
                                                                              

 
Årsmøde i DSUK Lolland-Falster 

 

Danske Sømands- og Udlandskirkers (DSUK) stiftsbestyrelse i Lolland-Falsters stift 

afholder årsmøde med generalforsamling mandag den 27. april 2020 kl. 19.00.  

Det foregår i Sognets Hus, Kirkestræde 6, 4930 Maribo. 

Foredrag 
Tidligere kirkeminister og tidligere formand for DSUK, A. O. Andersen, taler om den 

danske kirke i Sydslesvig. 

Vi fejrer i år 100-året for Genforeningen af Sønderjylland med det øvrige Danmark. Dermed er det også 100 

år siden, at Den danske Kirke i Sydslesvig begyndte sit virke. Det betyder dog ikke, at det var noget ganske 

nyt, for siden 1588 har der været holdt danske gudstjenester i Helligåndskirken i Flensborg, og under den 

tyske tid var der god forståelse for, at de dansktalende menigheder i det nuværende Sønderjylland skulle 

kunne fejre gudstjeneste på dansk. Men med Genforeningen kom grænsen mellem Danmark og Tyskland til 

at ligge, hvor befolkningsflertallet på begge sider ønskede det. Det førte til mindretal på begge sider af 

grænsen. Det danske mindretal i Sydslesvig voksede i årene efter 1945, og det samme gjorde antallet af 

danske kirker og menigheder. 

Efter kaffebord á 20 kr., som går til DSUK, følger en kort 

Generalforsamling 
med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Beretning for årets arbejde til godkendelse 

4. Drøftelse af det kommende års arbejde 
5. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse 
6. Valg af medlemmer til stiftsbestyrelsen: Der er ingen på valg i år. 
7. Valg af suppleant: Eva Heyn er villig til at fortsætte 
8. Valg af indtil 5 repræsentanter til repræsentantskabet 
9. Valg af revisor: Jens Lose er villig til at fortsætte 
10. Eventuelt 

 

Alle er meget velkomne! 
Nils C. Roland 
Formand for DSUK-Lolland-Falster 

DSUK-LF indbyder til en rejse til Hamborg i dagene 17. – 20. september. Se særskilt program, som er 

tilsendt tidligere deltagere i vores ture, og som fremlægges ved årsmødet og på anden måde. 


