Hvor mange af jeres
sognebørn rejser eller
bor i udlandet?

Lad dansk kirkeliv følge med dem ud ved at støtte
Danske Sømands- og Udlandskirker.
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”Folkekirkemedlemmer i udlandet har

ret til kirkelig betjening i deres fraflytningssogn, men mange bruger også de
danske sømands- og udlandskirker.

DANSKE TRADITIONER OGSÅ I UDLANDET
Dåb, velsignelser, bisættelser og en stor mængde sociale
tiltag er hverdag i de danske kirker 53 steder i verden.
Søfolk, udstationerede, studerende, danske mindretal, emigranter og rejsende fastholder deres tilknytning til hjemstavnen og danskheden via kirkelivet.
NÅR KRISEN RAMMER
Flere af vore præster har de
seneste år været direkte
involveret i støtte og
hjælp efter de tragiske terrorangreb
i Europæiske hovedstæder. Fx var
Frederikskirken
i Paris samlingssted for danskere
i byen dagene
efter angrebet i
november 2015.

Pastor Selma Ravn i Paris

Danske traditioner lever over
hele kloden.
DSUKs mange
frivillige gør en
kæmpe indsats
både ude og
hjemme.

Danskere er overalt i verden. Fx er der i dag ca. 5.000 udstationerede i De Forenede Arabiske Emirater og dermed
opstår behovet for kirkelig betjening. DSUKs nyeste tiltag er
således i Dubai.
Pastor Carl Bjarkam prædiker i Dubai

DET GÅR BEGGE VEJE
Menighedsråd fra danske sogne, kor, præster og enkelt
personer besøger ofte vores kirker verden over.
Det er til stor glæde og inspiration for begge parter.

”DSUK skal kontinuerligt selv finde
60% af økonomien til 53 kirker.
Derfor er danske sognes
medlemskab så vigtigt.
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Er jeres sogn medlem?

Årets konfirmander i Luxembourg med pastor Vicky Popp Fredslund

Kr. 500,- under 1000 medlemmer (medlemskab pr. sogn pr. år)
Kr. 1.200,- mellem 1-5000 medlemmer
Kr. 1.800,- over 5000 medlemmer
Køb medlemskab direkte i på www.dsuk-butik.dk eller ved indbetaling til konto:
4400 4525 2100 49. Medlemskab indgår for menighedsråd i den officielle kontoplan
artskonto 224510, formålskonto 39. Private kan også tegne medlemskab .

