
 

 

Skriftlig årsberetning 2019 – DSUK i Aalborg Stift 

 

Det planlagte årsmøde skulle have fundet sted i dag den 20. marts 2020 i Brønderslev Kirke og 

Sognegård  men er aflyst p.gr.a. den nuværende corona-krise. – I foreningens vedtægter står der, at 

stiftsbestyrelserne skal have afholdt årsmøde inden udgangen af april måned, men pt. ser det ikke ud til, 

at corona-krisen vil være afsluttet inden 1. maj, hvorfor bestyrelsen har resolveret, at i lyset af, at der 

ikke skulle være nyvalg til bestyrelsen i 2020, undlader man at afholde årsmøde i 2020. Derfor foreligger 

formandens beretning kun i en skriftlig udgaev bilagt regnskab for 2019.  

På foreningens årsmøde den 22. marts 2019 i Vodskov meddelte Ole Stevns, at han trak sig som 

formand p.gr.a. andre organisatoriske forpligtelser, men Ole Stevns ville gerne fortsætte som 

bestyrelsesmedlem. – Umiddelbart efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med undertegnede 

Birgit Hjortlund som formand, C.C. Jessen som næstformand, Jytte Lind Kobstrup som kasserer og 

nyvalgte Rita Moore som sekretær.  

I løbet af året har der været afholdt 3 bestyrelsesmøder forskellige steder i stiftet.  

I forbindelse med De himmelske Dage i Herning blev der afholdt festgudstjeneste i Herning Kirke den 1. 

juni for at fejre 100-året for etableringen af Dansk Kirke i Udlandet med deltagelse af HM Dronningen og 

de fleste af landets biskopper samt et stort antal præster. – Flere bestyrelsesmedlemmer deltog i denne 

spektakulære begivenhed, som afsluttedes med en reception med taler og indslag om DSUK’s virke. 

Som sædvanlig blev DSUK’s lands- og repræsentantskabsmøde afholdt på Nyborg Strand i august 

måned, og bestyrelsen deltog med de vedtægtsbestemte 5 repræsentanter samt Ole Stevns som 

medlem af DSUK’s hovedbestyrelse. – Som altid er det berigende at være med på Nyborg Strand og høre 

nyt om aktiviteterne i Sydslesvig og kirkerne i udlandet og ikke mindst møde andre, som interesserer sig 

for DSUK’s arbejde.  

Samarbejdet mellem Sømandskirken i Gøteborg og menighedsrådet i Sæby blev igangsat i 2018 på 

foranledning af vores stiftsbestyrelse, og i 2019 blev samarbejdet yderligere udbygget, da konfirmander 

fra Gøteborg deltog i en week-end i Dronninglund sammen med konfirmander fra Sæby. – 3 

repræsentanter fra Sæby Menighedsråd deltog i julebasaren i Sømandskirken i Gøteborg, hvor også 

stiftsbestyrelsen var repræsenteret. 

 



Den 17. marts i år havde DSUK inviteret til det årlige møde for stiftsbestyrelsernes formænd og 

næstformænd. Også dette møde blev aflyst p.gr.a. corona-udfordringen.  

Bestyrelsen vil forsat arbejde på at få flere medlemmer – både personlige og menighedsråd, og i den 

forbindelse har Udlandsprovsten fornylig skrevet til alle landets provster om at opfordre til medlemskab 

på forårets budgetmøder. I Aalborg Stift har vi allerede mange menighedsråd som medlemmer, men det 

vil være ønskeligt om flere havde lyst til at støtte Den danske Folkekirke i Udlandet.  

Den nuværende stiftsbestyrelse består af C.C. Jessen, Kvissel, Jytte Lind Kobstrup, Åbybro, Rita Moore, 

Hadsund, Poul Bach Jensen, Frederikshavn, Kaj. V. Jørgensen, V. Hjermitslev, Ole Stevns, Brønderslev,  

og undertegnede fra Lønstrup. Suppleant er Annalise Andersen fra Frederikshavn. - Jeg vil gerne takke 

bestyrelsen for samarbejdet og interessen i det forløbne år. Også en tak til revisor Edmund Jensen fra V. 

Hjermitslev.  

Som nævnt ovenfor var der ikke valg til bestyrelsen i 2020, og suppleant Annalise Andersen og revisor 

Edmund Jensen har begge indvilget i at fortsætte til næste årsmøde.  – Tak for det. 

Jeg ser frem til, at jeg kan afgive en mundtlig beretning på årsmødet i 2021,og afslutningsvis vil jeg rette 

en tak til alle vore medlemmer, fordi I har støttet DSUK’s arbejde i det forløbne år. 

 

Lønstrup den 20. marts 2020/Birgit Hjortlund, formand. 

       



    


