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”Stråleglans” slutter denne hilsen 
fra Esajas på. Det er et ord, der i 
lighed med „vederkvægelse” og 
”miskundhed” er fuld af poesi og 
klang. 
Det er også ord, som efter sigende 
er på vej ud af vort sprog. Fors-
vinder det helt, må vi finde andre 
måder at beskrive den gyldne 
linje mellem himmel og jord, hvor 
solens første stråler bryder frem. 
„Stråleglans“ minder os om, at vi 
er lysets børn, som trods søvn og 
tungsind løfter blikket for at gå ind 
i den gryende dag. 
”Stråleglans” er et smukt ord. 
Alligevel er det kun en afglans af 
den virkelighed, det beskriver. 
For det øjeblik, hvor solen med 
morgenrødens vinger gennembry-

der nattens mørke – og starter en 
dejlig sommerdag eller en frost-
klar vintermorgen - kan intet ord 
helt beskrive.  

Men også naturens ”stråleglans” 
er en afglans. Nemlig af den ån-
delige virkelighed som hvælver sig 
over ethvert menneske. Profeten 
Esajas siger det således: ”Herrens 
herlighed er brudt frem over dig”.
Også i denne jul er der men-
nesker, som tynget af sygdom eller 
anden sorg mest af alt føler, at det 
er mørket, der dækker jorden.
Men selv i den mørkeste nat kom-
mer der et vendepunkt, og lyset 
bryder frem. 
Også i verdens nat bryder lyset 
frem.  Og vi bliver mindet om det 
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til Jul, for ligesom Vorherre en vin-
ternat kom til vor dunkle verden, 
kommer han til ethvert menneske. 
Det betyder, at også over din 
virkelighed „bryder Herren frem“.
Også over dig skal „hans her-
lighed vise sig“ med bud om håb 
og udfrielse.
„Stråleglans“, et af Bibelens og 
vort sprogs smukke ord. Det ram-
mer plet i beskrivelsen af vores 
tro. 

Himmeriget har endnu ikke in-
dtruffet sig fuldt ud på vores jord. 
Endnu er det ikke fuld dag og klart 
solskin. Men solopgangen er kom-
met i verden. 
Tegnet på den gryende morgen er 
kommet iblandt os. 
Stråleglansen fra det høje tilsiger 
os allerede nu at gå evigheden i 
møde.    

Jørgen Holm

JULEANDAGT

Den 20. december kl. 17- 17.30
For dem der har travlt med de 
sidste juleindkøb, julesmåkager, 
julepostkort m.m. er der mulighed 
for at komme til en dejlig rolig 
juleandagt med fin musik få ord 
samt billeder på vægen samt et 
par salmer, der minder os om 

julens indhold. Det hele varer blot 
en halv time, så her er chancen 
for den travle…

  En vinterdag  
  set fra Kirkens tagterrasse

Forsidebillede
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Nu er der blevet lavet en bog om os! 
Lone Kühlmann er nu færdig med sin 
bog om de danske sømandskirker, 
og med er Dansk Sømandskirke i 
Göteborg med dejlige billeder fra 
kirken. Det giver os en plads i solen 
og viser, hvor vitale og aktive vi er 
i Göteborg.  Den findes nu i kirken. 
Læs den og nyd!
 
                                 
Menighedsrådet foreslog i 
september, at kirken skal hedde 
Dansk Sømandskirke (i Göteborg). 
Vi tror det giver et tydligt budskab 
om, at vi fortsat er og vil være en 
udlandskirke i fremmed havn. Og så 
er det jo kort og nemt. Den endelige 
beslutning om navnet skal givet op 
til generalforsamlingen næste år, så 
at alle får mulighed for at sige sin 
mening om det.
 

Endnu et år er snart til ende. Det 
blev et sørgeligt år for min del, for 
jeg mistede min far, alt for tidligt. 
Begravelsen fandt sted i vores danske 
kirke her i Göteborg, og det betød 
meget for min familie at tale med 
en dansk præst, og at det blev en 
dansk begravelse. Det føltes både 
personligt og hjemme. Og det er det 
udenlandskirken er til for � at give 
os et sted, hvor vi kan være i det 
danske.

Tak til alle der har stillet op for kirken 
under året og til alle vores sponsorer. 
Det betyder meget for den danske 
menighed og andre der kommer til 
os her i Göteborg. 
 
                               
Till sidst vil jeg ønske jer alle en   
 

          Glædelig Jul 
           og et 
      Godt Nyt År!
Vi ses i Kirken og på vores 
hjemmeside www.dkig.se  samt på 
Facebooksiden Den danske kirke & 
Sømandskirke - Göteborg!

Med venlig hilsen

Carsten Jensen
formand for Dansk Sømandskirke i 
Göteborg

Vi er berømte!
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Julebasaren
”Før eller efter basaren”  
Ja, sådan lyder det ofte, og nu er 
det så atter blevet ”efter basaren”, 
og roen har sænket sig over vores 
kirke. Men det er naturligvis kun 
for en kort tid, for snart er vi i fuld 
gang igen med alle juleaktivite-
terne.
Det blev igen i år en forrygende 
basar med boder, lotterier og 
cafeteria – alt i julens tegn. Nyt for 
i år var fiskedammen, hvor mange 
små forventningsfulde poder stod 
på rad for at prøve lykken – og der 
var nap hver gang!
Humøret var på top, og efter 
at vores danske generalkonsul, 
Magnus Törnbrink, havde åbnet 
basaren på behørig vis, var der 
fuld gang i kommersen. Naboer, 
venner, kendte og ukendte strøm-

mede ind og købte gode danske 
delikatesser, juledekorationer og 
lotter under nogle hektiske timer. 
Der var som sædvanlig også kø til 
cafeteriet, hvor man kunne nyde 
det flotte smørrebrød samt wie-
nerbrød og lagkage. Mange pas-
sede også på at købe med hjem af 
alle lækkerierne.
Vi er så glade og taknemmelige 
over, at I alle år efter år stiller op 
med jeres tid og kræfter, så vi 
kan gennemføre denne dag, som 
er så uhyre vigtig for vores kirke, 
ikke mindst økonomisk. Også i 
år fik vi et kærkomment og nød-
vendigt tilskud til driften. Stor tak 
for det! En særlig tak går også til 
vores sponsorer for alle generøse 
bidrag. STOR TAK!
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EN SALMESKAT
Noget som varmer sjælen!
Den danske salmeskat er meget 
rig, det har mange vidnet om. 
Danmark har mange salmedigt-
ere, der har skrevet poetiske 
salmer, som virkelig gør indtryk. 
At sidde sammen med menig-
heden i en dansk kirke og synge 
disse salmer til smukke melodier, 
varmer ind i sjælen. Der findes jo 
salmer til både årstider og livets 
begivenheder i den kristne guds-
tjeneste. Grundtvigs salme:  
O Kristelighed, nr. 321 i Den 
Danske Salmebog har gjort stort 
indtryk på mig. Salmen fortæller 
i det første vers om vort forhold 
til kristendom-men, som en gave 
til os, der beriger vort indre liv. 
Vers 2 og 3 beskriver vort evige liv, 
hvor døden besejres og alt, som 
visner her på jorden, blomstrer op 
igen, og lykken er bestandig. De 
tre næste vers handler om troen, 
håbet og kærligheden. Som der 
står i Korinterbrevet, kap. 13:  ”Så 
bliver da Tro, Håb og Kærlighed , 
disse tre, men størst iblandt disse 
er Kærligheden.”

Håb og poesi
Grundtvig skriver så poetisk: “O 
vidunder tro, du slår over dybet 
din gyngende bro, som 

isgangen trodser i brusende 
strand, fra dødningehjem til de
levendes land,” og fortsætter: 
”Letvingede håb, gudbroder 
nyfødt i den hellige dåb, O, lån os 
den fjederham , Ånden dig gav, så
tit vi kan flyve til landet bag hav, 
hvor evigheds sol skinner klart al-
len stund på saligheds grund.” Et 
smukt poetisk billede af tank-ens 
flugt iklædt en fjederham som en 
fugl. Man ønsker at følge med!

Fyldt af kærlighed og glæde
Kærligheden beskrives som en 
”livdrik på det kristne gudsbord”. 
Derefter de smukke poetiske 
linjer: ” O, smelt du vort hjerte ved 
højaltrets ild og klar du jordklimp-
en i solglansen mild, så glade vi 
føler, os skabes i bryst de levendes 
lyst.” Man bliver glad, når man 
i fællesskab synger disse livs-
bekræftende linjer. 
I salmen vil han Grundvig vise 
os glæden 
ved at være                          
kristen og den livs-                                 
lyst det giver.                                       
Har man sunget                                                                  
salmen til gudstje-                           
nesten, går man                                  
glad fra kirken.
          Ellen Åmand                                          
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FØR SØNDAGEN
Vi samtaler om den kommende                                                                                                                                         
søndags tekster og salmer

FREDAG DEN 13. JANUAR
KL. 10 – 11.30

Vi kikker specielt på følgende 
tekster:
2. Mosebog  33,18-23.
Romerbrevet 12, v.6-16a.
Johannes evangeliet 2, 1-11

Hvad siger teksterne os?
                 - hvad siger de ikke?
Vi ser også på et par salmer.
der passer til søndagen 
                 - hvad siger de os?
Der serveres kaffe og te

BØRNEKLUBBEN
FASTELAVNSFEST
Lørdag, 25. februar kl. 14
Vi skal slå katten af 
tønden, spise faste-
lavnsboller  og synge 
sammen.

Følg med på Facebook.

TORSDAGSSPISNING

Vi fortsætter med at invitere 
til torsdagsspisning i menig-
hedslokalerne. 
God dansk mad, som vi alle 
kan lide. Næste gang bliver:                     

26. januar kl. 17-19
Voksne kr. 50,-, Børn over 3 år kr. 
25,-
Tilmelding kan ske til kirken  eller 
på 

gerdasvendsen1951@gmail.com
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Poul Sørensen
15. august 1931 – 26. september 2016

Vi har måttet tage afsked med et 
af vores trofaste medlemmer i 
kirken. Poul Sørensen fyldte 85 år 
den 15. august, men sidst i sep-
tember kunne han så ikke mere. 
Et langt stykke af sin livsvej har 
Poul fulgtes med os i den danske 
kirke. Han har været en trofast 
støtte i knapt 60 år. Mange år var 
Poul medlem af menighedsrådet, 
for hvilket han også var formand i 
en periode. Men for de fleste var 
det som menighedens kordegn, 
at Poul står fast i erindringen. Han 

havde en klar og tydelig stemme 
og en fin sangstemme. Derfor var 
det også altid Poul, der startede 
sammenkomsten efter gudstjen-
esten med et bordvers. Poul var 
fra Fyn, hvilket han aldrig lagde 
skjul på. Han var uddannet urma-
ger og sørgede for menighedens 
gamle ur med stor omhu. Pouls to 
børn, Janet og Kaj, var sammen 
med børnebørnene med til at 
bisætte Poul på en solrig og dejlig 
fredag i september. Vi mindes 
Poul med stor glæde.

Ære være hans minde!
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Luciadag & dameklub
Sådan midt i december, har vi en god tradition i Dameklubben, hvor vi 
mødes til førjulshygge, og tager lidt forskud på glæderne.

Tirsdag den 13. december kl. 12, mødes vi i kirken til velduftende 
æbleskiver og andet godt. Man skal også have en lille gave med, til 
juleleg som vi ikke bliver ”for gamle til”. Der bliver sang og julehistorie, 
så på med vanterne og tag turen til den danske Sømandskirke.  Om 
Lucia kommer, skal være usagt, men et billede fra sidste år skal I få. Plus 
nogle billeder fra Dameklubbens ture. Vi mødes igen i det nye år,

Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 12 også her i kirken. Velkommen!
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KALENDER

DECEMBER
3. Lørdag        Kl. 17 JULEMIDDAG, se inde i bladet
4. Søndag       Kl. 11 Ingen gudstjeneste
6.         Tirsdag        Kl. 17.30    Menighedsråd & Workshop
8.         Torsdag       Kl. 15          Bingo
11. Søndag              Ingen gudstjeneste/Julegudstj. Stockh.
13. Tirsdag        Kl. 12 Dameklub
18.       Søndag       Kl. 11          Gudstjeneste, 4.s.i. advent, O. Steinlein
20.       Tirsdag       Kl. 17          Juleandagt, J. Holm
24.       Lørdag        Kl. 15         JULEAFTENSGUDSTJENESTE,  J. Holm                                            
25.       Søndag       Kl.  11        JULEDAGSGUDSTJENESTE, J. Holm
                                                       

JANUAR 2017
1.         Søndag                           Ingen gudstjeneste
6.         Fredag       Kl. 14           Juletræsfest for små og store
8.        Søndag                            Gudstjeneste, 3.s.e.h 3k. O. Steinlein
13.      Fredag        Kl. 10           Vi samtaler om søndagens tekst og                    
                                                      salmer
15.      Søndag       Kl. 11           Gudstjeneste, 2.s.e.h.3k. J. Holm
19.      Torsdag       Kl. 15           Bingo
22.      Søndag       Kl. 11           Ingen gudstjeneste  
25.      Onsdag       Kl. 18.30     Læsecirkel
26.      Torsdag       Kl. 17          Torsdagspisning
29.      Søndag        Kl. 11         Gudstjeneste, 4.s.e.h.3k.. J Holm   
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KALENDER

FEBRUAR
5.     Søndag      Kl. 11        Gudstjeneste, sidste s.e.h.3k. J. Holm
7.     Tirsdag      Kl. 12        Dameklub
9.     Torsdag     Kl. 19        Filmaften 
12.  Søndag                       Gudstjeneste, septuagesima O. Steinlein
19.  Søndag      Kl. 11        Gudstjeneste, seksagesima  
                                              Adsked/fam.Holm
23.  Torsdag     Kl. 15        Bingo
26   Lørdag       Kl. 14        Fastelavnsfest
27.  Søndag                        Ingen gudstjeneste? fastelavn ?

Glem ikke Jørgen Holms afskedsgudstjeneste 19. februar
Den sidste februar flytter vores kære præstepar Holm tilbage til Dan-
mark. Men inden det skal vi nyde af Jørgens gudstjeneste og prædike 
en sidste gang. Vi håber derfor, at så mange som muligt kommer til 
afskedsgudstjenesten i Dansk Sømandskirke den 19. februar kl. 11. 
Bagefter bliver det kirkefrokost med dejlig mad, taler og sang. En liste 
vil blive sat op på opslagstavlen senere, hvor man kan melde sig til 
frokosten.
Carsten Jensen
Formand
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Julemiddag i kirken
Har du ikke husket at melde dig 
til julemiddagen i Den danske 
Sømandskirke, skal du skynde dig! 
(forhåbentlig har du fået bladet i 
tide) Julemiddagen bliver nemlig i 
år lidt tidligere på måneden: 

Lørdag den  
3. december 

kl. 17.00 
Pris pr. person: kr. 200,- betales 
kontant selve aftenen eller med 
Swish
Det er nødvendigt med tilmelding. 
Ring os i kirken: 031-822309 eller 
send en mail til 
danskkirke@dkig.se 

Der bliver mulighed for en dejlig 
fælles julemiddag med traditionel 
dansk flæskesteg med tilbehør, 
ris à l’amande med mandel i , 
noget godt at drikke samt kaffe og 
småkager bagefter. Vi sørger selv 
for sangen og musikken, og så får 
vi se, hvilket bord der vinder årets 
”bord-konkurrence”. Sidst, men 
ikke mindst, bliver der udlodning 
. Vi håber, at der kommer både 
”nye og gamle” julemiddags-
gæster, så find lidt fin-tøj frem og 
lad os gøre aftenen til en dejlig 
fest!
Julemiddagen er et fælles ar-
rangement mellem menigheden 
og Dansk forening
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FILMAFTEN I KIRKEN
Torsdag  
      9. FEBRUAR KL. 19.00

NAVIGATØREN

Hvem husker ikke den fine film 
om Martin Luther, som vi så sidst? 
Denne gang skal vi se  
                 NAVIGATØREN. 
Den viser hvordan en gruppe 
mennesker fra middelalderen 
graver sig ind i fremtiden for at 
redde deres by fra den onde pest.
Som sædvanlig serveres der ost 
og vin til filmen.
Pris 30 kr.
Alle er hjertelig velkomne.

MÆRKVÆRDIGT TIDSBILLEDE
For at undgå den sorte død graver 
befolkningen fra en lille New Zea-
landsk landsby i middelalderen et 
hul gennem Jorden til nutiden. 
En synsk dreng
Den synske dreng, Griffin, leder 
projektet. Mødet med civilisa-
tionen bliver naturligvis hård, og 
nogle klarer det bedre end andre. 
Deres vigtigste mission er at pla-
cere et kors på toppen af en kirke. 
Mærkeligt men forståeligt
"The Navigator: A Medieval Odys-
sey" er en mærkelig men langt fra 
uforståelig film. Den er velspillet 
med gedigent håndarbejde og god 
lyd. 
Fine antydninger
Beskrivelsen af mødet mellem 
middelalderprimitiviteten og det 
moderne menneske er intens, 
intelligent. Instruktøren nøjes 
med at antyde den "civiliserende" 
eksplosion, og vi spares for det 
ultra underholdningsprægede. 
Effekten mellem s/h og farve er 
stemningsfuld, det samlede ind-
tryk af filmen er overbevisende.
1988, New Zealand, 92 min.
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Husker du Caroline?
En af de sidste dage i august, 
hvor sommeren fortsatte ufor- 
trødent med lys, sol og varme, 
ind i den første efterårsmåned, 
kom Caroline smilende op ad alle 
trapperne til kirkens tagterrasse. 
Hun var en af de konfirmander, 
som var i kirken for knapt to år 
siden, og hun er nu 15 år. Hun 
trives godt med skole, venner og 
familie. Caroline går på Göteborgs 
International School, ISGR. Da vi 
talte sammen, var hun lige netop 
startet op efter ferien.

Jeg og min familie var så heldig 
at tilbringe næsten tre uger på 
Bali i sommerferien. Det var en 
stor oplevelse! Jeg kan godt lide 
at rejse og se, at livet kan forme 
sig meget forskelligt for os men-
nesker. Jeg blev også berørt af at 
se alle de fattige børn, som bor 
der og som trods fattigdom, ud-
stråler en enorm glæde. De har så 
lidt, men har virkelig evnen til at 
glæde sig over små ting. Det gav 
mig noget at tænke over!

Som konfirmand, fik jeg mu-
lighed for at tænke over mange 
vigtige ting i livet, og til at snakke 
om det med de andre.

Jeg har også venner, som er blevet 
konfirmeret senere efter svensk 
tradition, og vi taler nogle gange 
om tro og om hvordan det er i 
de kirker vi kender.  Når der for 
eksempel har været forfærdelige 
katastrofer eller terroraktioner 
rundt om i verden, bliver man 
påvirket af det.  Men jeg går ikke 
rundt og er bange for hvad der 
kan ske. Jeg synes, at det er et 
tegn på engagement, da aktionen 
”Pray for Paris” dukkede op på de 
sociale medier, og vi dermed viste, 
at der er mange, der tror på det 
gode.

Caroline er selv flyttet rundt 
i verden flere gange til trods for 
sin unge alder, men med hendes 
danske familie og bagland, er hun 
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bevidst om sine ”danske rødder”. 
Vi taler dansk hjemme og med 
vores danske familie og venner, 
og vi hører ofte dansk musik.  Jeg 
vil meget gerne ud at rejse igen. 
Jeg håber at komme til Spanien 
som udvekslingsstudent. Vi boede 
der i nogle år, da jeg var lille, og 
i skolen i Göteborg,har jeg haft 
spansk undervisning.

Men her i efteråret er jeg i gang 
med mit ”Personal Project” i 

skolen, som skal resultere i et 
produkt. Jeg vil lave en rejse-guide 
for Bali, med mine egne tekster 
og billeder. Det bliver meget 
spændende! Efter studenten vil 
jeg måske studere noget med 
arkitektur og design, og gerne 
i København. Foreløbig er det 
næste skoledag på IHGR, som 
kalder, og vi siger tak for et glimt 
ind i 15-årige Carolines liv her i 
Göteborg.

Foto: Caroline Egeskov
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NY KONFIRMAND

Fondkisten Göteborgs
Begravningsbyrå

tilbyder til rimelige priser:

Alle varer og tjenester ved begravelse. 
Boopgørelse, gravsten og transport. 

Vi kommer gerne på hjemmebesøg uden 
ekstra omkostninger.

Första Långgatan 8
Tlf. 031-120 200

Yngve Ernst 0705-90 68 36
www.gbb.nu * info@gbb.nuYngve Ernst

Ejer

Mathias Paulsen hedder vores 
konfirmand. Han har danske 
forældre og går på ISGR skolen i 
Göteborg. (En international skole, 
som underviser på engelsk.)
Mathias skal konfirmeres til 
næste forår, men ikke hos os. Han 
skal konfirmeres i den kirke på 
Fyn, hvor han også blev døbt.
VI er glade for at have Mathias ib-
landt os. Han er en dygtig dreng, 
som klarer at være ene mand til 
undervisningen. 
Husk at tage jer godt af Mathias 
til gudstjenesterne



20

LÆSECIRKEL - FORÅR 2017
Bogen & samtalen

Læsecirkelen vil i foråret igen 
beskæftige sig med moderne 
dansk litteratur præcis som hidtil. 
Vi vil stadig drikke kaffe og te, 
spise godt brød og diskutere, MEN 
måske kan vi finde en anden og 
mere udfordrende måde at være 
sammen om litteraturen på?!

Det kunne for eksempel være,      
at  vi skiftes til at holde oplæg 
om     forfatteren til den bog, 
som vi vælger at læse, eller om 
bogen som helhed. Det er også 
en mulighed at vælge et tema for 
forårets læsning.

Alt dette kan du være med til at 
bestemme. Alle forårets møder 
er endnu ikke fastlagt, men det 
første møde bliver

Onsdag 
 25.januar 2017  

              kl 18.30  
For at vide de næste datoer og 

hvad der skal læses, må du holde 
øje med vores facebookside, 

hjemmeside eller kontakt kirken 
eller Helle Jørgensen hellejor-

gensen@ gmail.com, 
 0709 380 170 
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NORTH SEA
TALL SHIPS REGATTA
GÖTEBORG  
3-6 SEP. 2016

Den danske skonnert JYLLAND 
fra Thisted var med til det store 
”North Sea Tall Ships Regatta”, 
hvor 23 flotte sejlskib var med. Jeg 

var ombord på Jylland flere gange 
og havde naturligvis hjemmelave-
de horn med, som vakte stor jubel 
bland de 6 elever, der var ombord. 
Har du lyst til at læse mere om 
skonnerten Jylland, så se:  
http://www.andromeda.dk
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DANSK FORENINg

 Formand:                              Per Jensen tlf. 031561560 
 Næstformand:                       Sonja Nielsen tlf. 031690674 
 Kasserer:                               Grethe Mörup tlf. 031465205 
 Sekretær og kontaktperson:  Birte Redder tlf. 031240516 

Bingo
Torsdag den  8 december:  
Torsdag den 19 januar 2017
Torsdag den 23 februar 2017
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Mono Vit /Mörk Lera

Alla nya idéer - stora som små - börjar med en dröm. Om att uppnå något. Att förbättra något.
Att hitta smartare lösningar. Annorlunda. Som ert nya kök. Vi kommer att göra vårt bästa för att 
hjälpa er att uppfylla dem. Vi kommer med överraskande och engagerande förslag och hjälper er att 
hitta en kökslösning utifrån det som betyder något speciellt för er.

Läs mer på hth.se

Tänk vad drömmar kan göra

HTH KÖKSFORUM
SISJÖN, Sisjövägen 45, 436 33 Askim, tel. 031-757 25 20
GÖTEBORG, Skånegatan 23, 412 52 Göteborg, tel. 031-757 25 40

DisplayID



Velkommen til Dansk Koloni-  

 

Adresse:         Thorild Wulffsgatan 8, 413 19 Gøteborg 
Sporvogn           1, 2, 7, 8 eller 13, stoppested Botaniska Trädgården 
E-post:                danskkirke@dkig.se. 
Hjemmeside:    www.dkig.se 
Facebook:          Den danske kirke & Sømandskirke - Göteborg 
Plusgiro:            42 02 22-2 
Bankgiro:          5682-8726 
Koloni- og sømandspræst: Jørgen Holm,           Telefon:  031-822309 
                                                                                    Mobil:     0720372811 
Sekretær:  Liv Marit Tjelle Holm,                         Telefon:  031-822309        
Menighedsrådets formand: Carsten Jensen,    Telefon:  031-205746 
Menighedsrådets kasserer: Villy Böhnke,         Telefon:  0325-34060 
 
Åbningstid: Kirken har ikke fast åbningstid ud over når der er arran-
gementer i huset og efter aftale. Præsten træffes også bedst efter 
aftale. 

og Sømandskirke i Gøteborg 
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