Beretning ved DSUK-årsmøde i Aalborg Stift den 28. maj 2021.
Som alle ved blev 2020 et usædvanligt år, som vi forhåbentlig ikke
oplever igen.
Foruden aflysninger og nedlukning blev vores bestyrelse også ramt af
tristhed, da bestyrelsesmedlem Kaj A. Jørgensen fra V. Hjermitslev afgik
ved døden i april måned. Suppleant Annelise Andersen fra
Frederikshavn trådte ind i bestyrelsen, men desværre måtte vi også sige
farvel til Annelise i december måned.
Jeg vil bede jer rejse jer op og lad os mindes Annelise og Kaj med 1
minuts stilhed. – Æret være deres minde ......... Tak.
2020 startede med vores sædvanlige bestyrelsesmøde i februar måned,
som blev afholdt i Brønderslev Kirke, hvor årsmødet skulle finde sted
den 20. marts. – Alt var gjort klar til mødet, som skulle gennemføres på
sædvanlig måde med gudstjeneste, spisning, indlæg - denne gang ved
sømandspræst Lars Ulrich fra Gøteborg - og efterfølgende
generalforsamling med kaffebord. – og så ramte nedlukningen og alt
blev aflyst. – Under normale omstændigheder er pessismismen ikke
fremherskende hos bestyrelsesmedlemmerne, og i forbindelse med
aflysningen vil jeg nævne, at vi nok var mere realistiske end fyldt af
pessimisme, for vi bestemte os straks for helt at aflyse årsmøde 2020,
da ingen jo vidste, hvornår årsmødet kunne gennemføres, og dengang
var vi slet ikke klar over, at coronaen ville herske i flere måneder.
Beretning og regnskab blev sendt til alle medlemmer, og vores
beslutning var den helt rigtige, da vi ikke fik mulighed for at arrangere
årsmøde på et senere tidspunkt i 2020. – Ja, faktisk er det først blevet
muligt i dag.

I marts måned var der indkaldt til møde med stiftsudvalgsformændene
på DSUK’s sekretariat i København, og dette møde blev selvsagt aflyst i
første omgang men senere gennemført som virtuelt møde. – I april
måned gennemførtes igen et virtuelt formandsmøde, hvor man især
gennemgik konsekvenserne af, at der ikke kunne afholdes
stiftsårsmøder landet rundt. – Her havde vi i Aalborg Stift vist rettidig
omhu, da vores årsmøde allerede var aflyst og bestyrelse, suppleant og
repræsentanter fortsatte til 2021.
Den 1. maj besluttede DSUK’s hovedbestyrelse at aflyse det ordinære
fysiske lands- og repræsentantskabsmøde, og de valgte repræsentanter
gennemførte afstemninger elektronisk i august måned. En god nyhed
for vores bestyrelse var genvalg af Ole Stevns til hovedbestyrelsen.
Vores planlagte bestyrelsesmøde den 17. juni blev aflyst, og vi fortsatte
med at orientere hinanden på mail, når der var nyheder af interesse for
vores arbejde.
Den 3. juli var stiftsbestyrelsernes formænd igen indkaldt til virtuelt
møde, hvor vi fik lejlighed til at hilse på DSUK’s nye udlandsprovst
Selma Ravn, som kom med sine visioner for fremtiden. Landsformand
Anne E. Jensen var mødeleder og gav en orientering om
organisationens arbejde.
Vores bestyrelse fungerer som andre udvalg under Aalborg Stift, og i
2020 var vi igen tildelt midler til planlagte aktiviteter. Vi plejer bl.a. at
anvende disse midler til deltagelse i DSUK’s repræsentantskabsmøde
samt deltagelse i julebasaren ved Sømandskirken i Gøteborg.
Året 2020 lakkede mod enden, og da bestyrelsen ikke havde haft
nævneværdige udgifter i årets løb, bestemte vi os for at donere kr.

5.000,- til et el-klaver, som Sømandskirken i Gøteborg havde ønsket, så
man ikke skulle leje klaver til de efterhånden mange udendørs
gudstjenester. – Gaven blev modtaget med stor tak, og I kan læse om
donationen i næste nummer af bladet NYT.
Hvad er så formandens og bestyrelsens vision for arbejdet i 2021 ? –
Kort og godt. NORMALITET.
Vi er allerede godt begyndt, da det lykkes os at afholde årsmøde kort
tid efter at forsamlingsrestriktionerne gav mulighed for det. Deadline
for årsmødet er normalt 30. april men udsat i år. - Forhåbentlig kan
DSUK’s planlagte lands- og repræsentantskabsøde afholdes i Kolding
den 21. august .
Jeg har fornylig modtaget en opdateret liste over de menighedsråd,
som er medlem af DSUK, samt en liste over de menighedsråd, som
endnu ikke er medlemmer. Her i vores stift er der flere medlemmer end
ikke-medlemmer, og når alle de nye menighedsråd er kommet i normal
gænge efter coronaen, er er basis for en fornyet henvendelse mhp.
medlemsskab.
Bestyrelsen går med tanker om igen at besøge Sømandskirken i
Gøteborg, når det bliver muligt at rejse til Sverige. Vi vil gerne fortsætte
samarbejdet, og vi ved, at det betyder meget for menigheden deroppe,
at de har venner på den anden side af Kattegat.
DSUK’s sekretariat har sendt materiale om årets gang til evt. brug ved
årsmøderne, men hvis I læser NYT, er alt omtalt i bladet, og på trods af
vanskelige forhold er det lykkedes at sende præster, juniorassistenter
mv. ud i verden. Selv under en pandemi står verden ikke stille. Godt for
det.

Jeg håber, at I har spørgsmål, som jeg meget gerne vil besvare på
bedste vis. – Tak.
Birgit Hjortlund, den 27. maj 2021.

