
Referat  fra DSUK møde i Viborg stift onsdag den 28. februar 2018 kl. 

16 i Viborg sognegård. 

1. Godkendelse af dagsorden. - godkendt 

2. Godkendelsen af referat - godkendt 

3.  Stiftsformandsmødet den 23. januar jfr. Referat – diskuteret og 

taget til efterretning; at stiftsbestyrelsen  hovedopgave er at være DSUKs 

demokratiske opbygning, sørge for valg af repræsentanter til 

representantshabsmødet, samt arbejde for at alle menighedsråd bliver 

medlemmer af DSUK 

Som  vi foreslog på årsmødet, opfordrer stiftsbestyrelsen fortsat til at unge 

der kommer hjem til Danmark, bliver klædt på til at komme ud og holde 

foredrag ved for eks. efterskole og ungdomsuddannelser om DSUK. 

Når informationsmaterialet foreligger vil vi i april måned sende det ud til 

de råd der ikke er medlemmer med biskoppens anbefaling om at melde sig 

ind.  

4.  Årsmøde 18. marts i Ejstrupholm 10.30 – aftalt. Tilsendte 

powerpoint med manus med årsberetning sender vi ud til alle 

menighedsråd i Viborg stift, med opfordringen om at de tager det på som 

punkt på et rådsmøde 

5.  Valg  til bestyrelsen – gerne fra Himmerlands, Viborg og Herning 

provstier.  

6.  Gaveønsker fra kirkerne – vi sender til Paris og Hamborg efter 

årsmødet.  

7.  Juleturen den 17.-18. December  - når brochuren foreligger bliver den 

sendt til alle menighedsråd, med opfordring om at skrive om turen på 

hjemmeside og i kirkeblad.  



8.  Næste møde – kan ændres på årsmøde, hvis de er flertal blandt de nye. 

Onsdag d. 23.5 kl 16.  

9.  Evt. – intet 

Marlene Sigh 

 

 

Referat fra sidste gang 

Afbud fra Jørgen Holm, Marianne Nørgaard Gyldenkærne, Martin Schleef 

1.   Godkendelse af dagsorden – pkt 9 og 10 tilføjet 

2.   Godkendelse af referat - godkendt 

3.   Repræsentantskabsmødet på Nyborg Strand den 18.-19. august 2017 

Det forslag vi fremførte, nemlig Stiftsbestyrelsen i Viborg stift ønsker derfor som et forslag til 

dagsorden på det kommende repræsentantskabsmøde i august 2017, at Hovedbestyrelsen vil 

arbejde på, at der oprettes en gruppe af DSUK ambassadører af unge, der er kommet hjem fra 

kirker i udlandet. Argumenter er, at der er et stort behov for oplysning om, hvad DSUK er og står 

for, blev vedtaget.  

Udlandsprovsten vil blive kontaktet af Henrik Forman omkring det videre forløb.  

4.   Studietur til Sydslesvig den 15-16-17. september 2017 – desværre var der kun fem 

tilmeldinger, så turen blev aflyst. 

Studietur til Paris maj 2019 – afgang torsdag, hjemrejse mandag med fly Fra Billund – datoer og 

program kommer løbende fra Marianne Gyldenkærne. 

5.   Julekoncert i Hamborg december 2018 – man d.17. – tirs. d.18. Inden sommerferien 

sender vi oplag om turen til Viborg stiftsøvrighed, DSUK informationsmedarbejder, Aalborg, 

Aarhus, Haderslev og Fyens stiftsbestyrelser.  

6.   Nye venskabsmenigheder i Sydslesvig  - udskydes til næste møde. Marianne 

Gyldenkærne vil fortælle om muligheder for Harrislee.  Henrik Forman vil tale med Viggo 



Jakobsen, provst i Sydslesvig om andre muligheder.                                                                                                                                                             

7.   Nyt fra sekretariatet overgår fremover til sekretariatschef Tommy Leichti? 

Tages op på næste repræsentantskabsmøde, hvem skal fremover tage sig af kontakten mellem 

stiftsbestyrelsen og hovedkontoret. 

8.   Informationsmulighederne i Stiftet – Stiftets hjemmeside, Facebook side.  

Bestyrelsens medlemmer vil fremover like og dele DSUK facebookopslag. 

Udbredelsen af NYT, sendes det også til MR formænd? Marlene Sigh spørger Anne Meldgaard.  

Hvad gør vi ved præsters uvidenhed om DSUK? Inviter pastoralseminar elever med på turen til 

Paris, alt betalt. 

9.   Jubilæumsgudstjeneste d. 12.nov. 2017 i Holmens kirke kl. 14.30– hver især 

tilmelder sig. Mulig kørselsgodtgørelse, tal med Ane-Marie Breum. 

10. Årsmøde i Viborg stift – d. 18.marts 2018 i Ejstrup Kirke kl. 10.30, 

Stationsvej 28, 7361 Ejstrupholm 

Marlene Sigh spørger Jørgen Holm om han vil holde talen. Alternativt vil Henrik Forman spørge 

Pia Sundbøll.  

Det bliver provst Viggo Jakobsen, Flensborg 

11. Næste møde onsdag d. 28. februar 2018 kl. 16.00.  

Viborg Sognegård. 

pkt. til næste møde, ønsker til gaver til kirkerne, Ane-Marie Breum tager en revideret 

ønskeliste med.                                                                                                                                                                         

12. evt. Marianne Sohn Frøkjær-Jensen og Egon Espersen træder ud af bestyrelsen. Vi siger jer 

hjertelig tak for jeres engagement og indsats for bestyrelsens arbejde, og ønsker jer god vind 

fremover. 

Med venlig hilsen 

Marlene Sigh 

 

 



DSUK - Viborg Stiftsbestyrelse: 

Formand: Henrik Forman, Landevejen 45, Heltborg 7760 Hurup.                                        

Mobiltelefon: 60 72 90 17. E-mail: hforman46@gmail.com                                                                                                             

Næstformand: Marianne Nørgaard Gyldenkærne, Præstevangen 1,7650 

Bøvlingbjerg. Tlf. 97 88 56 50 E-mail: mariannegyldenkaerne@gmail.com                                                                                                                                                                                

Kasserer: Ane-Marie Fuglsang Breum, Kærvænget 4, 7600 Struer.                                                                                      

Tlf. 97 86 17 73/23 24 62 21 E-mail: amfuglsang@mail.dk                                                                                                             

Sekretær:  Marlene Sigh, Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm 

Tlf. 30 11 73 61 / 75 77 22 40 E-mail: marla@km.dk 

Martin Schleef, Kastanievej 60, 8800 Viborg. 

Tlf. 60 18 44 56 E-mail: mns@cornator.com      

Viborg Stiftråds repræsentant: Flemming Holmberg, Blåbærvej 8 

8850 Bjerringbro.  Tlf. 21 72 68 08   E-mail: Fholmberg@live.dk 

 

Suppleant: Poul Lilleør, Torsvej 93, 7620 Lemvig.    

Tlf. 97 83 71 29/20 14 65 78 E-mail: poul.lilleoer@mail.dk                                                          

Revisor: Henning Nørgaard Jensen, Munkgårdkvarteret169, 7400 Herning.                                     

Tlf. 97 16 80 97   E-mail: ihnj@fiberpost.dk 

 

Referat fra stiftsformandsmødet den 23. januar 2018 i København 

 Velkomst  
DSUKs formand Anne E. Jensen og udlandsprovst Pia Sundbøll bød velkommen og 

glædede sig over, at alle stiftsbestyrelser havde taget imod invitationen og sendt 

formanden eller en anden repræsentant til denne vigtige drøftelse af det fremtidige 

hjemmearbejde og dermed DSUKs bagland. Herunder ville der blive lejlighed til at 

drøfte de forandringer som følger af, at vi ikke mere har en landssekretær, men en 

dissideret fundraiser.  

Efter velkomsten fulgte en kort præsentationsrunde.  

1) Drøftelse af stiftsbestyrelsernes rolle som en del af DSUKs demokratiske 

struktur  
Tommy Liechti indledte kort og indbød til en debat om både punkt 1 og 2, idet han 

påpegede at netop gennem kontakten med menighedsrådene, og gennem opgaven 
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med at hverve flere menighedsråd som medlemmer, udgør stiftsbestyrelserne et 

meget vigtigt led i DSUKs bagland; de  

er  er en forudsætning for at DSUKs demokrati kan være velfungerende og for den 

kirkelige og folkelige opbakning i det hele taget.  

Der var tilfredshed med, at sekretariatet har udsendt lister over sogne i stifterne; dels 

medlemmer, dels ikke-medlemmer. I Århus vil man sende et brev, som supplement til 

brevet fra sekretariatet, til ikke-medlemssogne, før stiftsbestyrelsen begynder at ringe 

dem op. Der var et forslag om af fokusere på provstier, hvor medlemsprocenten var 

lav. Man påpegede det vigtige i at fordele opgaven med opringningerne i hele 

stiftsbestyrelsen, så det bliver overkommeligt.  

I Haderslev vil man invitere også ikke-medlemssogne til stiftsårsmødet, som en 

indgang til kontakt.  

Det blev nævnt, at adresser og telefonnumre kan kontrolleres på www.sogn.dk.  

Fra Roskilde efterlystes, at der på sekretariatet arrangeres en fælles arbejdsdag med at 

ringe rundt til sognene, med fælles instruktion, fælles formuleringer og fælles gode 

aktuelle historier.  

I Århus havde man erfaret at det var vanskeligt at få folk til at komme til stiftsmøder, 

og man ville i stedet bruge kræfterne på at være til stede hvor 

menighedsrådsmedlemmer er, i anden anledning. Man efterlyste i den forbindelse 

markedsføringsmateriale og gode argumenter.  

Der var under dette punkt også en debat om DSUKs status som en del af folkekirken. 

Formelt er DSUK jo en privat organisation; men vi arbejder for folkekirke i udlandet. 

For at undgå misforståelser siger vi ikke at vi er folkekirkeN (bestemt form), og slet 

ikke Folkekirken med stort F.  

Vi havde også en drøftelse om den del af sognenes kontingent (op til 5%), som 

stiftsbestyrelsen kan få udbetalt efter ønske. Det blev understreget, at hensigten ikke 

var at der skulle sendes penge rundt i landet for at stiftsbestyrelserne kunne vælge, 

hvilken kirke der skulle modtage dem. Det handler derimod om midler man kan få, 

hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre stiftsbestyrelsens aktiviteter. Husk at 

man kan vælge at modtage mindre end maksimum.  

Sekretariatet kan fortsat tilbyde at udsende indbydelser til årsmøder, efter aftale. Der 

kan være et problem med at officielle mailbokse fjerner vedhæftninger. Der lød en 

opfordring til at få indbydelserne placeret under stiftets nyheder på DAP, eller 

udsendt gennem stiftets mailgrupper. Stifterne ser noget forskelligt på dette, så indtil 

videre forsøger hver stiftsbestyrelse at påvirke det enkelte stift. Sekretariatet tilbyder 

gerne at opbevare stiftsbestyrelsernes midler, så man ikke behøver at have egen 

bankkonto. Der blev efterlyst en side i bladet NYT om arbejdet i stifterne. Under et 

senere punkt blev det bekræftet, at siden er under udarbejdelse.  

Som konklusion på drøftelsen blev det understreget fra såvel formandens som 

ledelsens side, at et af formålene med dette møde var, at arbejdet i stiftsbestyrelserne 

skulle være mere overskueligt og overkommeligt – og dermed forhåbentligt sjovere.  



Stiftsbestyrelsernes nødvendige opgaver er kun tre:  

• Man skal være et omdrejningspunkt i DSUKs demokratiske opbygning, herunder 

sørge for valg af repræsentantskab.  

• Man skal arbejde for, at så mange sogne som muligt bliver medlemmer af DSUK. 



 Man skal informere menighedsrådene bedst muligt – på de måder man selv vælger 

Derudover er DSUK forsat meget taknemmelige for alle indsamlede bidrag, så hvis 

stiftsbestyrelsen finder det muligt og naturligt, kan man arbejde med fundraising. I 

DSUKs vedtægter fremgår det blandt andet, at stiftsbestyrelserne skal ”tage 

initiativer til fundraising til fordel for DSUK”. Dette er opfyldt, hvis man arbejder 

for, at så mange sogne som muligt bliver medlemmer af DSUK.  

2) Stiftsbestyrelsernes rolle over for menighedsrådene  
Drøftet og konkluderet under punkt1, ovenfor  

3) Eventuel etablering af ERFA-grupper for stiftsbestyrelserne                                                                       

Der var enighed om det naturlige og konstruktive i udveksling af erfaringer på tværs 

af stiftsbestyrelserne. Der var stemning for, at dette behov vil være tilgodeset ved et 

årligt møde som dette, samt lejlighed til at mødes i forbindelse med det årlige 

repræsentantskabsmøde. Enkelte ville gerne formalisere sidstnævnte mulighed, og 

enkelte vil gerne have et årligt møde mere, for at give bedre tid til konkret 

erfaringsudveksling. Endelig var der en opfordring til at formændene skriver uformelt 

til hinanden pr. mail.                                                                                                                               

4) Gensidig orientering om de kommende årsmøder i stifterne                               

Orienteringen blev gennemført sidst på dagsordenen, sammen med Eventuelt.                         

5) Tanker om en DSUK–dag                                                                                                         

Pia Sundbøll indledte med at fortælle om de i øjeblikket ret foreløbige tanker om at 

arrangere en årlig dag for alle med tilknytning til, eller interesse for DSUK. 

Hensigten er både, at der bliver informeret bredt og spændende om arbejdet ude i 

verden, og at frivillige og ansatte får lejlighed til at mødes, udveksle erfaringer og 

lære hinanden bedre at kende, måske gennem forskellige workshops. På langt sigt 

kunne en sådan dag måske erstatte hvert andet repræsentantskabsmøde; men det vil 

kræve vedtægtsændringer, som ikke vil blive foreslået på det førstkommende 

repræsentantskabsmøde. Der var klar tilslutning til de foreløbige tanker, og 

sekretariatet arbejder videre med at undersøge, hvad der er realistisk.  

6) Orientering om Mini-projekterne ved fundraiser Marie Østerholt  

Marie Østerholt understregede, at der var tale om en drøftelse, hun ville gerne have 

input, så systemet med miniprojekter kan blive bedst muligt. Hun uddelte derefter en 

ny brochure med oversigt over aktuelle miniprojekter. Flere var glade for brochuren, 

som var velegnet til brug som den var tænkt: Til stiftsbestyrelsens eller stiftsårsmødet 

overvejelser over, hvad man ønsker at støtte. Det blev påpeget, at til brug for private 

givere mangler der dels betalingsoplysninger, dels beskrivelse af 

Se også punkt 3. Der var et generelt ønske om et årligt møde som dette.  



7) Orientering om foredrag og udstilling ved kommunikationsmedarbejder 

Anne Meldgaard Anne Meldgaard beskrev udstillingen, som består af 24 fotos i 

40x60 cm og leveres med fragtmand i to transportkasser. Se også: 

www.dsuk.dk/page/205/fotoudstilling Udstillingen er forbeholdt medlemssogne og et 

udlån koster kun et gebyr til omkostninger på 1.000 kr. Pressemateriale medsendes.  

8) Årlig mødedag med sekretariatet  
Se også punkt 3. Der var et generelt ønske om et årligt møde som dette.  

9) Eventuelt  
Der var en gensidig orientering om de kommende årsmøder, som snart vil kunne ses 

på hjemmesiden.  

Derudover:  

Lolland-Falster planlægger rejse til Berlin, 6-10 september.  

Der blev efterlyst et brev til sognene forud for ringerunde vedr. medlemskab. Et 

sådant brev udsendes hvert år, og kommer i kopi til stiftsbestyrelserne.  

Der blev orienteret om, at DSUK er på vej ud af genbrugsmarkedet.  

Der blev orienteret om, at Verdensbasaren i givet fald fremover holdes som rent 

frivilligt arbejde. Formand og udlandsprovst har holdt møde med Damekomiteen om 

dette.  

Der lød en klage over at referater, stiftsbestyrelsesadresser mv. på Intranettet er 

forældede.  

Referent:  

Tommy Liechti 

.  

 

 

  

 

 

 

 


