddelingen af tøjet 
kombineret med uddeling af litteratur og invitationer til de lokale kirker og deres aktiviteter. AHAs 
lille kontaktblad bliver flittigt brugt som læsestof af private, genbrugsbutikker og firmaer, som 
donerer ting til os.  

Arbejdet i AHA bliver hovedsageligt udført af ældre mennesker, da det kniber for unge og 
børnefamilier at få tid til den slags. Men AHA får hjælp af flere aldersgrupper, når det drejer sig om 
at fortælle om arbejdet og gøre andre opmærksomme på, at man kan aflevere sine ting til AHA. 
Ligeledes ved læsning af lastbil i forbindelse med transporterne deltager mange forskellige 
aldersgrupper.  

I 2018 er der blevet sendt 3 transporter, 2 fra Nærum og 1 fra Østervrå, i alt 46 tons.   
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Korrespondanceskolen 
 
Henrik Jørgensen 30 % 
 

Afdeling: K-skolen: 
Bestyrelse:  
Thomas Müller, Henrik Jørgensen, Lasse Bech, Jan Wold, Pia Brandt Andersen, 
Kasper Struksnes, Carina Ottesen 
 

Regnskab for 
aktiviteter: 

2017 
Indtægter: 
Kehab bevilling                              
125.000,00 
Donationer                                                 
0,00 
K-stævne                                           
12.896,00 
Udgifter: 
Annoncering                                     
46.999,94 
Hjemmeside                                     
15.153,74 
K-stævne                                           
36,775,95 
Porto                                                  
29.137,15 
Diverse                                                 
3.839,04 
I alt                                                  
131,905,82 

2018 
Indtægter: 
Kehab bevilling                                              
0,00 
Donationer                                          
40.200,00       
K-stævne                                                
7.400,00 
Udgifter: 
Annoncering                                        
44.946,75 
Hjemmeside                                        
14.595,00 
K-stævne                                              
35,605,49 
Porto                                                       
8.225,90 
Diverse                                                    
9.102,74 
I alt                                                     
112.475,88  
                  

Planlagte 
aktiviteter: 
 

Overblik: 
21 brevkurser – 15 nye tilmeldinger via hjemmesiden 2018 
8 onlinekurser – 6 igangværende kursister 
 
Løbende opgaver: 

1. Ajourføre kartotek (1258 kursister)  
2. Svare på henvendelser (34 tilmeldte i 2018 – tager 48 kurser fordelt på 15 

kurser) Helligånden, Sandheden om Døden og Johannes’ Åbenbaring mest 
brugte. 

3. Korrespondance med kursister - retter svarark, besvarer spørgsmål, 
udsender nye lektioner etc. 

4. Reklame/annoncering  
a. Kristeligdagblad – en gang årligt,  
b. Det gode seniorliv – en gang årligt,  
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c. gul og gratis – en gang årligt,  
d. Facebook - løbende 

5. Opdatere hjemmeside med online kurser 
6. Udsendelse af Kontakt (nyhedsbrev 3-4 gange årligt) 

 
Udvikling af kurser: 

1. Åbenbaringskursus – 15 lektioner 
a. Oversættelse fra norsk færdig 
b. Korrekturlæsning igangværende  
c. Layout/print/udgivelse foråret 2019 

2. Kursus om hviledagen – ca.10 lektioner 
a. Baseret på bibelstævne 2018 ved Gunnar Pedersen 
b. Bearbejdelse igangværende 
c. Layout/print/udgivelse foråret 2019 

3. Kursus om bøn – 10-12 lektioner.  
a. Udarbejdelse af Paul B. Petersen igangværende 
b. Korrektur primo 2019 
c. Layout/print/ udgivelse foråret 2019 

 
K-stævner: 
2018      emne: Et godt hvil            underviser: Gunnar Pedersen – (35 deltagere) 
2019      emne: Bibelens bønner   underviser: Paul B. Petersen, 29.-31. marts 
 

Budget 
fremadrettet: 

Indtægter 2019 
Kehap ansøgning ultimo 2019                                                  150.000,00 
 
Udgifter: 2019 
Annoncering                              45.000,00 
Hjemmeside                              15.000,00 
K-stævne                                    35.000,00 
Porto                                           12.000,00 
Diverse                                        10.000,00 
                                                   117.000,00 
 

  
 
Hvad har gået 
godt?: 

 
1. Fortsætter med at understøtte kirkens strategi – formidling, forvaltning, 

fællesskab. 
2. Hjemmeside med online kurser er oppe og aktiv –  

6 elever bruger online kurser 
3. Udarbejdet Persondatapolitik 
4. K-stævnet 2018 giver noget af materialet til udgivelsen af folder/magasin og 

materiale til skolerne om hvilens betydning i et præstationssamfund 
5. Får fortsat nye kursister – antallet holdes ca. på status quo 
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6. Modtaget ca. 40.000,-kr. i uopfordret donationer til hjælp til nyt kursus om 
”Hviledagen.” 

7. Nye kurser – Hviledagen, Bøn og Åbenbaringen - er under udarbejdelse 
Havde håbet at Åbenbaringskurset kunne være færdig til 1. kvartal 
19, så det kunne supplere bibelstudiet over samme emne. Men det 
når vi ikke. 

8. Engagerede kursister der ønsker at få en dybere forståelse af den bibelske 
fortælling om Gud 

 
Hvad kan 
forbedres?: 

1. Hvis K-skolen skal være relevant og overleve, er der behov for en 
opprioritering og bedre integrering i kirkens arbejde. Lønbudget opgraderes 
fra 25% til 100%  

2. Fortsat behov for opdatering af eksisterende kurser 
3. K-skolen skal være bedre til at fortælle sin historie 

a. Hvad er K-skolens mandat i forhold til kirken, menighederne og 
fremtiden? 

b. Behov for at forny fortællingen om K-skolen – så den bliver mere 
tydelig og effektiv 

c. Hvem er det vi gerne vil have i tale? 
d. Hvem har vi succes med at nå – er det den gruppe vi skal satse på? 
e. Hvad er udbuddet af kurser? 
f. Hvad skal det være? Skal vi være mere selektive og fokuserede? 

Denne dialog er i gang med Jacob Ejs – mediegruppen – og tre 
medlemmer fra K-skolens bestyrelse. 

4. En styrket kommunikationsafdeling vil give mulighed for en styrket K-skole. 
5. Bedre database – udestående fra 2017 

 
Hvad kan 
man gøre 
anderledes?: 

1. Afholde 2 bibelstævner årligt 1 forår/Jylland – 1 efterår/Sjælland 
2. I samarbejde med kirkens medie-, skole og missionsafdeling at udvikle en 

webportal/hjemmeside – under arbejdstitlen:  
 

Adventistkirkens videnscenter:  
Som udgangspunkt kan det være en kombination af K-skolen, LiFE, 
skoleafd. og sabbatsskole afd. (bibelstudie afdelingen)  
 
Opgave: at samle og udvikle digitalt/printet studiemateriale der er 
understøtter kirkens mission i Danmark og hvor personer har adgang 
til materiale der nærer deres åndelige liv.  
Portalen kan være inddelt i forskellige kategorier: 
Almen interesse: 

Bibelstudier 
Inkl. sabbatsskolemateriale – udarbejdet 
på en måde så det kan bruges af alle 

Kultur 
F.eks. Danske salmer og lign. 
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Kirkehistorie 
F.eks. Den fortsatte reformation og lign.  

Skoler: 
Primært materiale til kristendomsundervisning – i lighed 
med folkekirkens skoletjeneste 

Specifik af interesse Adventist (muligvis): 
 
3. Idebank: 

Udarbejdelse af kurser i emner som skyld og skam, tilgivelse og nåde 
etc. 

Kursus udarbejdet i samarbejde mellem K-skolen og ADRA med fokus 
på socialt engagement? 
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 Sabbatsskolen       
 

 Navn:  

 

 

Henrik Jørgensen 15 % 

 

  

Budget for aktiviteter: Udgifter 2018: 

Standardudgave 

Fremstilling – Oversættelse og tryk                   62.207,30 

Forsendelse                                                              9.940,00 

I alt                                                                           72.147,30                                

 

Tyskudgave 

Oversættelse:                                                        49.500,00 

Licens til Tyskland:  1.750,00 pr kvartal              5.250,00 

I alt                                                                           54.750,00                                

 

Udgifter i alt 2018                                                                                                
126.897,30 

Indtægter 2018 – salg: missionsforeninger, abonnenter etc.                      
117.588,08 

   

Planlagte aktiviteter: 

 

Som koordinator for udgivelsen af bibelstudiehæfterne er det min opgave at 
sikre at de bliver udgivet 2 gange om året med bibelstudier til to kvartaler i 
hver. Den danske udgave er oversat af Marit Birch, Paul Birch udarbejder 
afsnittet aktivitet og dialog, Elsebeth Daugaard læser korrektur og Bente 
Skov Schledermann laver det grafiske arbejde. Hvert halve år trykker og 
udsender vi ca. 800 bibelstudiehæfter. Derudover kan en elektronisk udgave 
findes på adventist.dk. samt på en app (sabbatsskole) til både iPhone og 
android. Derudover er der en række udenlandske hjemmeside der har 
materiale, som kan bruges til inspiration og hjælp til studievejledere. 

Som et pilotprojekt valgte unionsbestyrelsen i 2017 at oversætte et 
bibelstudiemateriale som den tyske union udarbejde. Det er blevet oversat 
af Jette og Christian Christiansen og korrekturlæst af Robert Svendsen. 
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Bente Schledermann sætter det op og Birgitte Bohsen lægger det op på 
hjemmesiden. Projektet har nu kørt i 3 kvartaler i 2018.  

1. Kvartal 2019 (Johannes’ Åbenbaring) er ved at blive produceret. 

I september/oktober måned blev der lavet en onlineundersøgelse af 
materialet via Sabbatonline og ANonline.  

117 deltog i undersøgelsen hvoraf 67 (57%) havde brugt materialet. 

57% brugte materialet som supplement til standardudgaven. 

43% brugte materialet i stedet for standardudgaven 

71% brugte materialet i dagligt studie derhjemme,  

51% brugte materialet i kirken,  

49% brugte materialet som ordstyrer. 

86% bedømmer materialet som enten godt eller meget godt 

34% mener det er teologisk velfunderet (43% standard udg.) 

40% mener det inspirerer til at læse i bibelen (50% standard udg.) 

60% mener det hjælper til et godt bibelstudie (55% standard udg.) 

40% mener det er relevant i hverdagen (24% standard udg.) 

48% mener det fortæller mig noget nyt (34% standard udg.) 

69% mener materialet åbner for forskellige fortolkninger (28% standard 
udg.) 

27% vil foretrække at kun bruge det nye materiale 

25% vil foretrække at kun bruge standardudgaven 

38% vil foretrække at bruge begge 

 

Budget fremadrettet: Udgifter 

Standardudgave: 

Oversættelse og tryk                                             70.000,00 

Forsendelse                                                             10.000,00 

Tyskudgave: 

Oversættelse                                                           66.000,00 
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Licens                                                                          7.000,00 

Udgifter i alt                                                           153.000,00   

Indtægter:                                                              115.000,00  

 

  

Hvad har gået godt?: Der bliver sat pris på afsnittet i standardudgaven: Aktiviteter og dialog 

Paul B. Petersens YouTube introduktion til studiet af Apostlenes Gerninger blev 
godt modtaget. Det påtænkes at et lignende vil blive produceret til 1. kvartal 2019 
hvor emnet er Johannes’ Åbenbaring. 

Vi har afprøvet det nye bibelstudiemateriale og det er blevet modtaget positivt af 
dem der har brugt det. Specielt medlemmer der ikke kommer regelmæssigt, har 
haft en positiv respons til materialet.  

Det er min anbefaling at kirken fortsætter med at udgive materialet i 2019.  

 

Hvad kan forbedres?: Der er fortsat medlemmer der er uvidende om det nye bibelstudiemateriale og 
usikre på hvordan det kan bruges. 

Er tiden kommet hvor DDU sætter større fokus på sabbatsskoleafdelingen?  

Bibelstudietiden lørdag formiddag er det tidspunkt hvor det største antal af kirkens 
medlemmer og bekendte mødes til bibelstudie.  

a. Standardbibelstudiet, som er udgivet af GC, er godt, men bliver ofte kritiseret 
for at være lidt for snæversynet og lægger ofte op til forudindtagede svar. 
Under den nuværende administration kan der endog være en vis dagsorden 
bag studierne. Det bruger også meget internt sprog og vendinger, der kan 
være svært for en kirkefremmed af forstå. 

b. De ekstra sider udarbejdet af Paul B. Petersen er god hjælp til at fordanske 
studiet. 

c. Det tyske materiale er også blevet modtaget godt specielt fordi det har en 
mere europæisk tilgang til studiet og giver bedre anledning for åbenhed og 
drøftelse. Det kan dog også mærkes at det er udarbejdet i Tyskland, med 
illustrationer og henvisninger som ikke er kendt for danskere. 

Det anbefales at der udarbejdes bibelstudiemateriale der kan bruges til kirkens 
medlemmer og deres venner og bekendte (kirkefremmede) 
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Hvad kan man gøre 
anderledes?: 

Det er nu i en årrække at DDU ikke har haft en sabbatsskoleafdeling. Dog er 
sabbatsskoletiden som sagt fortsat det tidspunkt, hvor størstedelen af kirkens 
medlemmer kommer sammen for at studere Guds ord.  

For at sikre at brugerne af bibelstudiehæfterne får det bedst mulige materiale, så 
det også kan bruges sammen med kirkens venner og bekendte vil anbefales det at: 

1. DDU udpeger en leder af Sabbatsskoleafdelingen (25-50%), hvis opgave 
kunne være at: 

a. Sikre udgivelsen af det bedst mulige studiemateriale med respekt 
for de retningslinjer der er givet af GC. 

b. Begejstre kirkens medlemmer til at finde glæden i bibelstudiet i 
samarbejde med menighedernes præster. 

c. Inspirere menighederne til at bruge bibelstudierne sammen med 
venner og bekendte. 

d. Undervise studievejledere i hvad hensigten er med 
studiematerialet og hvorledes det bruges bedst.  

e. Skrive artikler til AN der introducerer emnet for det nye kvartal og 
hvad hovedpunktet er med studiet 

2. DDU nedsætter en gruppe der i 2019 undersøger mulighederne for at lave 
et supplerende dansk materiale, der vil gøre bibelstudiematerialet egnet til 
at det kan bruges af kirkens egne medlemmer samt deres venner og 
bekendte. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

   side 22 
 
 
 

Religionsfrihed 
  
Lasse Bech 
 
Størrelse og prioritering 
Afdelingen ledes af Lasse Bech, der varetager dette ved siden af sine primære opgaver som præst i 
Vejlefjord menighed og som bibellærer i Vejlefjordskolens gymnasium. 
 
Opsummering af afdelingens arbejde i årets løb 
I december 2017 (og dermed efter aflæggelsen af sidste årsrapport) blev der på Christiansborg 
afholdt en konference arrangeret af Humanistisk Samfund. Her blev der fremlagt en rapport fra 
International Humanist and Ethical Union (IHEU) om tilstanden i verden med fokus på humanisters 
trosfrihed. Dette gav anledning til at netværke med repræsentanter fra forskellige organisationer 
samt en håndfuld folketingsmedlemmer. Humanistisk Samfund har i Danmark et ønske om at 
livssynssamfund får lignende vilkår som trossamfund. Adventistkirken bør støtte op om dette 
ønske, da trosfrihed betyder frihed til at have forskellige overbevisninger uanset om de er religiøse 
eller irreligiøse. 
 
I februar blev der afholdt en temadag i den internationale adventistmenighed på Svanevej i 
København. Der var særligt anledning til at være sammen med ungdomsforeningen om 
eftermiddagen, for at give dem et indblik i, hvordan situationen er med religionsfrihed i Danmark. 
Mange af spørgsmålene kredsede omkring sabbatshelligholdelse i forhold til arbejdspladser og 
studiesteder. 
 
I marts afholdt Trans European Division (TED) et rådslagningsmøde for unionernes afdelingsledere 
for Public Affairs and Religious Liberty (PARL). Dr. Ganoune Diop fra generalkonferencen deltog 
med undervisning og drøftelser om arbejdet. Dette var en meget givende anledning til at høre om 
adventismens tilgang til bygge relationer med både politiske beslutningstagere, offentlige 
myndigheder og andre religiøse organisationer. Desuden var det nyttigt at møde de ansvarlige for 
religionsfrihed i Adventistkirken i de forskellige lande i TED. 
 
I april blev Foreningen Åndsfrihed stiftet. Adventistkirken har bakket op undervejs i planlægningen 
af denne forening og var repræsenteret ved den stiftende generalforsamling. Foreningen er nu 
helt selvstændig og består kun af personlige medlemskaber. Vi er derfor ikke formelt en del af 
organisationen. Vi håber, at denne forening kan være med til at fremme åndsfrihed – herunder 
religionsfrihed – i Danmark. Se mere på foreningens hjemmeside: www.aandsfrihed.dk 
 
I april afholdt Institut for menneskerettigheder et grundkursus om menneskerettigheder i Århus. 
Dette medvirkede til en god forståelse for, hvordan menneskerettighederne berører os rent 
juridisk. Dette er meget nyttigt, da det danner baggrund for hvilke rettigheder man har også når 
det drejer sig om religionsfrihed. Det var også en anledning til at møde folk fra instituttet og de 
øvrige deltagere fra andre organisationer. 
 
I maj afholdt Institut for menneskerettigheder et kursus i København om religion og 
menneskerettigheder i nationalt og internationalt perspektiv. Igen var dette en anledning til både 

http://www.aandsfrihed.dk/


 
 
 
 

   side 23 
 
 
 

at få en bedre forståelse for hvordan menneskerettighederne og den juridiske beskyttelse af 
religionsfriheden mod f.eks. diskrimination fungerer. Også her var der god mulighed for at møde 
folk fra forskellige organisationer i civilsamfundet. 
 
I maj blev der afholdt Kirkeligt Samråd for Åndsfrihed i Middelfart. Adventistkirken har været med 
til at bakke dette initiativ op og deltager på lige fod med andre kirkelige organisationer. Det er 
tanken, at der afholdes et årligt arrangement, hvor der tages et tema op, og der deltager både 
politikere og eksperter. Dette er en særdeles god anledning til at netværke med andre i det 
kirkelige landskab samt at bidrage med nogle af de perspektiver vi som kirke har på dette. 
 
Sabbatshelligholdelse på arbejdspladsen 
Igennem hele året har der været en sag med en adventist, der har mistet sit arbejde pga. 
sabbatshelligholdelse. Vi har fulgt sagen nøje og støttet op om dette medlem, da vi mener sagen 
er principiel.  
 
Vi får ind i mellem henvendelser fra medlemmer, der er kommet i klemme i forbindelse med krav 
fra arbejdsgiveren om fremmøde på sabbatsdagen. Ofte har vi med et brev, der forklarer vores tro 
og giver forskellige juridiske referencer om beskyttelse af religionsfriheden, kunnet medvirke til at 
arbejdsgiveren har fundet en pragmatisk løsning, der har kunnet vise tilstrækkeligt hensyn til den 
ansattes religiøse overbevisning. Vi må overveje nøje, hvad der er den bedste måde at støtte på i 
disse situationer. Det er ikke lykkeligt, at det ender med en afskedigelse, hvor man så skal til at 
klage over diskrimination til ligebehandlingsnævnet. Vi skal genoverveje hvordan vi bedst kan 
kommunikere med arbejdsgivere, og hvordan vi giver den bedste vejledning til medlemmer i 
denne situation. 
 
Der er behov for at få en større klarhed over, i hvilket omfang man reelt er beskyttet mod religiøs 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. I mange lande i Europa har adventister specificerede 
rettigheder i lovgivningen angående sabbatshelligholdelse. I USA har man et juridisk princip om at 
arbejdsgivere i et rimeligt omfang skal rumme medarbejdernes religiøse overbevisning – herunder 
hensynet til religiøse helligdage. Dette princip kaldes ”Reasonable Accommodation”. Det ser ud til 
at dette retsprincip ikke har spillet den samme rolle i europæisk lovgivning. Der er dog juridiske 
eksperter, der mener, at det på visse punkter bevæger sig i den retning med de afgørelser, der 
kommer fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Vi må overveje, om dette er noget vi 
skal forsøge at gøre opmærksom på politisk og måske i samarbejde med Adventistkirkens 
internationalt eller med andre organisationer med lignende interesser som os. 
 
Ligebehandlingsloven er nok den væsentligste danske lovgivning, når det gælder religionsfrihed på 
arbejdspladsen. Loven forbyder direkte og indirekte diskrimination pga. religion. Men loven 
beskriver også, at indirekte diskrimination kan være legalt, hvis der både er en saglig begrundelse 
og hvis begrænsningen er proportional. Det er blevet mere tydeligt, at vi som kirke skal have en 
skærpet indsigt i, hvordan juraen omkring dette fungerer, og vi skylder vores medlemmer at 
videreformidle information om dette til dem, så de bedre kan agere på arbejdsmarkedet. 
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Maskeringsforbud 
Sidste år blev der lavet en politisk aftale om det såkaldte maskeringsforbud. Loven trådte i kraft 1. 
august 2018. Som mange andre temaer i den offentlige debat, er dette også fyldt af dilemmaer. Vi 
anerkender, at denne lov ikke formelt retter sig mod nogen bestemt religiøs praksis. Vi må også 
anerkende, at religionsfriheden i dette tilfælde skal opvejes mod hensynet til kvinders ligeværd.  
 
Vi er kritiske overfor det kvindesyn, der kan ligge til grund for religiøs beklædning, der skjuler 
kvinders ansigt. Der kan være kvinder, der enten direkte eller indirekte er pressede af ægtefælle, 
familie eller religiøse ledere til at gå tildækket mod deres eget ønske. Det var allerede forbudt at 
tvinge nogen til at bære religiøs beklædning. Det er problematisk, at den nye lov straffer kvinden. I 
det omfang hun er udsat for andres sociale kontrol, så bliver der tale om at straffe offeret, hvilket 
blot er at tilføje endnu en uret mod hende.  
 
Der kan også være kvinder, som helt af egen fri vilje og ønske bærer religiøs beklædning, der 
tildækker deres ansigt. Uanset, at man ikke er enig i deres valg eller synes om det, kan det 
bekymre, at der ikke kan være plads til denne praksis i det offentlige rum. Samtidig anerkender vi, 
at der også kan være sikkerhedshensyn i visse tilfælde, hvor religionsfrihed naturligvis ikke må 
blive et dække for at løbe en sikkerhedsrisiko.  
 
Vi kan være foruroligede over, at det nok alligevel er hensigten med og effekten af loven, at 
ramme en bestemt gruppe mennesker, der praktiserer deres religiøse overbevisning. Vi kan også 
være bekymrede for, hvad det næste så kan blive, om man vil gå videre og forsøge at forbyde 
andre synlige religiøse symboler i det offentlige rum. 

 
Borgerforslag mod rituel omskæring af drengebørn 
Der har igen i 2018 været en omfattende debat omkring rituel omskæring af drengebørn. 
Debatten er blusset op fordi man har fået mulighed for at stille borgerforslag som folketinget skal 
behandle, hvis der kan samles 50000 underskrifter. Forslaget blev ikke vedtaget, da det ikke kunne 
få flertal i folketinget. Igen er der forskellige hensyn, der skal opvejes mod hinanden. På den ene 
side er der hensynet til barnets helbred og selvbestemmelsesret. På den anden side er der 
religionsfriheden.  
 
Det ville være uetisk i religionsfrihedens navn at foretage en handling, der skader et barn. Det er 
derfor meget væsentligt, at der er en fagligt objektiv vurdering af, hvilke risici og 
sundhedsmæssige konsekvenser omskærelse kan have. Debatten er meget følelsesladet, og der er 
en tendens til at debatten er præget af en del misinformation eller argumenter baseret på 
anekdoter. Derfor må de relevante myndigheder foretage en saglig vurdering af de eventuelle 
sundhedsmæssige følger.  Vi kan være bekymrede for, at man indfører en indskrænkning af 
religionsfriheden – endda på et punkt, der står helt centralt i f.eks. jødedommen. Vi skal være 
opmærksomme på, at dette ikke må føre til en hetz mod jøder og muslimer. I lyset af at 
omskæring ikke blot er et hvilket som helst religiøst ritual, men selve identitetsmarkøren for 
tilhørsforholdet til religionen, og i lyset af udsigten til at dette kan betyde, at jøderne ikke længere 
vil føle sig velkommen i Danmark, må der være meget tungtvejende grunde, hvis et forbud skulle 
indføres.  
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Håndtryks ceremoni 
Folketinget behandler i november 2018 et lovforslag om dansk indfødsret (L80). Dette har givet 
anledning en del debat, da der i lovforslagets bemærkninger er beskrevet krav om håndtryk i 
forbindelse med ceremonien. Vi kan være bekymrede for, at dette er et udtryk for, at bestemte 
religiøse udtryk og overbevisninger ikke kan rummes. Hvis der er religionsfrihed når man er borger 
i landet, kan man undre sig over hvorfor der ikke er samme frihed, når man skal blive borger.  Der 
er en fare for, at lovgivningen bliver for smålig, og at dette sker med henblik på at ramme 
specifikke religiøst begrundede normer uden at disse er til fare for den offentlige orden eller 
sædeligheden.  
 
Evaluering 
I forhold til de mål, der blev sat op i rapporten for 2017 kan vi konstatere følgende 

• Det er ikke lykkedes at styrke vores tilstedeværelse på Adventistkirkens hjemmeside. 
• Det er lykkedes at være synlig på de sociale medier, særligt på twitter. Aktiviteten på 

Facebook, samt synligheden i pressen kan forbedres. 
• Der har været tilbudt temadage til menighederne. Dette er gennemført en gang. Det kan 

tydeliggøres overfor menighederne, at der er dette tilbud.  
• Det er ikke lykkedes optimalt at benytte de ressourcer, der er i Adventistkirken 

internationalt indenfor religionsfrihed. Deltagelsen i TED PARL Advisory i Jerusalem var et 
skridt i den rigtige retning. 

• Der er ikke oprettet en rådgivende gruppe for religionsfrihed men vi har haft god hjælp fra 
menighedsmedlemmer, som har specifik juridisk ekspertise. Vi håber, at dette kan føre til 
at der kan oprettes et mere formelt råd for religionsfrihed. 
 

• Plan og mål 
• Oprette en tilstedeværelse på kirkens hjemmeside. 
• Øge eksponeringen i pressen primært gennem kronikker og læserbreve. 
• Tydeliggøre tilbuddet om temadage til menighederne. 
• Afsøge mulighederne for at bruge Adventistkirkens internationale ressourcer i forhold til 

juridisk bistand og fortalervirksomhed. 
• Tage yderligere skrift mod at få etableret et råd for religionsfrihed.  
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Kommunikation & Medieafdelingen  
 
Jan Gunnar Wold 20 % 
 
Størrelse og prioritering 
 
Afdelingen engagerer i 2018 følgende: 
Jan-Gunnar Wold (20%) - Daglig leder 
Bente Schledermann (32 timer) – Tilrettelæggelse og produktion af materiale 
Birgitte Bohsen (freelance timebasis) – Webmaster 
Brian Rasmussen (delvis overlappende med IT arbejdet) 
Mathæus Müller (freelance timebasis) – Mission Spotlight mv. 
Susanne Christensen (freelance timebasis) – Web arbejde 
René Bidstrup – samarbejde 
 
Opsummering og evaluering 
 
Afdelingens mediestrategi der blev fastlagt i 2017, er forsøgt gennemført i de forskellige projekter 
der er udført. Strategien gik ud på at inspirere menigheder til at tænke på en helhedsmæssig 
kommunikation hvor alle dele af kirkens liv trækkes ind. Alt fra lyset i gangen, kirkens udseende og 
tilstand, samt de aktiviteter og det materiale som menigheden benytter sig af.  
 
Temadage i menigheder om kommunikation 
Der har været gennemført tema-sabbatter både i 2017 og i 2018, og sådanne vil også gennemføres 
i 2019. På disse temasabbatter, vil vi gennem et varieret program og dialog med menigheden, 
forsøge at inspirere til at se udad, hvor man formidler alt på en indbydende måde, og henvender 
sig til den almindelige dansker på en måde der giver mening. Her ser vi både på brugen af 
menighedsbladet, lyset i indgangspartiet, hvorvidt man får følelsen af at være velkommen når man 
træder ind i kirken, til den måde man kommunikerer på under bibelstudiet eller debatter i 
menigheden.  
 
Udarbejdelse af nyt adventist.dk 
Meget tid er blevet brugt på samarbejde med Mediegruppen og Adventistkirken Norge i 
udarbejdelsen af det nye adventist.dk. Det har været en del tekniske udfordringer der medførte at 
projektets planlagte tidshorisont er blevet kraftig forskudt, men projektet planlægges lanceret i 
starten af 2019. Den norske side blev lanceret i november 2018.  
 
Kommunikationsweekend på Vejlefjord 
Den 9.-11. november blev der arrangeret en kommunikationsweekend på Vejlefjord. Her var fokus 
at inspirere og informere. At dele erfaringer om teknik og udfordringer man står med i forbindelse 
med streaming i menigheder. Arrangementet blev afholdt i lys af et skandinavisk samarbejde, hvor 
kommunikationsafdelinger i Sverige, Norge og USA deltog. Arrangementet henvender sig til alle i 
menigheden der er optaget af formidling igennem dagens forskellige medie platforme. 
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Deltagelse på LifestyleTV indvielse i Arvika 
DDU var efter invitation repræsenteret ved indvielsen af de nye lokaler til LifestyleTV i Arvika, 
Sverige. Her deltog Thomas Müller og undertegnede. Det stod klart at LifestyleTV  var vokset ud af 
de lokaler der var i Malmø, men nu har fået  fysiske rammer der muliggør en helt anden 
produktionsstørrelse, hvor professionalismen har langt bedre vilkår.  
 
 
Produktion af AdventnytOnline 
Den elektroniske udgave af kirkens nyhedsbrev er udkommet hver måned bortset fra juli måned. 
Her bliver der givet informationer om kirkens liv og aktiviteter. Næsten 500 medlemmer abonnerer 
på nyhedsbrevet. Der er blevet produceret en printvenlig PDF, som der linkes til i nyhedsbrevet, og 
som printes ud og sendes til menighederne samt til ca. 50 medlemmer, som har svært ved det 
elektroniske. 
 
Produktion af SabbatOnline 
SabbatOnline sendes ud til næsten den samme adresseliste som AdventnytOnline. Dette ugentlige 
nyhedsbrev er der gode tilbagemeldinger på fra læsere. Formålet med dette nyhedsbrev er at 
påminde om arrangmenter førstkommende weekend, lidt ekstra læsning om sabbatten eller 
tilsvarende, og lidt omkring hvordan man har det rundt i menighedslivet med et billede hver gang. 
 
AndagtOnline 
Der sendes ud en elektronisk andagt hver dag. Materiale til denne kommer fra en bog eller andet, 
der udvælges ved årets start. 
 
Kommunikationssamarbejde på skandinavisk plan 
I maj måned 2018, var kommunikationsledere for Norge, Sverige og Danmark, samlet i Stockholm, 
for at etablere et tættere samarbejde på skandinavisk plan. Samarbejdet er et forsøg på at etablere 
større deling af ressourcer, samarbejde om aktiviteter, kurser og andet der kan stimulere og 
tiltrække specielt unge mennesker i det kommunikationsarbejdet kirken udfører. Konceptet fik 
navnet ”Adventist Communication Academy”. Det blev anført at det var vigtigt med en 
international forståelse af konceptet, så det ikke kun var fokus på et af de 3 lande. Arrangementet 
på Vejlefjord i november, var et direkte samarbejde på tværs af landegrænser, og tilsvarende 
arrangementer er i sigte for de norske og svenske menigheder i fremtiden. Konceptet er støttet af 
alle 3 unioner, og har en egen hjemmeside på ”ac-academy.org”.  
 
Deltagelse på Gain konference 
Afdelingen deltog på årets Gain konference i Valencia. Konferencen er en vigtig brik i at knytte 
netværk med andre dele af tilsvarende arbejde i kirken.  
 
Dialog med Kristelig Dagblad 
Der har i 2018 været en dialog med Kristelig Dagblad omkring hvordan vores arrangementer og 
gudstjenester kan blive overført og publiceret i avisen og på KD’s webside. Dette arbejdet 
fortsætter i 2019, da KD for nylig har skiftet teknik og denne skal lige indkøres. 
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Hope Channel Danmark 
HC bruges hovedsagelig til opbevaring af video materiale og Mission Spotlight. Der er i 2018 ikke 
prioriteret yderligere aktivitet på denne platform. 
 
Produktion af materiale 
Kommunikations- og medieafdelingen har i 2018 også arbejdet med den praktiske udførelse af 
blade, brochurer og tidsskrifter. Både i den grafiske udformning og i selve produktionen. Her 
samarbejdes der med alle kirkens andre afdelinger. 
 
Produktions team 
Årsmøder og regionsmøder trækker ofte på kommunikations- og medieafdelingen i forbindelse 
med teknisk udstyr og de deltagere der yder en betydelig indsats for at det hele kommer til at 
fungere. Mange af menighedens unge har været engageret i den praktiske gennemførsel af disse 
arrangementer. 
 
Videomateriale 
Der er i 2018 gennemført en del mindre videoproduktioner, både til CD og YouTube. 
 
Planer og mål 
 
Generelle ressourcer 
I lys af generalforsamlingens ønske om at satse på formidling som den ene del, er det afdelingens 
opfattelse at de tilgængelige ressourcer ikke er tilsvarende prioriteret. Nu er formidling mange ting, 
men i vore dage er den digitale formidling af væsentlig betydning.  
 
GAIN 
Ledelsens synspunkt om afdelingens deltagelse hvert andet år ved de årlige GAIN-konferencer bør 
revurderes, da mediebilledet og kommunikationsbilledet ændrer sig meget hurtigt, og det er vigtigt 
at fastholde kontaktflade og inspiration. Det er ikke nødvendigt at sende de samme personer til 
denne konference hvert år, men Danmark burde absolut være repræsenteret ved alle GAIN-
konferencer. 
 
Hjemmesiden 
Arbejdet med den nye hjemmeside fortsættes og udvikles videre. Det er planen at den nye 
hjemmeside skal være et mere aktivt medie end tidligere, hvor indhold ændres og siden bruges 
mere målrettet til udadrettet arbejde. Der er en helt klar kommunikationsfilosofi bagved den nye 
hjemmeside, som angivet i indstillingen og det materiale der dannede grundlag for bestyrelsens 
igangsætning af projektet. Tanken er at hjemmesiden skal være kirkens visitkort til hr. og fru 
Danmark, med speciel vægt på at bruge et personligt sprog, hvor læseren føler sig tiltalt og i højere 
grad har mulighed for at give respons. Stilen er tiltænkt at bryde med den historiske ”plakat” 
tilgang, hvor vi formidler oplysninger. Der lægges mere vægt på at formidle holdninger og 
forståelse til dem der ikke har stor religiøs erfaring. 
 
De elektroniske nyhedsbreve 
I lys af afdelingens nuværende ressourcer, og den tilgængelige tilbagemelding fra læsere, så er det 
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besluttet at samle AdventnytOnline og SabbatOnline, til en ugentlig udsendelse. Produktion af 
AdventnytOnline indeholder for det meste ting der kan tilføjes det ugentlige nyhedsbrev. Den 
trykte udgave vil således udgå. Hvorvidt der i fremtiden vil indføres andre trykte medier for at 
holde kontakt med dem der ikke går online, bør vurderes i en anden sammenhæng. 
Medieråd 
Det er afdelingens ønske, at et egentlig medieråd kunne samle viden og koordinere aktiviteter for 
et tværsnit af alle kirkens afdelinger, ikke kun den digitale del. Der er ofte overlappende behov og 
udfordringer, og hver afdeling sidder ofte alene med dette. Et sådan medieråd kunne primært have 
et koordinerende mandat. Som det er i dag, er KS-skolen ikke en del af Kommunikations- og 
Medieafdelingen, men i lys af hvor KS-skolen bevæger sig i en digital tidsalder, giver det mening at 
have mere samarbejde på tværs. 
 
Undersøgelse af menigheders teknik 
I 2019 er der planlagt en undersøgelse af alle menigheders tilstand på det tekniske plan. Der 
vurderes ansøgning om KEHAP-midler i denne sammenhæng. En opgradering af de mindre 
menigheder, så de på en lettere måde kan se videoer og streaming, vil medføre mere liv og større 
fællesskabsfølelse på tværs af menigheder i en tid med manglende ressourcer. Det er desuden til 
stor inspiration at se og lytte til Mission Spotlight. Det indirekte resultat kan så være at 
medlemmer inspireres til missionsaktiviteter, og det bliver mere interessant at invitere fremmede 
med ind i kirken. Mange store menigheder har allerede egnet teknik, men mange mindre 
menigheder har ikke haft råd til dette, og det er måske her behovet er størst. 
 
2019 
I det kommende år, vil der fokuseres på allerede igangværende opgaver, videreudvikling af nye 
tiltag, skandinavisk samarbejde, flere videoproduktioner, opgradering af menigheders teknik, og en 
mulig opgradering af Hope Channel. En optimal ressourcebemanding ville være 3 årsværk. 
 
Økonomi 

Kommunikation og Medieafdeling
Tal baseret på opgørelse fra 2017

Beskrivelse 2019 forslag

Arrangementer og møder 50.000.-

Web hosting, udvikling og support 100.000.-

Indkøb af diverse hardware 60.000.-

Software, nyindkøb og løbende abonnementer 135.000.-

Det vurderes som realistisk at gennemførelse af nye aktiviteter kan medføre flere omkostninger
hvor den totale budgetramme, ex. medarbejderbetaling, vil udgøre 350 – 400.000.-  
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Kristen forvaltning 
 
Jan Nielsen 
 
Kristen forvaltning dækker over et meget stort område i den enkeltes liv og livsførelse. Der er tale 
om både åndelige elementer samt de mere praktiske – ofte økonomisk orienteret – elementer. 
 
Forvaltning vil blive sat i fokus på mange forskellige platforme.  
 
Der vil desuden fortsat være fokus på områder ud fra den økonomiske vinkel – tiende, testamente 
og arv ved fx faste oplysninger i Adventnyt. Derudover vil der fortsat i hvert Adventnyt sættes 
fokus på forvaltning, fx en side med en klumme eller en artikel med særlige forvaltningsbudskaber.  
 
Afdelingen har ikke direkte aktiviteter. 
 
 

Dansk Bogforlag 
 
Jan Nielsen 
 
Siden 2016 har der været fokus op oprydning om omstrukturering af Dansk bogforlag. Varenr. er 
reduceret fra 1.300 til ca. 250. Varelageret består nu af ca. 20.000 enheder, hvortil kommer 
sabbatskolemateriale på ca. 6.700 enheder, primært børnesabbatskolemateriale. 
 
Værdien af lagret uden sabbatskolematerialet er nu bogført til ca. 250t kr. Salgsprisen ud fra 
listepriser var indtil sommer 2017 sat til 2.100t kr. for alle bøger. Listepriser er i sommeren 2017 
tilrettet, så den samlede salgsværdi nu svarer til 880t kr. (alle priser ex moms).  
 
De nye listepriser er anvendt ved salg side sommeren 2017, men de nye priser er ikke markedsført 
aktivt endnu, idet der i efteråret 2017 er prioriteret indkøring af personale samt omfordeling af 
opgaver i økonomiafdelingen før ekstra opgaver under forlaget. De nye listepriser blive 
promoveret i 2019 og vil også fremgå af forlagets hjemmeside. 
  
Der er fortsat i 2018 leveret mange bøger til gademission og tilsvarende. Bøger sælges til stærkt 
reducerede priser. Det er primært præsters budget til evangelisme, der finansierer bøgerne.  
 
Ved årsmødet i 2018 blev der fokuseret på få titler og samtidigt på at hjælpe boginteresserede 
med at finde ønskede titler på internettet ved brug af opstillede computere. Oplevelsen er, at der 
er mange der gerne vil se bøger, men ikke købe så meget. Det er dog vurderet, at der af 
resursehensyn ikke ville blive gjort større indsats ved årsmøder for at indhente/låne bøger fra 
forlag uden for DB. For årsmødet 2019 har Stanborough Press inviteret sig til at have stand på 
årsmødet i tillæg til DB. 
 
Målet er i 2019 at få defineret en klarere vision for DB, hvorfor dette vil indgå i planlægningen. 
 



 
 
 
 

   side 32 
 
 
 

DB står for kopiering/print til afdelinger og institutioner, hvilke bliver faktureret efter forbrug og 
medfører en kostbaseret indtægt til forlaget.  
 
Der vil fortsat i 2019 blive arbejdet ud fra følgende principper, fx 
 

o Bøger skal ud fra lageret 
o Små produktioner (Vejen til Kristus er ved at blive klargjort til tryk i opdateret oversættelse) 
o Patriarker og Profeter vil blive nyoversat og udgivet i 2019 med støtte fra KEHAP 
o Udsalg – kampagner – årsmødesalget 
o Salg fra Hjemmeside 
o Opsamling af ideer, som periodevis gennemgås for evt. handling 
o Undersøge elektroniske udgivelsesmuligheder 

 
Regnskabet for forlaget er i 2017 sammenlagt med kirkens regnskab. Forlaget vil som del af 
kirkens regnskab fortsat indberette moms. Der er lavet særskilte konti for forlagt, så det fortsat er 
muligt at følge forlagets økonomi og vurdere driften af aktiviteter under forlaget. Fremadrettet vil 
der ikke ske selvstændig opstilling af regnskab for forlaget, men forlaget vil blive revideret som en 
del af kirkens regnskab. Dette vil samlet medføre mindre forbrug af resurser i den daglige drift 
samt på sigt – færre omkostninger til revision.  

 
 

Hjælpeaktion 
 
Jan Nielsen 
 
I 2017 blev det besluttet, at Hjælpeaktion skulle forankres mere tydeligt i ADRA, hvor DDU fortsat 
er behjælpelig. Menighedernes rolle i indsamlinger fortsætter og ADRA vil tage ansvaret for at 
udvikle koncepter, materiale og markedsføring. Der er mange ihærdige indsamlere og især 
indsamlingen på Færøerne er væsentlig – henimod 1/3 af årsresultatet samles dér. 
 
Hjælpeaktion er i 2018 i proces med at blive overdraget til ADRA for den meste del af 
implementeringen og administrationen, hvor ADRA overtager denne del helt fra 2019. DDU vil 
fortsat have kontakt med menighedernes kasserer for indberetning og overførsel af indsamlede 
midler. 
 
ADRA har skiftet personale med ansvar for Hjælpeaktion, og dette personale har været på plads 
fra sommeren 2018 og kan nu tages sig af opgaven med overdragelsen. Der er aftalt rapportering i 
2018, som ikke er så omfattende som tidligere. Processen er dog uplanlagt forsinket. 
 
Efter første rapport ultimo september er der indtil videre i 2018 indsamlet ca. 500t kr. hvilket er 
70t kr. under niveauet på samme tidspunkt 2017. På bestyrelsesmødet vil ajourført rapport blive 
fremlagt 
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SABUS  
SABUS er i gang! Årsmødet blev den første officielle opstart med kurser i SABUS-regi, bannere og 
synliggørelse af SABUS med blandt andet is sabbats eftermiddag. 
 
Med de ændrede tilskudsregler fra DUF skal SABUS op på 500 tilskudsgivende medlemmer inden 
31. december 2018. Status på medlemstal medio november er omkring 300 medlemmer. 
Bestyrelsen er aktiveret i arbejdet for at nå i mål – med direkte kontakt til lokalafdelingerne. 
 
Lokalforeninger  
Vejle – er i gang og arbejder på at få stablet aktivt lokalt arbejde på benene. 
Cafékirken – er i gang med omstruktureringen og etablering. 
SABUS Fyn er oppe at køre – godkendt af bestyrelsen og lokalt er man aktivt i gang med at 
opbygge foreningen. 
Nærum – er ved at omstrukturere med plads til spaghettigudstjenestegruppen og de unge. 
Roskilde – vælger ikke at lave en formel forandring, men arbejder med de unge i den nuværende 
struktur. 
Haslev er lukket – til gengæld håber vi at Faxe bliver aktive igen i løbet af næste år, da flere 
forældre med mindre børn, ser et potentiale i det arbejde. Køge har udtrykt ønske om at blive en 
del af det arbejde, med foreningen i Faxe som tovholder i første omgang. 
 
I sommeren 2018 begyndte Adventistkirkens ledelse at stille spørgsmål til muligheden for at 
SABUS kan modtage DUF-midler, når kirken modtager midler fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS). 
Det har desværre taget meget tid og fokus for afdelingen.  
 
SABUS-bestyrelsen var bekymret over den manglende tilbagemelding fra kirkens ledelse om især 
de økonomiske beslutninger. I lyset af dette, valgte bestyrelsen i oktober, at fortsætte at arbejde 
mod den oprindelige plan med fuldt DUF-tilskud. SABUS-bestyrelsens vurdering er, at et af tre 
scenarier skal vælges. Enten at vi fortsætter som hidtil, med tilskud fra både SLKS og DUF. Eller at 
vi enten vælger de 850.000 (DUF-midler) eller de 400.000 (SLKS). Bestyrelsens forventer, at vi 
fortsætter hidtil, da lignende kirkelige organisationer har fungeret under samme vilkår igennem 
mange år. 
 
I skrivende stund afventer SABUS et svar fra Adventistkirkens ledelse, hvordan de mener dette kan 
løses.   
 
Synergi 
SABUS’ afdelinger har et tæt samarbejde, og ønsker at synliggøre dette gennem en fælles 
profilering ved arrangementer og ved en mere overskuelig og bedre organiseret fælles 
hjemmeside. Den forventes klar i begyndelsen af 2019. 
 
 
 
Kalenderplanlægning sker i samarbejde mellem de forskellige afdelinger og børneattester vil nu 
ske fælles i SABUS-regi, som vil lette arbejdet med at indhente dem. En fælles strategi og 
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samarbejde vil styrke afdelingen og hjælpe med at nå ud til børnene fra tidlig alder og fastholde 
kontakten hele vejen igennem. 
 
I det nordiske samarbejde har SABUS udbytte af fælles inspiration og samarbejde med projekter 
som spejder-, børne- og familiemateriale, bibelstudiemateriale og fælles idéudveksling. 
 
SABUS ønsker at formidle evangeliet på et sprog og på måder, som kan forstås af de yngre i kirken 
at øge involveringen af unge og gennem aktiviteter og lejre at have Jesus i fokus. 
 
 
Mads, Anne-May, Bjørn Espen, Marianne 
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Børn og Familie 
Anne-May Müller – 50% 
 
Af de store ting på et år, er det især: 
Årsmøde, familieweekend og parweekend der fylder mest i tid og planlægning. Vi har en høj 
kvalitet på de ting, som foregår, prøver at blive bedre og skrue en tand op på vores store events. 
Det har bl.a. betydet, at vi i 2019 må dele den mindste aldersgruppe til årsmødet op i to om 
sabbatten pga. det store fremmøde. En god familieweekend i 2018 med over 100 deltagere 
betyder også, at vi ændrer koncept i 2019 og gør det i efterårsferien fra onsdag – søndag og ikke 
kun en weekend som tidligere. Parweekenden var fyldt op, og der er begrænsningen i lokalerne på 
Hvidekilde, men vi beholder størrelse og niveau, da det fungerer godt.   
Derudover har der været arbejdet videre med at få implementeret vores nye discipelskabsplan. 
Den skal bredere ud og helt ud i hjemmene, hvor den kan gøre gavn. Præsterne er ved to 
medarbejdermøder i 2018 blevet undervist i den, og den blev præsenteret kort og delt ud til 
årsmødet. Undervisning i planen ved en sabbatsskoleklasse ved regionsdagen i Nærum, og hvor 
jeg ellers kommer rundt har jeg brochurerne med. Området skal have fortsat fokus i 2019. 
Jeg har haft en flok friske folk med til inspirationstur til Holland for at se på et af deres store events 
i børnearbejdet. Det gav overskud og lyst til at gøre lignende ting her i Danmark, men starter ud på 
det lokale/regionale niveau. 
 
Der er blevet indsunget en del børnesange samt indscannet noder, som er tilgængelig for 
bibelklubberne. Det blev præsenteret og undervist i til et kursus til årsmødet. 
 
Udfordringer er vi ikke fri for. Tid er en af dem. At finde alle de frivillige der skal bruges til events 
kræver meget af min tid og energi (som f.eks. til årsmøder og weekender). 
Jeg har i året udsendt nogle nyhedsbreve til bibelklublærerne – det kunne der gøres mere ud af for 
at få en hyppigere kontakt. 
 
Så har vi kæmpet med at få oprettet lokale SABUS-foreninger. Det vil være en fortsat kamp de 
næste år at få det ind under huden i denne del af arbejdet, og der skal vi have udarbejdet mere pr-
materiale, som synliggør fordelene ved både at være medlem og være en lokalforening. 
Hjemmesiden er også et ømt punkt … men vi venter på ny! 
 
Der var på opfordring fra forældre indkøbt ekstern foredragsholder til emnet ”børn og sociale 
medier” til årsmødet. Hun gjorde det fantastisk godt og relevant – men tilslutningen var pinligt lav.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planer for 2019: 
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• At få discipelskabsplanen implementeret og en del af forældres og menigheders tanker.  
• Mere sammenhængende børneprogram til årsmødet, så der er en rød tråd også for 

børnene igennem dagen og weekenden. Derfor samlet planlægningsdag for 
børneårsmødet i januar. 

• Familielejr i efterårsferien – finde nyt koncept – og ikke mindst folk til at tage børnemøder, 
aktiviteter, undervisning og lave mad. 

• Komme i gang med andagtspakke udsendelsen samt andre nye ressourcer der skal 
udarbejdes og produceres. 

• Lederinspiration: I 2019 skal vi have fokus på at inspirere især bibelklublærerne og generelt 
tænke i oplæring af vores ledere! Weekend afsat i oktober til formålet. 

 
Budget: 
Udover de ”normale” udgifter vil der være brug for ekstra til: 
10.000 kr børneårsmødet 
20.000 kr forlængelse af familieweekend 
20.000 kr ledertræning 
En flex-ansat til hjælp med materialeudvikling (Sabbatschat mm) 6 timer pr uge i 3½ måned. 
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Spejderne 
Mads Kivikoski - 90%  

Da arbejdet omkring at strukturere SABUS på mange områder fortsat er i proces, og at vi som 
afdelinger fortsat arbejder i søjlerne, børn, unge, teen og spejder, tager min rapport udgangspunkt 
i spejderne. Velvidende at SABUS-bestyrelsen formelt dækker over hele kirkens ungdomsarbejde, 
vil det i rapporten være spejdernes interesser, der bliver beskrevet, når der henvises til 
bestyrelsen. 
 
Spejderlivet leves lokalt 
I 2017 besluttede bestyrelsen at øge indsatsen i de lokale troppe. Dette var dels for at 
imødekomme DUFs øgede krav til et lokalt styrket foreningsliv og Adventistkirkens ønske om at 
skabe mere liv og styrke fællesskabet i menighederne. Ikke mindst i erkendelsen af at store 
nationale arrangementer ikke gør arbejdet i sig selv – spejderlivet leves lokalt. 
 
En vigtig del af spejdertroppenes opgave, og et sted hvor spejderne tilfører menighederne høj 
værdi, er gennem udviklingen af ledere. Spejderlivet skaber naturlige rammer for at identificere og 
udvikle kommende ledere. Spejderne er en god øvelsesplads for de aktiviteter. Derfor prioriterede 
vi også to arrangementer forbeholdt ledere i 2018. Det ene afholdtes i Polen med TED som 
arrangør og korpset som økonomisk sponsor for de danske deltagere. Det andet, som vi selv 
arrangerede, afholdt vi på Finderup, og var med stor deltagelse fra flere troppe. Vi lykkedes med 
at skabe rammer, som efterlod deltagerne med fornyet energi og motivation, som de tog med 
hjem til troppene. 
 
Nordisk samarbejde 
I samarbejde med Norge og Sverige har vi taget et stort skridt i retningen mod en fælles 
træningsplatform, som skal tage hensyn til den virkelighed vi befinder os i. Vi har lagt os fast på et 
format, der skal forsøge at tilgodese de store forskelle på troppenes aktivitetsniveau og 
aldersspredning. Formålet er at gøre det lettere for ledere at finde inspiration og afvikle relevante 
aktiviteter for deres spejdere. Forventningen er, at grundrammerne ligger klar i løbet af det næste 
halve år, hvorefter materialet skal udvikles. 
 
Udvikling af lokale aktiviteter og ejerskab 
Som beskrevet har vi ønsket at styrke de lokale troppe. Bestyrelsens ønske lægger sig op af DUFs 
forventning om lokalt iværksatte aktiviteter. Også ud fra troppenes egne ønsker om at få mere luft 
i kalenderen lokalt, valgte vi derfor at udfordre vores kalender. For andet år har troppene derfor i 
år været ansvarlige for juleturene og har bedre mulighed for at fylde kalenderen med lokale eller 
regionale ture. Juleturene er en stor succes på grund af det lokale ansvar. Desuden giver flere 
troppe udtryk for det positive ved at have mulighed for at lave efterårsture i kano eller i hytte. 
 
De ressourcer som korpset sparer på regionale ture, investerer vi i spejderlejren og lederudvikling. 
I februar 2019 er der derfor, med inspiration fra børnelejren, afsat en weekend hvor unge ledere 
inviteres til at udvikle ideer til spejderlejren, i ønsket om at det kan involvere flere gennem 
ejerskab. Desuden er der afsat flere midler end tidligere til ledertræning, et område hvor vi har 
flere spændende ideer på bordet. 
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Kommunikation – her kan vi blive bedre 
Vi har i korpset oplevet en efterspørgsel på mere (måske bedre) kommunikation. Det er naturligvis 
en efterspørgsel vi er nødt til at tage alvorligt. Ud over en øget kontakt til tropsførerne og flere 
besøg lokalt, har vi valgt at vi fremover ønsker at øge mødefrekvensen i tropsrådene til 4 gange 
om året. Dette er for at give bedre mulighed for at dele informationer og debattere aktuelle 
emner for spejderne, men også for at give troppene mulighed for at dele erfaringer eller 
planlægge aktiviteter på tværs af troppe. 
Vi har en målsætning om at vores medlemskommunikation skal styrkes. Foreløbigt er det blevet til 
4 nyhedsbreve på e-mail, men når alt kommer til alt, ønsker vi ikke at fabrikere kommunikation for 
kommunikationens skyld – vi ønsker, at det vi foretager os, er relevant og skaber værdi. Ingen tvivl 
om at vi ikke er i mål, når det kommer til dette punkt. Korpschefen ønsker et tættere samarbejde 
med kirkens afdeling for kommunikation, og foreslår en prioritering af ressourcer inden for dette 
område. Det er vores overbevisning, at det vil gavne spejderne og kirkens andre afdelinger. 
 
Administration 
En forholdsvis stor del af spejderchefens arbejde går med administration. Som konsekvens af 
SABUS-projektet, og opgaverne omkring dette, er administrationsdelen ikke blevet mindre. Vi er 
overbeviste om, at det ville være hensigtsmæssigt at se på om fordelingen af opgaver, kunne være 
anderledes. Et konkret forslag er at kirken varetager en større del af den administrative opgave 
vedrørende DUF og medlemsregistrering, hvor afdelingslederne i højere grad er bindeledet 
mellem lokalafdelingerne og administrationen. 
Dette vil betyde, at en hel del tid vil blive frigivet for en afdelingsleder (nuværende spejderchef). 
Denne tid kan enten omsættes til en besparelse/omprioritering af lønkroner eller til at frigive 
tiden for spejderchefen til mere synligt spejder-relevant arbejde. Det er klart, at den forandring 
som vil komme i forlængelse af SABUS, vil give anledning til at omstrukturere en del opgaver, og 
min opfordring vil her være at lade de forskellige opgaver lande der, hvor kompetencerne er bedst 
udnyttet. 
 
2019 
Alt i alt har det været et år med spændende udfordringer og fantastiske oplevelser. Spejderne ser 
frem til et år hvor der igen er uniformer på lager, hvor Camporeen i England bliver et højdepunkt 
og hvor lederudvikling og træningsplatformen fortsat kommer til at være en prioritering. I 
skrivende stund er vi godt i gang med medlemsregistrering – en opgave der fortsat fylder mest for 
spejderne. Men vi ser frem til et år hvor SABUS får lov til at vokse og udvikle sig i den retning vi 
ønsker; en fælles platform for kirkens børne- og ungdomsaktiviteter.  
 
Men ønsket om Guds velsignelse til hele kirken i Danmark. 
 
Mads Kivikoski 
Spejderchef 
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Teen afdelingen 
Bjørn Espen Holtse 75 % 
 
Budget for aktiviteter 
Investeringer  
TEEN-telt indretning 10.000kr  
I alt 10.000kr 
 

Årsmøde  
Teltleje 6.000kr 
Gulvleje 2.000kr 
Bardisk 500kr 
Servering 1.500kr 
Gave til taler 500kr  
I alt 10.500kr 
 

TEEN camp 
Sted 36.000kr 
Mad og servering 30.000kr 
Aktiviteter 30.000kr 
Deltagerbetaling -50.000kr 
I alt   46.000kr 
 

Ledertræningsweekend 
Sted og aktiviteter 23.000kr 
Mad og servering 5.000kr 
I alt 28.000kr 
 

Lederpleje  
I alt 3.500kr 
 

Regionale puljepenge  
30.000 x 4 (regioner) 
I alt 120.000kr 
 
Samlet i alt 218.000kr 
Kalender for planlagte aktiviteter (bedømmes i retrospekt) 
Årsmøde for teenagere  29.05.19-02.06.19 
TEEN camp   07.07.19-17.07.19 
(Ledertræningsweekend 01.02.19-03.02.19) 
 
Hvad er gået godt? 
De seneste to år har vi i TEEN afdelingen med TEEN campen som omdrejningspunkt satset på at 
skabe en stærk fællesskabsfølelse blandt teenagerne. Et fællesskab hvor teenagerne føler sig 
værdsat og trygge, og hvor de møder sunde værdier for et godt liv. Også et fællesskab hvor de 
føler sig inkluderet og hørte, og hvor de føler ansvar for at bidrage og videregive det gode, vi har 
sammen. Sådan et fællesskab kommer ikke af sig selv, og det kræver bevidste valg og 
investeringer. Det føler jeg, vi er lykkedes med. Selvom det er et arbejde, der skal fortsættes, er 
der blevet skabt et tillidsfuldt og meningsfuldt fællesskab. Det ser jeg som et vigtigt fundament, 
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for det vi ønsker at bygge ovenpå. Uden et meningsfuldt og velfungerende fællesskab hvad er så 
pointen med at invitere folk med? Uden teenagernes tillid er der risiko for, at øvrige tiltag og 
tilbud ikke fanger an og gør sin indflydelse gældende i deres liv.  
 TEEN-talk var for så vidt et godt og vigtigt arrangement for de deltagende. Jeg er ikke 
i tvivl om, at det er en god idé at skabe et forum, hvor teenagere kommer hinanden ved og får 
snakket om emner relateret til deres trosliv. Et sted hvor de bliver inspireret og udfordret af 
voksne omsorgsfulde ressourcepersoner, men arrangementet synes ikke at have fundet sit helt 
rigtige format og sted for afvikling. Bl.a. derfor er den ikke sat i kalenderen.  
 
Hvad kan forbedres? 
Kontakten til den enkelte teenager. Den enkelte teenager bør føle sig betydningsfuld og 
imødekommet og blive personlig inviteret til et event. Generelt er vi gode til den personlige 
kontakt, hvis de først kommer på TEEN camp. Det er her, de for alvor kommer ind på ledernes 
radar. Men vi mangler et system, der sikrer, at teenagerne bliver set og mødt i deres lokalområde 
og inviteret ind i et større fællesskab. Det kræver at vi involverer flere og derved bedre matcher de 
behov, der er forbundet med at skabe relationer.  
 Regionale teen events. De skal op og køre. Det skal være muligt at styrke 
fællesskabet (med flere events hen over året) med andre unge i Adventistkirke -regi, også selvom 
man ikke deltager i andre af SABUS´tilbud som fx spejder. 
 Teenagernes mulighed for at deltage i udfordrende og omsorgsfulde snakke, med 
andre unge og voksne ressourcepersoner, om emner relateret til det at tro.  
 
Hvad kan man gøre anderledes? 
Turde at fokusere TEEN-lederes ansvar og arbejdsbeskrivelse til mere reelt lederskab med 
forventning om uddelegering af ansvar og opgaver. Således at der bliver indskudt et ansvarligt lag 
af regionale ”mellemledere”, der står med den mere direkte kontakt rundt om i landet. Jeg vil på 
bestyrelsesmødet præsentere nogle konkrete tanker på, hvordan det kunne se ud. 
Det vil give tid og plads til at tænke og arbejde proaktivt, så TEEN afdelingen fremadrettet får 
status som ressourcecenter og sparringspartner for de lokale menigheder i deres arbejde for 
teenagerne og ikke praktisk opgaveløser på bestilling. Jeg mener, der bør være dedikeret kræfter 
til det visionære og det at opsøge ny inspiration og viden, som kan tilpasses og oversættes til de 
udfordringer de enkelte menigheder står overfor. 
 Det kunne fx være som ressource ifm. sabbatskolen for teenagere. Her har vi i et 
nordisk samarbejde udarbejdet et sabbatskoleoplæg, der er klar til brug, men i Danmark stadig 
mangler oversættelse og evt. udarbejdelse af et fysisk format i tillæg til en online version. Det vil 
både kunne bruges i en teenager klasse, men for så vidt også til voksne (som det er afprøvet i 
Sverige). Det ville være spændende at afprøve, om dette materiale som sabbatskoletilbud kan 
danne ramme om det slags forum, vi forsøgte at skabe med TEEN-talk. Gerne med forsøg på 
lejlighedsvist at slå teen- og voksenklasser sammen, men med udgangspunkt i et materiale 
teenagerne føler sig hjemme i, og som måske også hjælper de ”ældre” i menighederne ud af deres 
”sabbatskolerutiner”.  
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Ungdomsafdelingen 
Marianne Dyrud 
 
Hvad er gået godt? 
Ungdomsteltet på årsmødet i år viste at der er mange unge som søger et fællesskab. Denne gang 
blev pallesofaer sat ind og mere fokus på hygge, og der var godt besøgt under hele arrangementet.  
Ungdomsafdelingen i Norge og Danmark samt de respektive ADRA-kontorer gennemførte en rejse 
til Uganda sommeren 2018 for at få en dybere forståelse av hvad ADRA bidrager med, og hvordan 
kirken fungerer i andre land. I tillæg var de med og bygget en børnehave i Karamoja. 30 deltagere 
(ti fra Danmark) var med på rejsen. 
 
Generalkonferensens ungdomslederkongres i Kassel Tyskland var en inspirerende og god 
udfordring for de seks som var med (fire unge, Bjørn Espen og Marianne). Fokusset var på ICOR og 
de kærneværdier som finnes der. Der var god undervisning og inspirerende taler i fælles møder. Vi 
kom hjem med tanker og visioner om hvad som kan bruges her lokalt.  
Sponsoreret unge til at rejse til Prosess i Norge og Adventist Identity Symposium i England. Meget 
positiv feedback.  
 
Hvad kan forbedres? 
Flere 18/30 weekender – savnet i 2018 – et savn efter flere weekender med fællesskab.  
Tættere samarbejde med Vejlefjordskolen, blandt andet rundt fodboldweekend. Vigtigt 
arrangement som tiltrækker mange unge man vanligvis ikke ser i kirken. 
Rekruttering af ledere 
Hjemmesiden – er på vej (samles i SABUS) 
Information om sponsorering lokalt gennem TED midler. 
 
Hvad kan man gøre anderledes? 
Skabe visioner blandt de unge om at det nytter at engagere sig lokalt.  
18/30 weekender er planlagt for 2019, mere i samarbejd i den lokale menighed: ICC, Cafekirken og 
Nærum 2019. Lovsangsweekend (Nærum/Cafekirken) og en weekend om evangelisme (ICC). 
Bedre implementering af ICOR kærneværdier i den lokale menighed og oversættelse af materialet: 
 
Relation:  Fællesskab, Omsorg, Deltagelse 
Åndelig vækst: Tilbedelse, Undervisning  
Mission:  Tjeneste, Forene 
Udruste:  Mentor, Undervise, Lede 
 
Budget fremadrettet 
18/30 weekender 2019  20.000 kr. 
Lederudrustning 2019  15.000 kr. 
ICOR-oversættelse og implementering 10.000 kr. 
Ny hjemmeside  ? 
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HappyHand  
 
Lise Westing 
 
Størrelse og prioritering 
HappyHand er en del af Adventistkirkens sociale arbejde. Der er oprettet 4 butikker henholdsvis i 
København, Ålborg, Vejle og Ikast. Butikkerne er oprettet i samme rækkefølge som nævnt. 
Arbejdet vedr. det sociale arbejde varetages af frivillige, på nær aflønning af revisor. 
Størrelsen af frivillige vil altid være variabel. For øjeblikket er tallet omtrent-120 frivillige aktive og  
lejlighedsvise frivillige. 
 
Opsummering og Evaluering 
HappyHand er oprettet som en forening, med vedtægter og bestyrelse. Foreningen indgår således ikke i 
Adventistkirkens organisering og økonomi. 
Foreningen er baseret på kirkens kristne værdigrundlag og samarbejder med Adventistkirken om socialt 
arbejde i Danmark. 
HH ønsker at fremme ensomme og svagtstilledes trivsel på det fysiske, psykiske og åndelig plan. 
  
Medarbejderstaben er en blanding af folk fra foreningens bagland (både faste kirkegængere, og folk der 
tidligere har haft deres gang i kirken) og lokale mennesker, der ønsker at hjælpe i projektet. 
Alle yder en stor indsats. Der ofres megen tid og energi i dette arbejde. 
Mange andre giver gavmildt penge og brugte ting og tøj. Uden alt dette var der ingen HappyHand. 
 
HappyHand Ikast åbnede februar 2018, som den største af de 4 butikker med 700 m2.  
 
Ålborg har fået udfordringer med en kraftig stigende husleje. De vil d. 01.01.2019  
flytte butikken til ny adresse John. F. Kennedys Plads 45, Ålborg. Butikken har mange faste kunder, og en 
god omsætning, hvilket den forventer vil fortsætte. Åbning på ny adresse forventes at blive 01.02.2019. 
 
Vejles udfordring ligner de øvrige butikkers i Vejle. Der er mange tomme butikker i gadebilledet, og der 
planlægges et nyt stort butikscenter, dette mærkes på omsætningen. 
 
København er den butik, der har eksisteret længst (5 år), og er den forretning, der har flest præstetimer 
tilknyttet. Arbejdet går sin vante gang og i vinterperioden er der travlt med at dele tøj og madpakker ud til 
de hjemløse i København. 
 
De frivillige i alle 4 butikker motiveres dagligt, af de tilkendegivelser kunderne giver vedr. 
butikkens formål og medarbejdernes imødekommenhed og venlighed 
 
Plan og mål 
Formålet med HappyHand er at drive genbrugsbutikker for at samle penge ind til almennyttige formål og 
godtgørende projekter i den 3. verdens lande, samt hjælpe hjemløse i Danmark.  
HappyHand vil samtidig gerne være et tilflugtssted for mennesker i Danmark, der er ensomme og 
har problemer og udfordringer i tilværelsen. 
Vi vil også gerne i medarbejderstaben dele glæden ved at gøre godt for de fattige, men også give 
omsorg og støtte til hinanden. 
 
Landstyrelsen har 4 punkter, som de vil arbejde med over tid. 
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• Hvordan kan vi som landsbestyrelse sikre, at der passes på lederne i butikkerne, og at de 

får den støtte og hjælp de behøver. 
• Hvordan kan vi sikre, at de frivillige til stadighed bevarer lysten til hårdt græsrodsarbejde 
• Hvordan kan vi støtte det åndelige miljø i genbrugsbutikkerne?  
• Litteratur i butikkerne fremadrettet. (Dette kræver hjælp fra anden side).  

 
Administration og økonomi. 
Når en græsrodsbevægelse vokser, bliver kravene til landsledelsen, butikkernes drift, 
administration og økonomi (læs udgifter) anderledes og dermed udfordret. 
Dette er forhold, som HH er klar over og arbejder konstruktivt med. 
Opgaven er at finde lette forretningsgange, der er gennemskuelige, udgifter vurderes i lyset af 
hvad behøver butikkerne lovmæssigt etc. og hvad kunne være ønskeligt. 
Det kan synes som en selvfølgelighed men erfaringsmæssigt giver det en græsrodsbevægelse 
udfordringer.  
 
Evt.: Fakta Box  
HH har 4 butikker. Et variabelt antal frivillige.ca 120 tilknyttet HH. Antallet ændres løbende I vinterhalvåret 
øger København antallet af frivillige. 
Der arbejdes med synlighed på de sociale medier. 
Antallet af præstetimer i de 4 butikker er forskellige.  
 
Økonomi 
Driftsresultat til uddeling i 2018 (regnskab 2017: kr. 335.000  
 

Uddelt i september 2018 (2017 regnskab). kr.  
AHA . transport 025.000 
Den Danske hjælpefond- overgreb mod piger  015.300 
Den Danske hjælpefond -tandpleje 018.000 
Dansk børnefond: Hygiejnepose-projekt 030.000 
Heri Hospital 010.000 
ADRA frie midler 150.150 
Resultat 248.450 
Resterende beløb er uddelt løbendei 2018  til Lokale donationer, Danmarksindsamling, ADRAi 

I 2019 budgetteres med kr.… 397.000 til uddeling. 
 
 
P.V: A HappyHand 
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ADRA  

Jens Vesterager, Generalsekretær 

Året 2018 blev igen et travlt og udviklende år for ADRA Danmark med nye projekter, nye 
medarbejdere og nye samarbejdspartnere. Fra januar 2018 indgik ADRA Danmark en 4-årig 
strategisk partnerskab med Udenrigsministeriet for både udviklingssamarbejde og nødhjælp.  Nye 
landeprioriteter fra Udenrigsministeriet betød desværre, at vi måtte sige farvel til ADRA Rwanda 
som mangeårigt samarbejdsland men samtidig, at vi kunne indlede et nyt samarbejde med ADRA 
Etiopien.  I 2018 blev ADRA Danmarks største aktivitet igen nødhjælp, hvilket vi også forventer det 
vil være i 2019. 
 

ADRA’s nye grundfortælling 

I løbet af 2018 har ADRA Danmark arbejdet med at udvikle organisationens ’grundfortælling’. 
Processen har involveret både bestyrelse, kirken og medarbejderne, ligesom det bygger på input 
fra samarbejdspartnere, donorer og baglandet. Det hele er blevet faciliteret af Mediegruppen i 
Vejle. ADRA’s grundfortælling præsenteres i Adventnyt i december udgaven (udkommer d. 4. 
december), men kan læses nedenfor. Grundfortællingen skal tydeliggøre, hvem ADRA er, og hvad 
vi er sat i verden for. Fortællingen understreger tilhørsforholdet til Adventistkirken og 
organisationens kristne værdigrundlag.  

Målet med den nye grundfortælling er at skabe et nyt og styrket fællesskab omkring rollen, 
opgaven og mandatet, så alle ser det samme billede – både medarbejdere, frivillige og 
kirkebaglandet. Alle skal kunne fortælle den samme tydelige historie og forstå, hvem vi er, hvad vi 
løser og hvorfor vi gør en forskel. 

Processen har været meget positiv og frugtbar, og ledelsen oplever, at vi nu står med et godt og 
brugbart produkt, som dels styrker vores selvforståelse og fremtidige profilering i forhold til 
hvordan vi kommunikerer og fundraiser internt i baglandet og eksternt. Vores nye slogan lyder:    
”ADRA - Vi planter håb og høster udvikling”.    
 

Styrket fokus på Kirker og religiøse ledere i udviklingssamarbejdet 

I de lande, ADRA Danmark samarbejder med, har religion stor betydning for den måde, kulturelle 
og sociale værdier og normer defineres, og dermed også på, hvordan mennesker generelt tænker, 
taler og agerer.  De religiøse ledere er centrale aktører i forhold til fortolkning og formidling af 
grundværdier i lokalsamfund og derfor også centrale i forhold til at kunne ændre eventuelle 
sociale normer som måtte forhindre mennesker- herunder især kvinder og piger - i at opnå deres 
potentiale.   

ADRA repræsenterer SDA kirken med over 20 mio. medlemmer, 80.000 kirker og et stort netværk 
af uddannelses- og sundhedsinstitutioner, som vi tror har potentiale for at kunne spille en mere 
aktiv rolle i den sammenhæng. ADRA DK har igangsat en proces med henblik på at styrke 
samarbejdet på tværs af ADRA, SDA-kirken og centrale SDA-institutioner i Danmark, Malawi og 
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Uganda.  Første skridt er at italesætte og skabe en større forståelse for vores fælles ansvar for at 
bekæmpe social uretfærdighed, fremme ligestilling, tolerance.  

De første møder har fundet sted med positivt udfald, og vi er i fællesskab i gang med at planlægge 
workshops med centrale aktører fra SDA Kirken og ADRA i Uganda og Malawi mhp. at øge den 
fælles forståelse, identificere temaer og udvikle strategier og handlingsplaner for hvordan SDA-
kirken selv, og i samarbejde med ADRA og andre kirker, kan fremme ’Social Retfærdighed’ og 
menneskerettigheder gennem kirkernes platforme og ADRA’s projekter.  

 

Styrket organisation og omstrukturering i ADRA  
 

Kommunikation 

I 2018 gik Bjørn Krøll Nielsen på pension efter mange års ansættelse med særlig ansvar for 
kommunikation til kirkebaglandet.  Som et led i at skærpe ADRA Danmarks profil overfor såvel 
medlemmer, det kirkelige bagland samt overfor offentligheden generelt, blev der i foråret 
oprettet en ny lederstilling som Kommunikationschef med ansvar for relations- og policy arbejde. 
Stillingen gik til Signe Lund Christensen, som har arbejdet i ADRA’s programafdeling siden 2012. 
Udenover at have solide kommunikationskompetencer på det kirkelige område bl.a. gennem sit 
engagement i Baptistkirken, har Signe mange års erfaring med fortalervirksomhed og policy 
arbejde, hvilket netop er et område ADRA Danmark og hele ADRA-netværket ønsker at styrke.    

 
Økonomi og Administration 

ADRA’s økonomiafdeling og administration blev reorganiseret og styrket i 2018 med ansættelse af 
en ny økonomichef, Kristel Krøll Thomsen, samtidig med at den afgående økonomichef Nils 
Rechter fortsætter i organisationen som administrationschef. Herved sikres stabilitet og kapacitet i 
organisationen. Med den til stadighed stigende krav til administration og økonomistyring er 
styrkelsen af økonomiafdelingen en vigtig ændring i 2018.   

Samlet set betyder ansættelsen af de to nye ledere i ADRA Danmark, at ledelsesteamet er udvidet 
fra tre til fem personer, hvilket også er en styrkelse af ADRA Danmarks ledelse.    

 

ADRA Business og privatsektorsamarbejde 

ADRA Danmark har i mange år været engageret i samarbejde med den private sektor - 
hovedsagelig via ADRA Business afdelingen, der blev etableret i 2001.  I løbet af 2018 har vi 
udviklet en ny strategi og omorganiseret arbejdet, så ’business’ og privatsektorsamarbejde i 
fremtiden er en integreret del af programafdelingen.    

Samarbejde med det private erhvervsliv har et stort potentiale for at bekæmpe fattigdom, men at 
det kræver betydelige ressourcer at udvikle projekter og samarbejde med virksomheder i nord.  
ADRA Danmarks vil derfor på den korte bane fokusere på at skabe strategiske syd-syd-
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partnerskaber, hvor ADRA vil engagere sig med småproducenter, lokale virksomheder og andre 
interessenter i udviklingen af værdikæder for derved at forbedre indtjening blandt småbønder i 
landdistrikterne – især unge.  Vi vil fortsat afsøge mulighederne for at udvikle partnerskaber med 
virksomheder i nord på den længere bane samt mulighederne for at indgå i konsortier 
partnerskaber med andre ADRA-kontorer, andre NGO’er og institutioner, der beskæftiger sig med 
privatsektorsamarbejde.  

 

ADRA-netværket  

ADRA-netværket vil i løbet af 2019 udrulle et system under navnet ’ADRA Licensing and 
Accreditation’.  Målet er at sikre, at ADRA-kontorer har den nødvendige kapacitet og 
professionalisme. Nogle ADRA-kontorer er svage og ALA vil være et kærkomment værktøj til at 
identificere styrker og svagheder, herunder hvilke tiltag der bør igangsættes for at opbygge 
kapacitet, hvor det er nødvendigt.  De kontorer, som ikke lever op til et sæt af minimumskriterier, 
vil ikke få godkendelse til at arbejde under navnet ADRA.  Der er i det hele taget en fokus i 
netværket på at styrke udarbejdelsen af fælles politikker, guidelines og manualer for anvendelse 
på tværs af hele netværket.   

 

Solidaritetstur 

I 2018 gennemførte ADRA Danmark, ADRA Norge, SABU og ungdomsafdelingen i samarbejde en 
solidaritetstur for i alt 10 danske og 20 norske unge til Uganda.  Turen havde til formål at give de 
unge et indblik i livet i Afrika, møde en anden kultur, samt et indblik i ADRA’s hjælpearbejde.  De 
unge kom inspirerede hjem fra turen med en bedre forståelse for Kirkens og ADRA’s opgave med 
at række ud til verdens fattigste og undertrykte.  Vi ønsker fortsat at engagere de unge i Kirkens og 
ADRA’s hjælpearbejde og håber at turen har givet unge lyst og mod på at blive aktive medlemmer i 
ADRA og evt. at uddanne sig til et job i ADRA på sigt. 

 

Personale og økonomi 

Medarbejderne er ADRA Danmarks vigtigste ressource.  På kontoret i Nærum er der pt.  16 ansatte 
Der har i løbet af 2018 været en del medarbejderskift hvilket ikke kan undgå at medføre tab af 
viden, som tager tid at indhente.  Samtidig er medarbejderskift (ansættelsesrunder og indkøring) 
tidskrævende.  Med nye programmer, nye lande og medarbejderskift har vi oplevet 2018 som et 
travlt år og ADRA har brug for mere luft og overskud på personalesiden, hvorfor vi netop 
budgetterer med ekstra personale i 2019.  

ADRA Danmark forventer at komme ud af 2018 med omsætning på 86,1 mio., hvilket er ca. 11,3 
mio. mere end i 2017.   Stigningen skyldes især to store nye Danida bevillinger til nødhjælp i Syrien 
og Yemen for 2018/19.  Vi kan ikke være sikre på at modtage store ekstrabevillinger hvert år og 
derfor må der forventes udsving i omsætning over årene.  
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ADRA’s grundfortælling 

 

ADRA – Vi planter håb og høster udvikling 

ADRA Danmark har siden 1987 arbejdet med nødhjælp og udvikling. Født og vokset ud af 
Adventistkirken baserer vi vores arbejde på den kristne tro og det kristne livssyn, som forpligter os 
til at arbejde for de svageste og for dem, som lider nød. 

Alt for mange mennesker i verden lever i dyb fattigdom, oplever uretfærdighed og lider under 
konflikt uden håb om en bedre fremtid. Vi vil en bedre verden, hvor vi lever i respekt og 
næstekærlighed med hinanden. Vi spreder håb og tro på ligeværd og retfærdighed for alle. 

Vi tror på det enkelte menneske, på styrken i fællesskaber og på, at vi alle er lige meget værd. På 
potentialet i vores næste, og på at nødhjælp og udvikling forandrer liv.  

Vi er sat i verden for at bekæmpe fattigdom og nød og sikre, at alle kan leve et værdigt liv. Hvor 
ingen behøver at gå sultne i seng, være tvunget på flugt eller miste basale menneskerettigheder. 
Vi støtter de mest udsatte – med et særligt fokus på pigers og kvinders rettigheder. 

Alle har lige ret til at følge og udleve deres egne drømme og evner.  Derfor kæmper vi side om side 
med vores medmennesker for at styrke deres stemme. Samtidig er vi forpligtede til at bruge vores 
egen stemme til at tale for verdens fattigste og for dem, som ingen ellers lytter til. 
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Forandring skal komme fra græsrødderne, fra gaden og fra landsbyen. Med vores globale netværk 
favner vi hele verden og når helt derud, hvor udfordringerne er størst. Vi lytter til behovene, og vi 
lærer hver dag. 

Uden håb er alt intet. Derfor har vores nødhjælp et langt sigte. Vores mål er at forvandle nøden til 
håb og udvikling. 

Vi respekterer hvert enkelt menneskes tro og ståsted i livet og støtter alle uanset etnicitet, køn, 
seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning. Vores opgave er at udleve vores kristne livssyn og 
værdier i konkret handling. 

Vi ved, at tro og religion former holdninger, normer og liv. Det forstår og anerkender vi i vores 
arbejde. Vi bruger gerne vores eget kristne udgangspunkt til at åbne døre for dialog med 
meningsdannere og beslutningstagere. 

Vi står ved, hvad vi siger, og vi arbejder hver dag med at omsætte ord til handling. Ude i verden og 
på kontoret i Danmark. Derfor er hver medarbejder en vigtig ressource, som vi værner om. 

Vi kæmper for at plante håb og forandring, så mennesker kan høste udvikling og retfærdighed. 

 

Kom dem til hjælp, som ikke kan hjælpe sig selv; ja, tal de fattiges og fortryktes sag og skaf dem 
deres ret!    
                                                          Ordsprogenes Bog 31,8 (Bibelen på Hverdagsdansk, 1999) 
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