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Invitation til CKU’s årsmøde 2022 
Den 25. og 26. april på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle 
 
 
Kære medlemsorganisationer, 
Hermed invitation til fælles medlemsseminar med DMR under overskriften ’ Hvor er kirken, 
når demokratiet smuldrer?’ mandag d. 25. april kl. 12.30 i Vejle.  
 
 

Hvor er kirken, når demokratiet smuldrer? 
 
I de seneste år har vi set store begrænsninerg i udfoldelsen af demokrati og menneskerettigheder. 
Ytrings-, forsamlings-, forenings- og religionsfrihed begrænses gennem øget kontrol, overvågning 
og censurering af fysiske og virtuelle forsamlingsformer. Vi ser angreb på demokratiske 
institutioner, blomstrende nationalisme og et stigende pres på minoriteter bl.a. under dække af 
coronarestriktioner og religiøs identitet.  
 
Vi har som kirker og kirkelige aktører grund til at spørge os selv, om vi tør stå op mod magtelitens 
’fagre nye verden’, eller om vi blot vil rette ind af frygt for ikke at blive set som lovlydige borgere. 
På seminaret vil vi undersøge, hvilke særlige potentialer og begrænsninger kirkerne har. Hvordan 
kan vi få både holdninger og handlinger i spil? Hvilke erfaringer har vi med fortalervirksomhed, og 
hvordan kan vi bruge dem i en verden, hvor demokrati og menneskerettigheder er i krise? 
 
 
 

Generalforsamling 
Tirsdag d. 26. april holder vi generalforsamling, og alle er velkomne til at overnatte på 
hotellet. CKU er et ressourcecenter for dig som medlemsorganisation, der er engageret i 
udviklingssamarbejde gennem kirkelige netværk. Generalforsamlingen er en god mulighed 
for at få indblik i CKU’s strategiske retning og hvad der rører sig i miljøet. Din indflydelse 
og deltagelse er også vigtig for det, vi kan gøre for jer som medlemsorganisation.  
 
Ønsker du at få et punkt på dagsordenen, kan du skrive til sekretariatet senest 20. marts. 
Vi hører gerne fra dig, som kunne være interesseret i at stille op ved valg til bestyrelsen, 
men du kan også melde dig på dagen.  
 

Tilmelding 
Deltagelse ved årsmødet er gratis for medlemmer, og der er ikke begrænsninger på antal 
deltagere pr. organisation. Der er også mulighed for at følge med og stemme virtuelt 
(fuldmagt accepteres ikke). Alle kan være med, og I er velkomne til at sende en anden 
repræsentant end jeres kontaktperson til CKU, fx en kollega eller frivillig.  
 
Tilmeld jer senest 31. marts 2022 via dette link. 
 
Vi ser frem til to berigende dage i vores fællesskab om kirkeligt udviklingsarbejde. 
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