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Navn: Forundersøgelse af mulighed for en kirkelig betjening af danskere i Thailand med henblik på 
diakonal indsats  
 
Emne: Danske Sømands – og Udlandskirker, kirkebetjening, diakoni, Thailand. 
 
Målgruppe: Danskere i Thailand, herunder særlige grupper af danskere. 
 

Tid, sted og aktør: Projektet er gennemført af Danske Sømands – og Udlandskirker i Thailand i perioden 

2012-2013. 

Opnået støtte: Kr. 150.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2012. 

Projektets formål: Projektets formål er todelt. Dels skal projektet tilvejebringe et grundlag for vurdering af 

behovet for en kirkelig indsats for danskere i Thailand, herunder særlige grupper af danskere med behov 

for en særlig diakonal og social indsats. Dels skal projektet søge samarbejdspartnere til et eventuelt projekt, 

herunder samarbejde med de nordiske sømands – og udlandskirker.  

Projektets indhold: Projektet kan inddeles i følgende:  

1. Forundersøgelse og indhentning af information om danskere i Thailand, herunder kontakt til 

Borgerservice, myndigheder og organisationer.  

2. Udarbejdelse af spørgeskema til distribution blandt danskere i Thailand. 

3. Forsøg på kontakt til hjemvendte danskere og thaier i Danmark.  

4. Udsendelse af medarbejder/DSUK-præst til Thailand i februar 2013.  

5. Studiebesøg af projektmedarbejder og generalsekretær på ambassader samt hos norske og svenske 

søsterorganisationer i Thailand i februar 2013.  

6. Bearbejdelse af indkomne data og foreløbige konklusioner bl.a. med overvejelse af geografisk placering 

af center for eventuel dansk tilstedeværelse i Thailand. 

7. Opfølgning og udarbejdelse af skitser til et egentligt projekt.  

Erfaringer og resultater: Der er efter forprojektets gennemførelse ingen tvivl om behovet for dansk kirkelig 

betjening i Thailand. Spørgeskemaundersøgelsen viste færre besvarelser fra den forventede direkte 

målgruppe, men der indkom mange svar fra danskere, som har kendskab til forholdene og problemerne i 

området, hvilket vurderes at give et troværdigt billede af forholdene. Positivt var mødet med danskere, 

primært i Bangkok, som vurderer et stort behov, men som samtidig også gerne vil deltage i og gøre en 

indsats for at virkeliggøre planer om en dansk kirkelig tilstedeværelse i landet.  

Konklusionen er, at der bør findes midler til at etablere et dansk kirkeligt mødested i Bangkok med en 

bemanding med en dansk præst og diakon/socialmedarbejder. Der bør etableres et mødested i samarbejde 

med nordiske og svenske søsterorganisationer, men konkrete planer herom er på nuværende tidspunkt 

ikke udarbejdet. Samarbejde vedrørende danskere i det øvrige Thailand kan ske i samarbejde med Den 

norske sømandskirke i Pattaya og Svenska Kyrkan i Phuket.  

Arbejdet med at skaffe midler til indsatssen følger. Det vurderes ikke muligt at nedlægge andre danske 

sømands – og udlandskirker for at omplacere ressourcerne.  Muligheden for at opnå tilskud fra sociale 

puljer må således undersøges.  


