Bilag 7.4.1
VISION 2022, Fokusområde: Menighedsplantning
Fokusgruppen omkring ”Nye trosfællesskaber og
menighedsplantning” foreslår sammen med MiD, at:

DDM tilbyder en ”Menighedsplanterpakke”
Hvorfor?
Fordi menighedsplantning er et af fokusområderne i VISION 2022
Fordi menighedspantning er mission
Fordi vi tror der skal satses stort på dette område
Fordi en menighedsplanterpakke er udtryk for, at vi strategisk satser
på at plante nye menigheder.
Fordi en menighedsplanterpakke kan appellere til potentielle
pionertyper at melde sig på banen.
Fordi det kan blive et redskab til at udvælge og fravælge projekter.
Fordi der er brug for økonomisk støtte til løn og lignende.
Hvad skal pakken indeholde?
1.

Assessment/Vurdering

Et redskab og en samtale til afklaring af, hvorvidt en person, der søger
støtte til et menighedsplantningsprojekt er egnet til opgaven. Er
vedkommende det, kan det godkendes som et projekt i DDM.
2.

Pre-coaching samtale

Dette er tænkt som en samtale med fokustemaet med rådgivning og indgåelse af gensidige
aftaler og forpligtelser i procesperioden.
3. Økonomisk støtte efter følgende model:
• DDM støtter projekterne med 25.000,- kr. årligt over 4 år og yderligere 50 % af beløbet et 5. år.
• Modermenighed og støttemenigheder opfordres til at give 15.000 – 25.000 kr. årligt
(Nordstjernen har 3 støttemenigheder)
• Gennem nationale projekter rejses 50.000 kr. årligt pr. projekt. DDM tager et medansvar for at
synliggøre disse projekter – kommunikation til menigheder, Sommerstævner, etc.
4. Tilbud om coaching undervejs i forløbet
”Pakken” skal finpudses i detaljer. Det afgørende for forbundsrådet at tage stilling til er:
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Vil forbundsrådet godkende, at der de kommende år øremærkes betragtelige midler af den million, der er
afsat til mission i Danmark til plantning af nye menigheder? Disse penge er det første punkt i ovenstående
beskrivelse.
Vil forbundsrådet godkende, at der i tillæg til de midler, der kommer fra DDM, gives mulighed for en
national projektindsamling, som kan bibringe op mod 50.000 kr. fra frivillige bidragsyder. Her har DDM ikke
noget ansvar for at pengene kommer ind, men et ansvar for at synliggøre projektet.
I fokusgruppen og i MiD betragter vi plantning af nye menighed som en væsentlig satsning, når det gælder
mission i Danmark. Derfor mener vi, at der også må bruges mange penge på netop dette område.
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På MiD´s og fokusgruppens vegne.
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