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Årsberetning: Sct. Josefs Unge Katolikker (SJUK) 
DUKs Lokalforening i Horsens 

14. oktober 2019 
 
2019 har samlet set været et godt år for SJUK, men vi har også haft vores udfordringer. Starten af 

året var hård, idet tre bestyrelsesmedlemmer (inkl. formanden) var ude at rejse, hvilket resulterede i 

to aflyste arrangementer. Vi har desuden skullet revidere årshjulet hele to gange og ændre på vores 

målgruppe fra hovedsageligt at være rettet mod firmander til også at indebære førstekommunionsal-

deren. Herefter er det gået rigtig fint, og vi har fået afholdt forskellige arrangementer, som vi plejer. 

 

I SJUK har vi omkring 10 aktive ledere. Til vores arrangementer har vi flere forskellige aldersgrup-

per, som enten er rettede mod førstekommunikanter og opefter, fra firmelsesalderen og op eller for 

alle aldre. Deltagerantallet er meget svingende. Til arrangementer for de mindste samt firmelsesalde-

ren har de hver et deltagerantal på 5-12. Hvorimod vi til vores store arrangementer kan have et delta-

gerantal på op til 30.  

I år har vi desværre ikke haft nogen lokale frivillige med på DUKs ledertræning. 

Vi har arbejdet mere på vores samarbejde med menigheden. Vi har haft mere forældrekontakt og på 

den måde fået yngre deltagere med til vores arrangementer. Kommunikationen med menighedsrådet 

er også blevet langt bedre. Vi har deltaget i et af deres møder, og de har været med til et af vores, så 

begge parter har fået mere indsigt i hinandens arbejde. Sidste år bad Menighedsrådet os desuden om 

at stå for fejringen af Sankt Nikolaus, som vi i samarbejde fik afholdt.  

Til SJUKs sommerafslutning inviterede vi Lokalforeningen i Vejle, som kom med 3 deltagere. Der-

udover havde vi stor succes med vores Nationale Fodboldturnering, som blev afholdt d. 7. september 

2019. Vi havde deltagere fra lokalforeningerne i Hjørring, Aalborg, Viborg/Silkeborg, Odense, Fre-

dericia, Kolding/Haderslev/Aabenraa, Esbjerg, Frederiksberg og Nordsjælland. Samlet set var vi om-

kring 180 deltagere og tilskuere. Tak for støtten til dette arrangement!  

SJUK søgte om økonomisk hjælp fra DUK i forbindelse med afholdelsen af Den Nationale Fodbold-

turnering.  
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Årets arrangementer: 
• Sankt Nikolaus- og adventsfest (9. december 2018) 
• Generalforsamling (6. januar 2019) 
• Maddag (5. februar 2019) 
• Sommerafslutning (16. maj 2019) 
• Workshop (18. august 2019) 
• National Fodboldturnering (7. september 2019) 
• Kreadag (2. november 2019)  
• Filmaften (14. november 2019) 
• DUKs årsmøde (22. – 24. november 2019) 
• Sankt Nikolaus- og adventsfest (8. december 2019) 
• SJUK Julefrokost (13. december 2019) 

 
Tak for et godt år! 
 

På vegne af SJUK,  

Zelda Eleanor Rasamanickan (formand) 


