
Referat af årsmødet i DSUK stiftsbestyrelse i Viborg stift 19. april 2015.  
Ved gudstjenesten i Viborg domkirke kl.10.00 prædikede sognepræst Merete Møllman Boye om ”den gode 

hyrde”. Herefter blev årsmødet afholdt i Viborg domsogns menighedslokaler. Henrik Forman bød velkommen 

til såvel dagens taler biskop Henrik Stubkjær som til omkring 26 mødedeltagere. Formanden oplyste efter sal-

men ”Om alle min lemmer”, at det første årsmøde efter sammenslutningen blev holdt i Viborg den 16. marts 

2005. Efter frokosten fortalte biskop Henrik Stubkjær om hans møde med Den danske kirke i Udlandet både 

før og under hans ansættelse som leder af Folkekirkens Nødhjælp. Biskoppen begyndte med at sige, at han hav-

de forståelse for, at sammenlægningen af de to organisationer Den danske sømandskirke i Fremmede Havne og 

Dansk kirke i Udlandet havde været svært, men det lykkedes dog trods alt. Derpå ønskede han DSUK tillykke 

med 10 årsjubilæet og takkede for det arbejde, der bliver gjort af stiftsbestyrelserne. Han ønskede også stiftsbe-

styrelsen i Viborg stift tillykke med, at den nu er blevet en del af Stiftsrådets arbejde i udvalgene. Han håbede, 

at stiftsbestyrelsen vil hjælpe med at få samlet de unge op, som kommer hjem til de forskellige sogne efter at 

have boet i udlandet, hvor de har mødt kirken som en naturlig del af deres liv. Da den danske kirke i udlandet er 

verdensomspændende, betyder den ikke alene meget for de søfarende men også og ikke mindst for de mange, 

der rejser eller arbejder i udlandet og for de, der har valgt at bosætte sig. Henrik Stubkær første møde med en 

dansk kirke i udlandet, skete i november 1993 i sømandskirken i New York, hvor han bl.a. erfarede, hvor meget 

julebasaren betød for kirkens økonomi. Under opholdet så han også, hvor let de mange forskellige barrierer 

mellem mennesker, som vi kender hjemmefra, så let falder fra hinanden, når man mødes i kirken. Biskoppens 

første møde med DKU skete i Haslev. Foruden endnu et besøg sømandskirken i New York i 2002, har biskop-

pen besøgt danske kirker i byerne Bruxelles, Paris, Los Angeles, Jerusalem. Det er biskoppens opfattelse, at det 

vigtigste for kirken er bryde grænser, for så ligner den Kristus. Hans erfaring er også, at når kirke og samfund 

finder sammen, er det lettere for folk at lære deres rødder at kende. Sådan kan man sige, at kirken er samfunds-

dannende. Herefter fortalte biskoppen om forskellige oplevelser, han havde haft under sine rejser, siden har i 

december 2004 forlod Diakonhøjskolen for at blive ansat som leder af Folkekirkens Nødhjælp. Efter foredraget 

overrakte Henrik Forman biskoppen en boggave. Under det efterfølgende kaffebord blev der solgt lotteri til 

fordel for DSUK af medbragte gaver fra bestyrelsen og fra enkelte af deltagerne. Sammen med deltagergebyret 

(frokosten) blev indkomsten på i alt 2.510,00 kr.   

 

Generalforsamling  

 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

            Valgt blev Ole Rasmussen. 

             

Pkt. 2 Valg af referent 

             Valgt blev Poul Lilleør 

Pkt. 3   Formandens beretning. 

10 års beretning siden 2005 for DSUK i Viborg stift 
Bestyrelsen for DSUK i Viborg Stift holdt sit første møde hos familien Hvas i Holstebro.  Her blev der fremlagt 

et udkast til vedtægter for Stiftsbestyrelsen og et udkast til brev til de menighedsråd, der endnu ikke er med-

lemmer. Dette brev støttes af stiftets biskop Karsten Nissen.  Der arbejdes i det kommende år med planer om en 

julenytårskoncert-tur til Hamburg og en Tulipan-tur til Rotterdam og Antwerpen. Et åremålsvalg til bestyrelsen 

faldt således ud at Hans Jørgen Jørgensen, Poul Lilleør og Lotte Martin Jensen sidder i 2 år og Kaj Wegeberg, 

Henrik Forman, Jens Hvas og Rigmor Jensen i 3 år.  DSUK i Viborg Stift holdt sit første årsmøde i Viborg 

onsdag den 16. marts 2005. Dagen begyndte med et repræsentantskabsmøde kl. 19 i Domsognegården, hvor 

Jens Hvas blev valgt til mødeleder. Herefter aflagde formanden Kaj Wegeberg og kassereren Hans Jørgen Jør-

gensen beretning. Kl. 19.30 var der gudstjeneste i Domkirken ved biskop Karsten Nissen. Derefter blev der 

budt på kaffe i sognegården med foredrag ved fhv. hofmarskal Søren Haslund Christensen. Søren Haslund 

Christensen fortalte ledsaget af lysbilleder om sine fantastiske rejser i Mongoliet. 

       Det næste årsmøde i Viborg Stift fandt sted i Herning kirke og menighedshus onsdag den 22. marts 2006. 

Biskop Søren Lodberg Hvas forestod gudstjenesten og efter kaffen fortalte han om sin rundrejse til De danske 

kirker i Argentina med lysbilleder. Ved generalforsamlingen blev Mariane Thisgaard indvalgt i bestyrelsen.  

      Det tredje årsmøde var i Struer kirke og sognehus onsdag den 21. marts 2007. Mødet blev indledt med en 

aftengudstjeneste i kirken ved tidligere udenlandspræst Jørgen Almdal fra Holstebro, der efter afbud trådte til i 

sidste øjeblik. I Struers sognehus fortalte Jørgen Almdal om sin tid som præst for de danske i Schweiz. DSUK’s 

generalsekretær Margit Pedersen deltog.  Gennem årene har DSUK i Viborg Stift lagt vægt på at lære de danske 

kirker i udlandet at kende ved at arrangere ture tæt på og længere borte. En af rejserne i 2007 gik midt i juni til 

solkysten i Andalusien, hvor vi boede i Fuengirola og tog på ture til flere kendte steder i omegnen. I Alge Ciras 

besøgte vi sømandspræsten Asger Mørk og hans sømandscenter. Nogle dage senere mødte vi DSUK-præsten 



Carsten Erbs, der indbød os og en del fra menigheden til gudstjeneste og samvær i Margrethe-kirken i Fuengi-

rola i det herligste vejr. Jens Hvas meddelte på årsmødet at han næste år ville arrangere et tur til Kina, men der 

blev ikke tilmeldte nok. 

       Den 27. marts 2008 var der årsmøde i Skive sognehus. Mødet blev indledt med solo sang ved kirkesanger 

Lars Høgh Poulsen akkompagneret af organist Heinrich Hildebrandt. Dernæst skulle formanden for DSUK’s 

hjemmeudvalget Lene Crone Nielsen have fortalt om udvalgets arbejde og daglige virke, men hendes flyver til 

Karup blev aflyst, så vi måtte improviserer lidt. 

      Årsmødet 2009 foregik i sognegården i Holstebro, hvor bestyrelsen havde inviteret til et informationskur-

sus for menighedsrådene i Viborg stift. Der kom desværre kun et par stykker, som blev budt på suppe hos fami-

lien Hvas. Tidligere generalsekretær Ronald Pedersen holdt foredrag om sit virke ved sømandskirkerne rundt 

om. 

      Årsmødet søndag 28. april 2010 indledte vi med en gudstjeneste i Houlkær kirke ved vores fhv. sekretær 

sognepræst Lotte Martin Jensen. Folketingets tidligere formand Christian Mejdahl talte efter frokosten om sin 

opvækst som præstesøn og om mødet med de danske sømands- og udenlandskirker på de mange delegationsrej-

ser især i Sydslesvig samt med folketingets præsidium til Sidney. Efter foredraget sang vi ”I Danmark er jeg 

født. ”  For balancens skyld har vi gennem årene søgt med lys og lygte efter et bestyrelsesmedlem fra Himmer-

land. I kraft af artikler i bladet NYT er det lykkes her i år. På Repræsentantskabsmøde i 2010 havde vi indgivet 

en forespørgelse om forholdet mellem DSUK og udenrigsministeriet med henblik på at få en embedsmand ind i 

hovedbestyrelsen. Det resulterede senere på året i et møde på Christiansborg arrangeret af folketingets kirkeud-

valg og DSUK, hertil sendte udenrigsministeriet en tidligere ambassadør, men der var også foredragsholdere fra 

Dansk industri og fra rederiforeningen m.fl.  I efteråret 2010 var vi på en studietur sammen med grænsefor-

eningen i Skive til det Sydvestlige Slesvig, dvs. til de danske menigheder i Rendsborg, i Fridrichstad, i Husum 

og i Slesvig. Om søndagen blev det til et besøg på Nolde museet, hvorefter vi deltog i høstgudstjenesten i Kar-

lum kirke med Sydslesvigsk kaffekagebord. På hjemvejen spiste vi middag på refugiet i Løgumkloster. Turen 

er beskrevet af Hans Jørgen i bladet Nyt. På foranledning af Hans Jørgen blev det igen i december 2010 til den 

årlige juletur med overnatning og med besøg hos den danske menighed i Hamborg i forbindelse med de nordi-

ske kirkers julekoncert. Turen blev arrangeret i samarbejde med Århus stift, men der var også deltagere fra an-

dre stifter. 

       Søndag 3. april 2011 holdt vi årsmøde og gudstjeneste i Lemvig kirke ved sognepræst Birgitte Krøyer. 

Efter frokosten talte generalsekretæren. Og seminarierektor Henning Fogde holdt et erfaringsrigt indlæg om 

det religiøse museum i Lemvig, som han har kæmpet bravt for ud fra den indsigt at kunsten rækker ind i religi-

onernes verden.  Nogle dage efter den 6. april lykkedes det på ny vor dygtige rejsearrangør Hans Jørgen Jørgen-

sen med 12 deltagere at realisere en 9 dages kirkekulturrejse til Amerika. Vores kasserer, der passer godt på 

pengene, er omhyggelig med at uddele store og små beløb til projekter rundt om i verden. I bestyrelsen opstod 

der et ønske om at støtte en dansk udlandsmenighed og det blev den danske menighed i Berlin, Det blev samti-

dig anledningen til en tur til Berlin den 23. - 27. august 2012 med Eskild Petersen som rejseleder. Vi var i den 

forbindelse med til at fejre menigheden i Berlins 100 års jubilæum. 

        Den 14. april 2012 var der årsmødegudstjeneste i Bjerringbro kirke, hvor sognepræst Gerda Brøchner 

Jørgensen prædikede over søndagens tekst fra Johannesevangeliet om "Den gode hyrde".   Efter frokosten i 

kirkecentret holdt dir. Niels Due Jensen fra Grundfos foredrag med billeder via power point over emnet "Fol-

kekirken i udlandet og erhvervslivet". Niels Due Jensen indledte med at fortælle, at han generelt ville tale om 

folkekirken, herunder om den kunne lære noget af erhvervslivet og endelig om erhvervslivet 2012. Indled-

ningsvis indrømmede han, at den største kendskab til folkekirken havde han fået fra livet som kirkegænger ved 

gudstjenester. Grundlæggelsen af Grundfos var begyndt i 1945, da hans far Poul Due Jensen på opfordring 

fremstillede en automatisk pumpe i kælderen på forældrenes hus i Østergade i Bjerringbro. NDJ var da kun 2 år 

gammel.  Da faderen døde som 65-årig i 1977 trådte sønnen ind som direktør i faderens sted. Siden har firmaet 

udviklet sig eksplosivt, så det i dag er verdens største pumpefabrik med hovedsæde i Bjerringbro.  Firmaet er 

gældfrit og har en omsætning på 22,6 milliarder kr. Det drives på et kristent grundlag og har engageret sig i 

sociale anliggender. Kan folkekirken lære noget af erhvervslivet? Det er vigtigt for enhver virksomhed, at der 

findes en åben og ærlig ledelse, som vil udvise social ansvarlighed. Herefter fremviste NDJ skematisk, hvordan 

han mente, at folkekirken skulle opbygges, idet han fandt den nuværende ledelse problematisk. De små kirke-

sogne burde kunne arbejde mere på tværs af sogneskel med fælles kirkegårdsdrift og fælles menighedsråd. Han 

fandt ikke at menighedsrådsmedlemmer var i stand til en ordentlig personaleledelse, derfor burde der ansættes 

professionelle personalerådgivere. Præster burde også ansættes af menighedsrådene, mod at præsterne skulle 

ansætte og varetage den daglige ledelse af kirkebetjeningen. Det største kendskab til Folkekirken i Udlandet 

havde han fra sømandskirkerne, som han havde hørt om i sit barndomshjem, hvor forældrene var engageret i en 

lokal sømandskreds. Siden har han dog stiftet nærmere bekendtskab med bl.a. sømandskirken i Singapore. Men 

generelt anså han de mange kirker i udlandet for en mangfoldighed, som udgjorde et broget billede, idet kirker-



ne hver for sig ikke umiddelbart lignende hinanden, fordi de havde forskellige kår at arbejde under. NDJ kom 

herefter ind på sine tanker omkring erhvervslivets interesse for Folkekirken i Udlandet i 2013. Generelt mente 

han ikke, at erhvervslivet længere havde den store interesse i kirkerne, bortset fra rederiet Mærsk og Grundfos 

og enkelte andre. Det skyldes bl.a. at der ofte ikke er ansat danske ledere og medarbejdere rundt omkring i de 

danske firmaer i udlandet. Derfor mente NDJ ikke, at Folkekirken i Udlandet i fremtiden kan forvente støtte fra 

erhvervslivet, der mangler simpelthen motivation og interesse.  Herefter fik Karsten Holst Thomsen ordet. 

Han fortalte kort om sit virke som assistent i Singapore og Malaysia. Han første ansættelse i Singapore skete i 

1994. Da rederiet Mærsk flyttede fra Singapore til Malaysia, blev der her i 2003 indrettet et sted for alle natio-

ners lande, der siden har været besøgt af omkring 75.000 gæster fra 102 forskellige lande. Målet var ikke at 

underholde, men at skabe et hjem for søfarende, når de havde fri.  Efter generalforsamlingen i Bjerringbro talte 

landssekretær Anders Friis Knudsen i små glimt om arbejdet rundt omkring i DSUK. 1) I Thailand vil man 

søge at få et kirkeligt diagonalt arbejde i gang, alarmeret af at der i området årligt dør ca. 35 danskere. I Sydsle-

svig afholdes der hvert år Danske Kirkedage. 7) Blandt de 35 menigheder i Sydslesvig er der ansat 23½ præste-

stilling, som aflønnes af Kirkeministeriet. 8) I Skåne med ca. 20.000 danskere, er der nedsat en ny komite, der 

arbejder på at få en fastansat præst, hvor betjeningen i dag sker ved frivillige ikke ansatte danske præster. 9) I 

Oslo findes en besøgsmenighed, som mødes i Slotskapellet til gudstjeneste ved hjælp af tilrejsende danske præ-

ster ligesom det finder sted ved juletid i forskellige europæiske hovedsteder såsom Athen og Rom.  I mange år 

har bestyrelsen holdt dejlige sommermøder på familien Hvas strandgård ved Holmsland Klit, her blev det årlige 

repræsentantskabsmøde i august forberedt. Af helbredsmæssige grunde meddelte Jens Hvas, at han måtte holde 

efter 10 år i det DSUK, som hustruen Ruth havde været med til at sammenlægge og oprette.  Den 8. november 

2012 var menighedsrådene og eksportvirksomhederne inviteret til et oplysningsmøde i Hedeager kirke i Her-

ning med DSUK’s formand Hans Skov Christensen, der talte om den danske folkekirke i udlandet i dag og i 

morgen. Der deltog omkring 80 personer hovedsagelig fra Herningegnen. Trods indbydelser og omfattende 

information i dagspressen, var der ingen repræsentanter fra eksportvirksomhederne eller fra de mange menig-

hedsråd.  Der mangler utvivlsomt oplysningsmaterialer, men midlerne hertil er desværre små. Ja, selv Landslot-

teriet synes langsomt at være i tilbagegang.                                                                                                                                    

Årsmødet den 15. april 2013 blev indledt med gudstjeneste i Fonnesbæk kirke.  Efter frokosten i Fonnesbæks 

kirkes menighedslokale, var der lysbilledforedrag ved sognepræst Anders Kaufmann om Den danske kirke i 

Sydney, kaldet "Frederikskirken" efter vores kronprins. Aalborg Stift havde bekostet en filmoptagelse af Frede-

rikskirken, og lige som de fleste udlandskirker viste filmen at udenlandsmenighederne får store dele af deres 

indtægter via den årlige julebasar.                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                   

I 2014 begyndte vi med en gudstjeneste i Snejbjerg kirke, hvor Sognepræst Jens Christian Kirk prædikede. 

Efter kirkefrokost i ”Kirkely” bød Jens Lindinger velkommen til fodboldtræneren og foredragsholderen Jan B. 

Poulsen, som talte om ”Fodboldens forunderlige evne til at samle kulturer og religioner”.  I løbet af efteråret 

kontaktede Jens Lindinger biskoppens sekretær Mette Nielsen med henblik på et møde om at få samme støtte til 

stiftsbestyrelsen, som er gældende for stiftsbestyrelsen i Aalborg. Rejsen til London og Hull i september 2014 

gik også godt og efter planen. Deltagerne rejste fra Billund med fly til og fra London. I England kørte man i 

lejet bus og så bl.a. det nye vikingemuseum i York. Julekoncertrejsen i december 2014 til Hamburg blev igen 

en succes med 54 busrejsende gæster og flere på ventelisten.         

       Fredag den 6. februar i år mødtes Henrik Forman og Poul Lilleør med biskop Henrik Stubkjær i 

Viborg, for at drøfte Aalborg-modellen, som går ud på, at DSUK’s stiftsbestyrelse bliver et udvalg under Vi-

borg stiftsråd.  Dette forslag gik biskoppen ind for og han ville forelægge det for stiftsrådet i Viborg på dets 

møde sidst i februar. Stiftsrådet godkendte vor ansøgning og stiftsrådsformand Karl Georg Pedersen skrev til os 

den 9. marts, at DSUK bliver et stiftsudvalg med et årligt budget på 3.000 kr. Til næste forår 2016 forberedes 

en rejse til Paris og Bruxelles med valgmenighedspræst Marianne Nørgaard Gyldenkærne, som rejseleder. Hun 

har i 5 år været DSUK-præst i Paris.    

         Her fra bestyrelsen vil vi på repræsentantskabsmødet i Nyborg i 22. august komme med et forslag om at 

forlænge ansættelsen med 3 mdr. til en af de ansatte, der er kommet hjem, for således at få en, der kunne holde 

møder og fortælle om, hvad han/hun havde oplevet. (En slags kulturambassadør i lighed med Grænseforenin-

gens initiativ). Da stiftsbestyrelsen for sidste gang har holdt deres møder hos Jens og Ruth Hvas i Holstebro, 

skal der lyde en tak til dem begge for de 10 år de har givet husrum og hjerterum for stiftsbestyrelsens møder.                                                                  

Næste møde bliver her i Viborg bispegård. Også vor kasserer Hans Jørgen vil vi takke for hans store indsats 

nu, hvor han trækker sig tilbage efter et 10-årigt medlemskab af stiftsbestyrelse. Til DSUK’s mange menig-

hedsråd og medlemmer i Viborg stift samt til stiftsbestyrelse, biskoppen, stiftsrådet og de fremmødte her i dag 

skal der også lyde en varm tak. 

Henrik Forman. 

 



                            

Pkt. 4 Årsregnskabet 2014 

             Hans Jørgen Jørgensen aflagde årsregnskabet, som balancerede med kr. 204.760,77 med en kassebe-

holdning pr. 30.12.2013 på kr. 28.411,32. Årsregnskabet var revideret af Henning Nørgaard pr.18. februar 

2015.  Hans Jørgen Jørgensen takkede efterfølgende for den tid, han havde været med i stiftsbestyrelsen. 

Under den efterfølgende debat og godkendelse af såvel formandens beretning som regnskabets aflæggelse re-

degjorde formanden for Viborg Stiftstråd Karl Georg Pedersen for, hvorledes stiftsbestyrelsen skulle forholde 

sig med hensyn det af stiftsrådet bevilgede beløb. Formandens beretning og regnskabet blev godkendt efter at 

nogle fra bestyrelsen var fremkommet med forskellige forslag til, hvorledes vi fremover skulle arbejde i besty-

relsen. Ole Rasmussen foreslog DSUK-bladets redaktør Bo Nygaard Larsen, der var til stede som repræsentant 

for hovebestyrelsen, at man kunne lade nogle af de unge fortælle i bladet NYT eller på facebook siden og 

hjemmesiden, om de oplevelser de havde haft i mødet med den danske kirker i udlandet. Rigmor Jensen tak-

kede for den tid, hun havde været i bestyrelsen og nu senest som suppleant, samtidig rettede hun en tak til Hans 

Jørgen Jørgensen for det store arbejde han havde udført ikke alene som kasserer men også som rejsearrangør. 

Hun bragte også en hilsen fra Ruth Hvas; begge ønskede ikke mere at stå som suppleanter i bestyrelsen. 

          

Pkt. 5 Valg af bestyrelse. 

            Henrik Forman oplyste, at ingen i bestyrelsen var på valg, men at der skulle vælges en ny kasserer i ste-

det for Hans Jørgen Jørgensen. Man blev hurtigt enig i, at Ane-Marie Fuglsang Breum, som på forhånd havde 

indvilget i at påtage sig kassererjobbet, blev valgt. Efter en noget kaotisk afvikling af det efterfølgende valg 

blev forsamlingen til sidst enige i, at bestyrelsen fremover skulle bestå af Henrik Forman, Ole Rasmussen, Ane- 

Marie Fuglsang Breum, Hans Vestergaard Jensen, Poul Lilleør og Mariane Thisgaard. Som suppleanter blev 

Marianne Nørgaard Gyldenkærne fra Bøvling Valgmenighed og Pernille Vigsø Bagge fra Løgstør valgt. (Sidst-

nævnte er ansat som sognepræst i Løgstør pr. 1.juni 2015 og bliver ordineret den 22. maj i Viborg Domkirke).  
Pkt. 6 Valg af revisor. 

           Henning Nørgaard fra Snejbjerg blev genvalgt. 

Pkt. 7 Eventuelt. 

Bladets redaktør Bo Nygaard Larsen bragte en hilsen fra hovedbestyrelsen og kunne samtidig meddele, at det 

ikke var gået godt med lodseddelsalget i 1014. Det kunne der være forskellige årsager til, men han skulle op-

fordrer bestyrelsen til i år at fremme salget af lodsedler.  

Næste bestyrelsesmøde bliver OBS mandag 15. juni 2015, kl.17.00 i Viborg bispegård OBS. Ændringen skyl-

des, at Viborg stift holder lukket den 16. juni, hvor vi ellers agtede at holde mødet. 

DSUK’s lands- og repræsentantskabsmøde finder sted på hotel Nyborg Strand lørdag 22. august 10.00–17.00. 

 

Referent: Poul Lilleør 


