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ÅRSBERETNING FOR Dansk Sømandskirke I Gøteborg  2019
Året 2019 blev endnu et år 
med fremgang og fornyelse i 
aktiviteter og medlemsskaren. 
Årets første kvartal blev ind-
ledt med juletræsfest i januar, 
hvor masser af børn, forældre 
og bedsteforældre hyggede 
sig gennem nogle timer med 
juletræsdans, julesange og ju-
lemand. I slutningen af januar 
fik vi en praktikant fra uddan-
nelsen ”Kristendom, Kultur og 
Kommunikation”. Praktikanten 
skulle bo og arbejde i kirken, 
hvor vi omdannede kontoret til 
hendes værelse i perioden og 
fik installeret bruser på kirkens 
toilet. I praktikforløbet udvik-
lede praktikanten i samarbejde 
med præsten tre koncepter for 
danskernes børn i Göteborg, de 
tre koncepter fik hver sin face-
bookgruppe inddelt efter alder. 
Desuden blev der arbejdet 
målrettet på at undersøge, hvor 
mange unge danske, vi egentlig 
har i Göteborg. Vi fandt ud af, 
at der i Göteborg er omkring 
100 danske i alderen 18-30år. 
Vigtig viden, når vi skal søge 
fonde, målrette aktiviteter, 
forøge og forny medlemsska-
ren. Før praktikanten gik i gang 
med ovenstående, så lød første 
opgave, at hun skulle komme 
med et forslag for planerne til 
årets fastelavnsfest. Fastelav-
nsfesten blev endnu engang 
en succes med 75 deltagere, 
tøndeslagning og masser af 
fastelavnsboller. Et par ekstra 
hænder betød i det hele taget 
meget for den arbejdsmængde, 
som blev løst i de første måne-
der af året. 

Årets andet kvartal fortsatte 

kirkens høje aktivitetsniveau-
med børne og teen-aktiviteter, 
højskolesang, dameklub, bog-
cirkel og fællesspisningen 
Mormormad. For andet år bød 
fejringen af påsken på litur-
gisk Skærtorsdagsmåltid og 
Langfredagsandagt. Skærtors-
dagsmåltidet bragte deltagerne 
gennem Jesu sidste måltid, 
som det kunne have taget sig 
ud ifølge jødiske traditioner 
med påskelam, bitre urter, salte 
tårer, mens bibelens beret-
ning føjede nadverindstiftelsen 
til. Langfredag læste og sang 
deltagerne sig gennem pas-
sionsberetningen og dermed 
Jesu sidste timer. Begge aftener 
var stemningsfulde og gav nye 
spændende vinkler på fortæl-
lingen om Jesus. Den femte 
maj markerede vi 74året for 
befrielsen i forlængelse af da-
gens gudstjeneste med afsyng-
ning af ”Den blå anemone” 
og ”En lærke lettede”. Store 
Bededag blev ligesom langfre-
dag markeret med en andagt, 
hvor vi efterfølgende kunne 
nyde lune hveder sammen. Ved 
markeringen var vi også lidt 
flere end året før. Hvederne 
indgik også forsøgsvist i sor-
timentet hos vores Købmand 
i perioden op til. I den tidlige 
sommer afholdt vi det årlige 
loppemarked, hvor vi fik et 
rekordoverskud. Tak til alle, 
der har givet genstande til lop-
pemarkedet. Noget tyder på, at 
genstandene bliver bedre, når 
vi samler ind til loppemarkedet 
året rundt. Forsommerens stør-
ste begivenhed blev naturligvis 
Sankt Hans, som bød på vores 
hidtil største bål og deltageran-

tal. Båltalen blev holdt af vores 
formand og der var naturligvis 
aktiviteter for børn, snobrød og 
så en stor popcorns-maskine 
udlånt af Tranpenad Event. 
Samme sted lånte vi pavilloner 
på grund af det overskyede 
vejr. Sikken et bål og en hyg-
gelig, velbesøgt og succesfuld 
afslutning på forårssæsonen. Af 
forskellige årsager var vi blevet 
nødt til at flytte sommerud-
flugten til sidste søndag i juni. 
Årets udflugt gik til Grundsund 
via Fiskebäckskil, hvor en læk-
ker buffet kunne nydes. Under 
den erfarne kirke-chaufførs 
kørsel blev deltagerne under-
holdt med interessant viden 
om historiske personer og TV-
serienSaltön. Vejen hjem gik 
forbi et mangeårigt medlem 
i Uddevalla, hvor deltagerne 
også blev fyrsteligt beværtet. 

Sommeren bød på den sæd-
vanlige sommerpause i kirken. 
Helt nedlukket var kirken dog 
ikke, da nogle af sommerens 
uger blev brugt af frivillige på 
dels vedligeholdelse af trævær-
ket på kirkens altaner og dels 
en genopretning af flisestien 
op til kirken. Begge dele frivil-
ligt arbejde med mange tusinde 
kroners besparelse. Efter som-
merpausen fortsatte året med 
højskolesangen, børneaktivite-
ter, dameklubben, læsecirkel, 
brokkeklub og en sensommer-
fest arrangeret af kirkens unge 
medlemmer. Denne bød blandt 
andet på helstegt pattegris og 
banko i et hæsblæsende tempo. 
Sensommerfesten var velbe-
søgt, velplanlagt og velgen-
nemført. Vi håber, at kirkens 
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unge vil stå for lignende ar-
rangementer igen. Da vi kom 
lidt længere hen på efteråret, 
begyndte vi en ugentlig frem-
visning af gode danske klas-
sikere i kirkens minibiograf, og 
en delegation deltog i svenske 
søfolks årlige festligholdelse af 
den danske filmklassiker M/S 
Martha på RosenhillSeamen’s 
center.
Forud for årets julebasar ar-
rangeredes i lighed med de to 
forrige år en bustur til Ullared, 
så der kunne handles ind til bo-
derne. Julebasaren slog mange 
års rekorder, når det handler 
om besøgende og omsætning. 
Danmarks nye ambassadør i 
Sverige åbnede julebasaren, 
som udover det vi normalt kan 
byde på, også bød på gløgg, 
æbleskiver, dansk og færøsk 
håndværk og konfirmander-
nes andedam. I år fik vi ekstra 
hjælp i form af sponsorater 
og hjælpere fra vores nye 
venskabsmenighed i Sæby og 
DSUK Nordjylland. 

Samarbejdet med Sæby og 
DSUK Nordjylland blev ud-
viklet i løbet af året, dels ved, 
at sømandspræsten og kirkens 
konfirmandhold deltog i Sæbys 
konfirmandlejr i Dronninglund 
og besøgte flere af vores ven-
ner fra DSUK Nordjylland, 
og dels ved, at en delegation 
fra menighedsrådet mødtes 
med menighedsrådet i Sæby 
efter vi havde deltaget i Him-
melske dage i Herning, hvor 
100 året for den første danske 
udlandskirke blev markeret. Vi 
glæder os til at fortsætte ud-
viklingen af dette samarbejde, 
ikke mindst når det igen bliver 
muligt frit at færdes mellem 

Nordjylland og Göteborg. 

Af andre samarbejdspartnere 
gennem året kan nævnes vo-
res faste annoncører Helenes 
Smørrebrød, HTH Köksforum 
og Göteborg Begravningsbyrå, 
desuden Danske Sømands- og 
Udlandskirker (DSUK), SST 
og SvenskaKyrkan, som alle 
bidrager til, at vi kan have vo-
res danske kirke i Göteborg. 
Gennem DSUK blev der i 
årets løb samlet midler ind til, 
at vi kunne indkøbe 30 nye 
højskolesangbøger, hvilket na-
turligvis har fornyet og forøget 
repertoiret ved vores arrang-
ementer. Desuden fik kirken 
bevilget midler for 2020 til en 
ungdomsassistent på deltid. 
Ungdomsassistentens opgave 
bliver udvikling og afholdelse 
af aktiviteter for unge i alderen 
18-30år. Sidste år meddelte 
SST, at vi skulle til at skaffe 
flere medlemmer, hvis vi ville 
opretholde den nødvendige, 
men beskedne støtte vi får. Det 
var et lovforslag fra den sid-
dende regering som var årsag 
til dette. Efter rigsdagsvalget er 
der ikke sket mere ved lovfor-
slaget, hvorfor vi indtil videre 
fortsætter på den nuværende 
ordning. Men da tankerne om, 
at vi skal nå 1.000 medlem-
mer nationalt for at forblive 
støtteberettiget har været født 
en gang, så er det vigtigt, at vi 
forbereder os på, at det nok bli-
ver lov på et tidspunkt. Blandt 
andet derfor fortsætter vores 
fokus på nye medlemmer til 
kirken. Siden vi begyndte med 
dette fokus, er medlemsantallet 
steget med mere end 30%, så 
medlemstallet i dag er på 277 
alene i Göteborg. Samarbejdet 

om rigsorganisation med de tre 
øvrige menigheder i Sverige er 
ikke kommet meget længere 
i det forgangne år, men ligger 
fortsat på tegnebrættet. 

Ambassadør Vibeke Rovsing 
Lauritzen tiltrådte i årets løb 
og åbnede som nævnt juleba-
saren, men inden da takkede 
kirken for samarbejdet ved en 
reception i Stockholm med 
den afgående ambassadør. Det 
samme gjorde sig gældende, 
da generalkonsulen i Göteborg 
blev afløst af den nye general-
konsul Jonas Nilsson. Det nye 
konsulat ligger derfor i Foyen 
Advokatfirma. Vi ser frem til 
samarbejdet med begge. 

På det kirkelige plan har der 
været gennemført 37 gudstje-
nester og andagter i Göteborg 
med 827 deltagere. Der har væ-
ret 3 dåb, vi havde ingen kon-
firmationer, men til gengæld 
begyndte hele 6 konfirmander 
på konfirmationsforberedelsen 
til 2020. Den første vielse i 
mange år med dansk borger-
lig gyldighed blev desuden 
gennemført. Kirken havde en 
bisættelse i løbet af året. I sam-
arbejde med de norske, tyske, 
svenske, finske, islandske, 
estiske, engelske kirker i byen 
har vi desuden gennemført en 
økumenisk gudstjeneste. Præs-
ten har været på 56 hjemme- 
og sygebesøg. Kirkens mange 
arrangementer har været besøgt 
af 1193 deltagere, når vi ikke 
medregner julebasaren og lop-
pemarkedet.
 
De danske skibe på havnen er 
blevet besøgt 197 gange med 
aviser fra SEA HEALTH AND 
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WELFARE, Bøger fra Søfarts-
biblioteket, samtaler, hjælp 
med transport, småindkøb og 
småudflugter for besætningen. 
Der er fortsat mange danske 
skibe i Göteborgs havn og ud-
sigt til, at flere danske skibe vil 
påbegynde sejlads til Göteborg. 
Arbejdet i havnen understre-
ger kirkens position som sø-
mandskirke, selvom det stort 
set kun er til jul, at søfolkene 
finder hele vejen op til kirken. 
I sommerens løb sejlede vo-
res sømandspræst med Estelle 
Mærsk på en kort tur for at un-
dersøge livet til søs. 

En særlig tak skylder vi kirkens 
frivillige, alle jer der stiller op, 
når der skal laves mad, rykkes 
borde og stole, gøres klar til 
loppemarked eller julebasar, de 
der holder tøjlerne på dame-

klub, læsecirkel brokkeklub, 
jer der laver aktiviteter for 
børnene, slår græsset og passer 
haven. Alle jer, der sikrer nye 
indmeldelser i kirken, så vi kan 
blive fremtidssikrede. Naturlig-
vis også tak til menighedsrådet, 
som lægger timer på møder, 
planlægning og i år har deltaget 
i udarbejdelsen af en ny forret-
ningsorden for menighedsrådet 
og dets beslutningsgange. I 
den nye forretningsorden frem-
går det, at menighedsrådet i 
fremtiden vil uddelegere flere 
opgaver og kompetencer til 
udvalg, hvor kirkens frivillige 
er medlemmer. Disse udvalg 
dækker områderne: Gudstje-
neste, Børn/unge, Aktiviteter, 
Ejendommen, Samarbejde, 
Loppemarked/julebasaren og 
PR. Vi håber, at medlemmerne 
vil tage godt imod de nye ud-

valg og tage del i opgaverne, 
som bliver mindre for alle, når 
vi løfter i flok. 

Vi vil også gerne takke Danas 
legat, som også i 2019 bevil-
gede midler til bl.a. børneakti-
viteterne i Göteborg og Stock-
holm. Også tak til giveren af 
en gave på ikke mindre end 
50.000 SEK. Gaven er bereg-
net til noget som skal komme 
alle til gode. Menighedsrådet 
arbejder på, hvad det kan være. 

Endelig vil vi gerne takke 
DSUK for rådgivning, velvilje 
og for midlerne til størstedelen 
af præstelønningen, så vi også 
i fremtiden kan bedrive dansk 
kirke og kulturhus i Göteborg. 
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Diagram Indtægter og Udgifter 2018

Indtægter (Aktiviteter)  12%

Indtægter (Medlemskontigent) 7%

Indtægter (Køkken) 3%

Indtægter (Bidrag) 30%

Direkte udgifter 7%

Externe udgifter 26%

Externe udgifter (Køkken) 2%

Inhyrd hjälpepersonl + afgift til DSUK 8%
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Diagram Indtægter og Udgifter 2019

Indtægter (Aktiviteter)  16%

Indtægter (Medlemskontigent) 7%

Indtægter (Køkken) 2%

Indtægter (Bidrag) 27%

Direkte udgifter 14%

Externe udgifter 25%

Externe udgifter (Køkken) 2%

Inhyrd hjälpepersonl + afgift til DSUK 7%
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Juletræsfest lørdag den 4 ajnuar 2020

Fastelavnsfest lørdag den 22 Februar 2020 


