
Beretning ved DSUK-årsmøde i Aalborg Stift den 11. marts 2022. 

 

Min beretning for 2021 startede med, at som alle ved, blev 2020 et 

usædvanligt år – og nu fortsætter jeg med, at 2021 blev et usædvanligt år, 

hvor coronarestriktioner mv. kom til at præge vores tilværelse. Dengang 

sagde jeg også, at vi forhåbentlig ikke kom til at opleve et år som 2020 

igen, men det gjorde vi altså.  

Den 9. februar havde DSUK’s kontor indkaldt til virtuelt møde med alle 

formænd og næstformænd i stiftsbestyrelserne. Formålet med mødet var 

at finde en løsning på valg af repræsentanter for hver stiftsbestyrelse til 

DSUK’s repræsentantskabsmøde i august måned, som man forventede at 

afholde. Repræsentantskabsmødet i 2020 blev aflyst. Iht. foreningens 

vedtægter skal stiftsbestyrelserne afholde årsmøde inden udgangen af 

april måned, og denne dato blev rykket til udgangen af maj måned. Når 

det er så vigtigt at få valget af repræsentanter på plads, er det p.gr.a. valg 

til hovedbestyrelsen. – På mødet gav formand Anne E. Jensen og 

udlandsprovst Selma Ravn en redegørelse for foreningens aktiviteter, som 

naturligvis var præget af nedlukninger og restriktioner over hele verden. 

I begyndelsen af maj blev det igen muligt at mødes mere end 5 personer, 

og allerede den 5. maj mødtes vi til årets første bestyrelsesmøde. Det 

vigtigste punkt på dagsordenen var at aftale, hvor og hvornår årsmødet 

kunne finde sted. – Det er altid godt at have venner, og bestyrelsens 

sekretær Rita Moore, som også er formand for menighedsrådet i 

Hadsund, inviterede os til at afholde årsmødet i menighedens sognegård. 

P.gr.a. den korte tidsfrist bestemte vi at holde et eftermiddagsmøde. 

Datoen blev fastsat til den 28. maj og inden for få timer var der aftale 

med provst og tidligere formand for bestyrelsen, Carsten Bøgh Pedersen, 

om at holde andagt og være dirigent.  

Ved årsmødet blev Peter Sand og Kristinna Brejner valgt til bestyrelsen. 

Peter Sand har været medlem af DSUK i mange år, og Kristinna Brejner 



kender DSUK fra de år, hun var bosat i Singapore. Efter årsmødet 

konstituerede bestyrelsen sig med undertegnede som formand, C.C.  

Jessen som næstformand, Jytte Kobstrup som kasserer og Rita Moore 

som sekretær. Ole Stevns fortsatte som menigt bestyrelsesmedlem og 

Poul Bach Jensen som suppleant. 

PÅ Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde på Nyborg Strand den 6. 

og 7. august havde DSUK’s kontor brug for assistance til at bemande en 

stand, og jeg fik chancen for at være med til at udbrede kendskabet til 

DSUK. Vi var i alt 3 på standen. De to andre var Marianne Gyldenkærne, 

formand for Stiftsbestyrelsen i Viborg og tidligere præst i Paris samt 

Rebecca Holm, tidligere assistent i Singapore og nu udsendt som præst til 

Hongkong. Det var en sjov og interessant opgave at få lov til at fortælle 

om DSUK’s arbejde. Nogle menighedsrådsmedlemmer kendte ikke 

organisationen og andre havde positive beretninger om, hvordan de selv 

eller venner og familiemedlemmer havde haft gode oplevelser i forhold til 

kirkerne under ophold i udlandet. 

Den 21. august afholdt DSUK det årlige repræsentantskabsmøde; denne 

gang i Kolding. Bestyrelsen deltog med de 5 repræsentanter, som vi har 

mulighed for. Da repræsentantskabsmødet blev aflyst i 2020, var det 

nyttigt atter at kunne mødes fysisk.  

Som tidligere år sendte Aalborg Stift en anmodning om budgetønske. 

Denne gang for 2022. Stiftsbestyrelsen figurerer som et udvalg under 

stiftet, hvorfor vi kan ansøge om en bevilling til aktiviteter. Vi bad om 

samme beløb som i 2021 – nemlig kr. 8.000,-, som vi fik bevilget.  

Udgifterne til vores deltagelse i repræsentantskabsmødet i Kolding fik vi 

refunderet af denne rammebevilling.  

På årets sidste bestyrelsesmøde den 8. november besluttede vi at 

anvende det resterende beløb på rammebevillingen til indkøb af det 

færøske og grønlandske flag til Sømandskirken i Gøteborg. Imidlertid var 



der en anden giver, som kom os i forkøbet, så vore midler skulle anvendes 

til indkøb af et låsesystem med koder samt manglende køkkengrej.  

For at sikre opbakning fra Folkekirken til DSUK’s arbejde er det 

ønskværdig med så mange sognemedlemmer som muligt, og faktisk har 

langt de fleste sogne i Aalborg Stift tegnet et medlemsskab. I november 

var der blot 86 sogne, som ikke var medlemmer, og bestyrelsen 

besluttede, at vi hver især skulle kontakte et antal af de sogne, som ikke 

er medlemmer, mhp. medlemskab. Det var og er ikke en uoverkommelig 

opgave, og vi er godt i gang.  

Som jeg nævnte ved sidste årsmøde ønsker vi at aflægge besøg hos 

Sømandskirken i Gøteborg, og besøget er aftalt til at finde sted den 21. og 

22. maj. Der er ikke tidlig morgenafgang fra Frederikshavn om søndagen, 

hvorfor vi må påregne en overnatning i Gøteborg.   

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år. Poul 

Bach Jensen og C.C. Jessen har valgt at takke af efter mange års 

involvering i DSUK’s arbejde, men det vender vi tilbage til under pkt. 5. 

Her skal der dog lyde en stor tak til jer for jeres bidrag til, at DSUK kan 

være repræsenteret over hele kloden. 

TAK. 

 

Birgit Hjortlund, den 11. marts 2022.   

 


