
Referat af DSUK-Dagsorden til mødet torsdag den 1. oktober kl. 16 NB                                                       

i Viborg bispegård 2015 

 1. Godkendelse af dagsorden 

              Godkendt.  

         2. Repræsentantskabsmødet 2015 (hvor findes referatet?) 

              Referatet findes på DSUK’s hjemmeside! Bestyrelsen drøftede forskelligt i anledning af, at bestyrel-

sens forslag på repræsentantskabsmødet om en navneændring af DSUK til Dansk Folkekirke i Ud-

landet blev forkastet. Der blev derimod udtryk tilfreds med, at Paragraf 9,5 blev vedtaget således, at 

et medlem, der ikke er bosiddende i stiftet, kan indvælges i bestyrelsen, hvis man tilhører en folke-

kirkemenighed i stiftet, f.eks. ved at løse sognebånd. Anders Friis Knudsen oplyste, at der vil blive 

fremlagt en konkret plan omkring vore unge ude i verden, f.eks. eksisterer der en plan om en ung-

domskonsulent i London, hvor der er mange unge, der rejser til og fra. Berlin er også i kikkerten, da 

der i kirken kommer flere og flere unge. DSUK har dannet økonomisk mulighed for ansættelse af en 

ungdomspræst eller rejsepræst.    

     3. Finanser 

          For øjeblikket står der 26.416,32 kr. på kontoen. Der er blevet oprettet en speciel konto til f.eks. ind-

betaling af a conto til rejser. 

4. Rotation i valgperioden 

    Der blev enighed om, at der sker en rotation i bestyrelsen således, at en 1/3 er valg ad gangen. Valg-

perioden er på 3 år.  

5. Turen til Paris den 19. til 23. maj 2016 

     Turen går til byernes by med både traditionel og utraditionel sightseeing. Vi besøger de smukke 

parisiske kvarterer som Mont Martre og det jødiske Marais kvarter, hvor det ny restaurerede Picas-

so Museum ligger, samt Notre Dame. Paris er en stemning, og der bliver rig mulighed for en slent-

re ture eller besøge Louvre eller Musée D´Orsay med de franske impressionister. En sejltur på Sei-

nen og en tur op i Eiffeltårnet er også en mulighed. Vi skal naturligvis besøge Frederikskirken, Den 

danske kirke og til gudstjeneste der. Et nærmere program kommer senere. Der flyves fra Aalborg 

eller Billund. Guide på turen er tidl. præst i Paris Marianne Gyldenkærne, kan kontaktes på tlf.  

97885650. Rejsens Pris er 5.700,- kr. med entreer, Paris Carte Visite og morgenmad. Tillæg for 

eneværelse. Afbestillingsforsikring på 5% af rejsens pris. Tilmelding senest 1. december 

2015 til kasserer Ane-Marie Fuglsang Breum på e-mail: amfuglsang@mail.dk. eller tlf. 23246221. 

Samtidig med tilmeldingen betales et depositum på 500 kr. til rejsekontoen Reg.nr. 7500 konto nr. 

7019682. Restbeløbet indbetales senest 1. marts. Senere sendes en udførlig rejseplan. Alle er vel-

komne til at deltage i turen.  

mailto:amfuglsang@mail.dk


6. Ny venskabsmenighed?  

Der blev foreslået Singapore – Malaysia, men man vedtog indtil videre at nøjes med at støtte Karsten 

Holst Thomsen, som er stationsleder i Malaysia, med 2.500 kr. til trykning og uddeling af danske aviser 

til Danske søfolk.   

7. Julekoncert i Hamburg! 

 Da tidsfristen var udløbet, var der 51 tilmeldte til turen! 

8. Årsmødet i Løgstør søndag den 10. april kl. 10. DSUK’s formand taler 

    Sognepræst Pernille Vigsø Bakker vil forestå gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i 

Kirkecentret med efterfølgende tale af formanden Anne. E. Jensen, hvorefter den årlige generalforsam-

ling bliver afviklet. Under kaffen lotteri. (Husk lodsedler). 

   9. Landslodseddel og information til stiftets menigheder 

           Anders Friis Knudsen oplyste, at der var blevet ringet til 30 menighedsråd, der var i restance. Nogle har 

efterfølgende betalt, mens andre benyttede lejligheden til at melde sig ud. Der er pt 893 menighedsråd 

tilmeldt! Brev sendt ud menighedsråd, der ikke er medlem. Der er i alt 1818 menighedsråd på lands-

plan. Det blev foreslået, at hovedbestyrelsen sender brev til provstiudvalgenes formænd og provsten, 

hvis denne ikke er formand. 50.000 lodsedler er i omløb, så der er kun 2000 tilbage.   

     10. Nyt fra landssekretæren 

            Det ville være ønskeligt, om stiftsbestyrelserne vil medvirke til et DSUK arrangement i et sogn. Det 

kunne f.eks. være en ungdomsambassadør, der deltog i et aftenshow eller lignende arrangement. 

11. Eventuelt. 

Mødetidspunkt bliver for fremtiden kl. 16.00 i Viborg bispegård. Næste møde torsdag 24. februar 2016. 

Folketingest kirkelige udvalg burde engagere sig noget mere end det hidtil er blevet set. På samme må-

de ville det være ønskeligt, hvis Menighedsrådsforeningen også engagerede sig noget mere. Anders Fri-

is Knudsen oplyste, at DSUK nu hvert år har en stand på foreningens årsmøde på Nyborg Strand. 

                                                               Med venlig hilsen 

Poul Lilleør    Henrik Forman 


