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Præstens klumme
Oppe på Grønland er Julemanden ved 
at spænde rensdyrene for kanen. De 
sidste pakker er nedpakket og klar 
til alle de små artige børn rundt om i 
verden. Germanske traditioner fortæl-
ler, at den uartige unge ikke kan vente 
sig anden pakke end den fortjente. 
Den som ”Der Zwarte Piet” kom-
mer med, nemlig et stykke kulsort 
kul. Den tradition er heldigvis ikke 
en del af vores. Vores julemand står 
med sit store hvide skæg og klædt i 
røde og hvide farver, som skulle han 
med til VM i 2018. Han flyver land 
og riger rundt, hvis han da ikke er 
havnet på anden sal i Magasin Du 
Nord. Her  kan han sidde omgivet 
af små nysgerrige og drømmefyldte 

øjne. Øjne, som tror og tror, at lykken 
er gjort, hvis blot de får den gave, 
som de drømmer om i dette øjeblik.  
Drømmende små øjne, som er pas-
siviserede, mens deres forældre farer 
rundt mellem hylderne for at finde de 
perfekte gaver til moster Olga, lille 
Ole og svigermor.   
For perfekt, det er mange voksnes 
drøm for julen. Den perfekte jule-
aften, hvor stegens svær er perfekt 
sprøde og klar til tiden. Hvor børnene 
ikke laver nogen ulykker, og gæster-
ne sidder med kniv og gaffel klar til 
ros af madens duft og smag. Perfekt 
og uden nogen af de små konflikter, 
der lurer under overfladen, hvor for-
skellige mennesker mødes. Perfekt, 
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Forsidebillede
 

Jul i Dansk Sømandskirke
i Göteborg

hvis gaverne falder i god smag, så 
de ikke skal byttes i de meter lange 
køer efter jul. Perfekt, hvis de udkørte 
unger, som har ventet i spænding 
hele dagen, opfører sig perfekt og 
eksemplarisk, måske med løftet om 
julemandens gode gaver i hukom-
melse. Perfekt, hvis familien også 
nåede forbi til orgelmusik og julesal-
mer henne i Sømandskirken. Kirken, 
hvor vi forhåbentlig opdager, at det 
hele ikke behøver at være så perfekt 
og eksemplarisk. Hvor præsten forhå-
bentlig formår at vise, at Gud modsat 
julemanden kommer til alle menne-
sker. Hvor Gud modsat julemanden 
ikke laver denne kunstige opdeling 
af menneskene i sine artige børn og 
sine slette børn. Gud kommer endda 
ikke til os som gammel gråhåret og 
hvidskægget. Gud kommer til menne-
skene som det lille spædbarn i kryb-
ben. Dybt afhængig af det fællesskab, 
som vi mennesker alle er født til at 
være en del af. – Og det er vel i bund 
og grund det julen handler om. Det 
lille Jesusbarn. Det fællesskab, som 
Jesusbarnets fødsel varsler i vores liv, 
som Guds Søn lever med os og blandt 
os. Fællesskabet mellem os og Gud, 
som overlever trods mangel på plads i 
stalden og vores korsfæstelse af ham. 
Guds ønske om fællesskab med og 
mellem os. 
Tænker vi os en ekstra gang om her i 
juletiden, så kan det være, at vi opda-
ger, at den egentlig ikke handler om 
gaver, julesteg, frihed fra små uenig-
heder eller om vi synger julesalmen 
perfekt. Julen handler om omsorg, 

kærlighed og opmærksomhed for og 
med hinanden. Den handler om, at vi 
ligesom Jesusbarnet kan være gaver i 
hinandens liv. 

Glædelig jul og velsignet 
Nytår til alle
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Søndag morgen kl. 9:00 den 12. 
nov. begyndte vi på en fantastisk 
tur til København i Kirkebussen. 
Jeg var heldig, for der fandtes 
en ledig plads ved siden af vores 
præst Lars Ulrich, som kørte bus-
sen.  
Vi skulle til 
Holmens 
Kirke for 
at fejre 150 
år med Sø-
mandskirker 
i udlandet. 
Vi ankom 
kl. 14.00, 
og Dron-
ning Mar-
grethe kom 
kl. 15:00 
til Guds-
tjenesten. Der var biskoppen og 
mellem 40-50 præster, de fleste i 
tjeneste og en del ældre pensio-
nerede. Jeg kendte flere og de 
mig, senest fra indsættelsen af 
Lars Ulrich. Der var ca. 50 piger i 
10-12 års alderen, som var klædt 
i sorte kjoler og sang så smukt. 
Et mandskor sang ”Bridge over 
troubled water”, helt underbar. Jeg 
filmede det hele med mit kamera, 
og da jeg så filmen, så så jeg, at 
dronningen, som gik forbi mig på 

en meters afstand, hun kiggede 
ind i kameraet og blinkede med 
det højre øje. Efter Gudstjenesten 
gik hun ud med en sortklædt præst 
ved sin side, hun smilede så godt, 
smilede hele vejen ud, som om 
hun tænkte på sit spontane blink. 
Efter Gudstjenesten fik vi ser-

veret vin, 
sodavand 
m.m. plus 
små snitter 
med laks, 
trekantede 
fyldte snit-
ter, kran-
sekage, dru-
er og chips 
m.m., me-
dens vi min-
glede, som 

svenskerne siger, inde i kirken. 
Alle talte med hinanden i en sådan 
gemytlighed, som jeg havde glemt 
findes, når det mest er danskere, 
som er forsamlet. Dette minde kan 
jeg leve længe på og tage frem 
og vise til andre. Så tusinde tak, 
Lars Ulrich og alle som var med 
fra Göteborg, at jeg fik lov at være 
med og opleve dette. 

Birgit Ibsen Larsen

Rejse til Holmens Kirke
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Danske præster i Sverige 
Sveriges enorme areal dækkes 
af fire menigheder med fire 
folkekirkepræster. Vi var så hel-
dige at mødes til sømandskirk-
ernes 150 års jubilæumsgudstjen-
este. Tre af præsterne kender 
menigheden i Göteborg. Lars Ul-
rich Kofoed er sømandspræst for 
Göteborg og menighedspræst for 
Stockholm. Oluf Steinlein og Birgit 
Berggrensson har begge vikarieret 
i Sømandskirken de senere år. 
Men ellers er Birgit præst i Små-
land, hvor hun holder gudstjen-
ester og retræter for den danske 

menighed i Timfors Kirke. Oluf er 
præst i Skåne sammen med Maria 
Brink Hessel. Maria Brink Hessel 
er bosat i Sverige, men arbejder 
også som præst i Danmark. Begge 
holder de gudstjenester for den 
danske menighed i Malmø. De 
fire menigheder er samlet i den 
folkekirkelige organisationen 
DSUK – Danske Sø- og Udlands-
kirker. Billedet af Sveriges fire 
danske præster er taget i Holmens 
Kirke, hvor jubilæumsgudstje-
nesten fandt sted.
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De seneste måneder i bogklubben 
har vi læst flere bøger, der maner 
til eftertanke både om datidens liv 
og skæbner og vores egne liv.
Vi har læst Maria Helleberg ”Kvin-
derne fra Thy” samt to bøger af 
Ida Jessen; ”En ny tid” og ”Doktor 
Bagges Anagrammer”.
Fælles for alle tre bøger er, at de 
skildrer en tid (lige omkring skiftet 
mellem 1800 og 1900 tallet) hvor 
der både skete meget nyt, men 
hvor mange også var lige så bund-
ne af traditioner, normer og ydre 
omstændigheder, som de havde 
været i tiden forinden.
I bøgerne oplever vi f.eks., hvor-
dan den sundhedsfaglige viden 
udvikles, med nye behandlinger, 
bedre forståelse af hygiejne, 
bedre hjælp til børnefødsler og 
flere vigtige fremskridt. Ligeledes 
udvikles kritisk tænkning, interes-
sante teaterstykker og litteratur.
Men uanset disse fremskridt, er 
det stadig en tid, hvor menne-
sker i høj grad var låst fast i deres 
skæbner. Man fik de børn man 
fik, nogle fik 12, andre fik ingen. 
I ”Doktor Bagges Anagrammer” 
forsøger den barnløse Dr Bagges 
hustru at foreslå en adoption, 
hvilket blankt bliver afslået af æg-
tefællen. Der er en oplevelse af, at 

de fleste mennesker bliver i den 
livsbane, der er lagt ud for dem. 
Det gælder både økonomisk stand 
og klasse og ægteskabelig situa-
tion. Man blev i ægteskabet stort 
set uanset hvad, men visse af vo-
res hovedpersoner fandt måder at 
udvikles og foretage små drejnin-
ger i deres livsskæbner. Men dette 
krævede både list, stædighed og 
stort mod. Som den unge kvinde i 
”Kvinderne fra Thy”, der under et 
voldtægtsforsøg finder umenne-
skelige kræfter til at kæmpe imod, 
da hun ved, at voldtægt kan be-
tyde graviditet, tvunget ægteskab 
eller et liv i skam.   
Vi lever selv i en tid, hvor individet 
forventes aktivt at træffe mange 
valg gennem livet. Vi skal træffe 
eget valg om uddannelse, karrie-
re, om hvor mange børn vi ønsker 
eller ikke ønsker at få, hvor vi vil 
leve, og hvem vi vil leve med. 
For mange mennesker udvik-
ler denne frihed, og forvent-
ningen om at skabe din egen 
lykke, en præstationsangst, 
stress og selvbebrejdelser, når 
lykken ikke indtræffer.  Ingen af 
alternativerne er måske optimalt 
for mennesket. Vi ønsker os ikke 
tilbage til de fastlagte skæbner, 
men mange trives måske heller 

Læseoplevelser i bogklubben
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ikke i den totale valgfrihed. Derfor 
er litteraturen god, og tankevæk-
kende, og minder os om, hvad 
vi kommer fra. Den giver os en 
kontrast, og giver os samtidig mu-
lighed for at tænke, at vi måske 
nogle gange kan arbejde på, at vi 
kan finde lykken inden for de ram-
mer vi har valgt. Og at når vi træf-
fer tunge valg om at ændre vores 

liv, så er vi faktisk privilegerede, at 
vi ”får lov” at vælge, det er ingen 
selvfølge for alle. 
 
Næste møde i læsecirklen er den 
6. december kl. 18:30 i Kirken, 
hvor vinterens læsecirkler aftales. 

Artiklen er skrevet af
Caroline Kjelsmark.
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Hvad er det?

Løsning findes på side 17

Studiegruppe: Paradisets grundlov – hvordan?

Vi kender alle, at i kontakten med andre kan verden være helvede eller 
paradis. Hvad er det, som gør forskellen?

Det har gennem 15 år været min interesse for konflikthåndtering og 
mit filosofistudie på Københavns Universitet.

Kom til studiegruppe og hør mine bud og erfaringer, og samtal om dine 
egne. Måske vi udformer en ”paradisets grundlov”.

Der vil være overdådig økologisk spisning til 100 SEK. Tilmelding er 
nødvendig og skriv, hvis der er noget, du ikke spiser.  
Studiegruppen mødes i kirken hver fjortende dag kl. 19:00 fra torsdag 
d. 18. januar.

Iris Ravnsdatter

Dameklubben 
Vi mødes i kirken til juleafslutning 
d. 11. december klokken 12. Tradi-
tionen tro medbringer alle en lille 
gave til en lille juleleg. Vi synger 
julesange og lytter til julehistorie. I 
det nye år bliver den første Dame-

klub mandag d. 5. februar og den 
næste den 5. marts. I Dameklub-
ben mødes vi til hyggelige sam-
taler, et oplæg og noget godt at 
spise. Vi tager også på udflugter 
sammen. Vi ses den 11. december 
og i det nye år. 
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I mit smørrebrøds café på Berzeliigatan 13 i Gøteborg finder 
du altid et stort udvalg af frisksmurte smørrebrød. 
Danske klassikere på radioen og de seneste ugeblade. 

 
Bestil smørrebrød til frokosten, kundemødet, kortklubben 
eller fødselsdagen – og stil noget for enhver smag på bordet. 

 
Hele smørrebrødssedlen finder du på min hjemmeside: 
www.helenes-smorrebrod.se 

 
Seneste nyt finder du på min Facebookside: 
Helenes Smörrebröd i Göteborg 

 
 

Åbningstider: 

Mandag – fredag 11.00 – 18.00 
Lørdag 12.00 – 18. 00 
Søndag Lukket 

Tlf. 031-20 20 80 
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KALENDER
December 

9. Lørdag  Kl.17      Julemiddag (Julestemningsfest) 
10. Søndag Kl. 11      2. s. i advent m. kirkekaffe 
11. Mandag  Kl. 12       Dameklubbens juleafslutning i kirken 
17. Søndag Kl. 11      3. s. i advent m. kirkekaffe 
24. Søndag Kl. 15      Juleaften / 4. s. i advent  

Januar

6. Lørdag Kl. 14      Juletræsfest for børn og voksne v. børneklub-  
                                             ben 
7. Søndag Kl. 11      1. s. e. h. 3 k. m. kirkekaffe 
14. Søndag  Kl. 11      2. s. e. h. 3 k. m. kirkekaffe 
18. Torsdag Kl. 19      Studiegruppe: Paradisets grundlov 
21. Søndag  Kl. 11      3. s. e. h. 3 k. m. kirkekaffe 
25. Torsdag Kl. 17:30   Fællesspisning/Mormormad

Februar 

1. Torsdag Kl. 19      Studiegruppe: Paradisets grundlov 
3. Lørdag Kl. 14      Fastelavn m. tøndeslagning og udklædning 
4. Søndag  Kl. 11      Seksagesima m. kirkekaffe 
5. Mandag Kl. 12      Dameklubben 
15. Torsdag  Kl. 19      Studiegruppe: Paradisets grundlov 
17. Søndag  Kl. 11     1. s. i fasten m. kirkekaffe 
25. Søndag Kl. 15     Gudstjeneste i Stockholm

Marts

1. Torsdag Kl. 17:30  Fællesspisning/Mormormad 
4. Søndag  Kl. 11     3. s. i fasten m. kirkekaffe 
5. Mandag Kl. 12     Dameklubben 
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Husk, at alle som måtte have ønske om at blive kørt til gudstjeneste el-
ler andre arrangementer i kirken, kan kontakte kirken, så skal vi forsøge 
at tage hånd om sagen for dig. Tlf. 031 822 309

Kirkebil

KALENDER
Marts

11. Søndag  Kl. 11      Midfaste m. kirkekaffe 
15. Torsdag  Kl. 19      Studiegruppe: Paradisets grundlov 
16. Fredag – 18. Søndag  Konfirmandlejr til Danmark 
23. Fredag       Nordisk Gæstebud m. foreningen Norden 
25. Søndag Kl. 11      Familiegudstjeneste m. generalforsamling  
                                             (Husk sommertid) 
29. Torsdag  Kl. 17:30  Fællesspisning/Skærtorsdag 
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Børnesiden
Vidste du det om nisser? 
Julenisser, som du nok kender, 
de er meget gamle. De er ældre 
end de ældste kirker i norden. 
Ude på landet troede man i gamle 
dage, at det var vigtigt at holde 
sig på god fod med nisserne. 
De blev dyrket som små guder, 
der enten passede på huset og 
dyrene på gården eller drillede 
alle menneskene. Det hele af-
hang af, om de fik grød og gaver. 
Nisserne fandtes hele året, og 
de hed slet ikke julenisser, men 
skovnisser, gårdnisser, kirkenisser 
og slotsnisser. Alle mandenisser 
hed Niels eller Nis, og derfor hed 
de alle nisser. På TV ser vi nisser 

i alle størrelser, men nisser var 
altså på størrelse med en 10 årig 
og slet ikke de små kravlenisser, 
vi sætter op nu til dags. Nissen 
havde bondetøj på og altid en 
nissehue. Nissehuen var dog ikke 
ualmindelig, også mennesker sov 
med dem på. Men nisser findes 
de virkelig? - Nu til dags findes 
der nisser, det er oftest børn. Det 
er hemmelige nisser. Hemmelige 
nisser har en person, som de er 
ekstra søde overfor i de-
cember. Den person som 
nissen er sød overfor skal så 
gætte, hvem nissen er. Er du 
en nisse? 

Her kan du klippe kravlenisser ud: 



13

Generalforsamling – og valg til menighedsrådet søndag 
den 25. marts 2018

Ifølge vedtægterne er følgende menighedsrådsmedlemmer på valg:
Frede Overby, Kirsten Bergström, Birthe Lingrell, Christina Christian-
sen og Jørgen Jensen
Forslag om kandidater til menighedsrådet samt tilsagn fra de foreslåede 
om at lade sig opstille skal være valgkomitéen ihænde senest 3 uger 
før generalforsamlingen. Forslag af anden art, der ønskes forelagt for-
samlingen til afgørelse, skal indsendes til rådets formand senest 3 uger 
inden generalforsamlingen.

For at få stemmeret skal medlemsafgiften være betalt inden den 31. de-
cember 2017. 

Stor tak til alle frivillige og sponsorerne ved 
dette års julebasar
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☃️ BØRneKLUBBen ☃️ 

 

Lørdag d. 6. januar kl. 14. 

🎄🎄Juletræsfest 🎅🎅 

med masser af spænding og sjov for børn og voksne.  
Blandt andet Julemandens besøg ⛪ 

 
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ 

Tilmelding senest d. 4. januar på 072 037 2811 eller danskkirke@dkig.se 

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ 
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FASTELAVNSFEST 
🎅🎅💃💃💃💃💃💃🌲🌲🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃�🐭🐭🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🐧🐧🐧🐧🐧 

Lørdag d. 3. februar kl. 14. 

 
Årets styrkeprøve finder sted, når vi klæder os ud i 
alverdens kostumer og slår tønden i stykker og sønder.  
Der vil være fastelavnssang, -boller og kakao.  

Både voksne og børn opfordres til at komme udklædte og 
bidrage til den festlige fejring.  

 

😍😍🤠🤠🤠🤠🤠🤠🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃�🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭��🤠🤠🐧🐧🐧🐧🐧�👳 

Se mere på facebook eller ring til 072 037 2811 
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Julekage

35 g gær 
½ dl lunkent vand 
150 g smør 
1 dl piskefløde 
1 æg 
½ tsk. salt 
1 spsk. sukker 
t tsk. kardemomme 
1 tsk. reven citronskal 
1½ - 2 dl rosiner 
50 g finhakket sukat 
50 g finhakket pommeransskal 
        eller syltet appelsinskal 
evt. 50 g grofthakkede, smuttede  
        mandler 
300 – 350 g hvedemel
PENSLING: Sammenpisket æg 
PYNT: Kanelsukker

Rør gæren ud med lunkent vand. Smelt smørret, og tag det af varmen. 
Lad det afsvale lidt og bland det med den kolde fløde. Hæld blandingen 
over gæren, når den er lillefingervarm og tilsæt de øvrige ingredien-
ser, melet dog lidt efter. Slå dejen godt sammen og ælt den, til den er 
blank og smidig. 
Dæk dejen med et fugtigt klæde, og sæt til hævning i 45 minutter. Slå 
dejen sammen i fadet og ælt den eventuelt igennem på bordet med 
lidt mere mel. 
Rul dejen ud med hånden, til en lang pølse, og læg denne på en plade 
beklædt med bagepapir, som en snegl, med lidt luft mellem hver om-
gang. 
Lad julekagen efterhæve i 15 minutter. Den pensles med sammenpiske-
de æg, og der drysses kanelsukker over. Bag julekagen midt i ovnen ved 
225°, eller 200° i varm-luftovn, i ca. 30-35 minutter. Afkøles på bagerist. 
Spises lun. 
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Hvad er det?
Løsningen på den lille gættekon-
kurrence på side 8 er pibejern. 
Pibekrave er en cirkelrund krave 
af fint hvidt lærred, tæt foldet og 
meget stærkt stivet. Det stivede 
lærred blev foldet med et hedt 
pibejern. Pibekraver brugtes af 
adelen og de kongelige af både 
mænd og kvinder. Pibekraven har 
siden 1620’erne været foreskrevet 
som del af danske præsters dragt 
til gudstjeneste. Kraven pibes i dag 
af private, der har lært at bruge 
elektrisk pibejern og stivelse. 
(Oplysninger fra lokalarkiverne i Hørning og 
Vengs Årsskrift)

Karen

Mormormad
Der er fuldt hus, når Gerda og 
Birthe står i køkkenet og laver 
lækre danske retter fra nærmere 
og fjernere tider. Stemningen 
omkring bordene er snakkesalig 
og hyggelig, som sad vi hjemme i 
Danmark omkring mormors bord. 
Nye bekendtskaber og venskaber 
skabes, legeaftaler kan arrang-
eres, og høj som lav kan nyde den 
gode smagsoplevelse og atmos-
fære. Det er traditionel dansk 
mad, som for en aften giver den 
enkelte familie frihed fra køkkenet 

og mere tid til hinanden og nye 
mennesker. 
I de kommende måneder er der 
planlagt julemiddag d. 9. decem-
ber og mormormad d. 25. januar, 
1. marts og skærtorsdagsmiddag 
d. 29. marts. Det er kl. 17:30 og 
tilmelding gives på 072 037 2811, 
på opslag i kirken eller  
danskkirke@dkig.se
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DansK foReninG
 Formand:                              Per Jensen tlf. 031561560 
 Næstformand:                       Sonja Nielsen tlf. 031690674 
 Kasserer:                               Grethe Mörup tlf. 031465205

 
 Bingo den 22 januar 2017
 Bingo den 22 februar 2017

 Generalforsamling den 15 marts 2017
 

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.nu

Yngve Ernst
Begravningsentreprenör
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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
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Velkommen til Dansk Sømandskirke i Gøteborg 

Adresse:  Thoril 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:          Dansk Sømandskirke - Kulturhus og folkekirke i Göteborg 
Plusgiro:            42 02 22-2 
Bankgiro:          5682-8726 
Sømandspræst: Lars Ulrich Kofoed                    Telefon:  031-822309 
                                                                                    Mobil:     0720372811 
Menighedsrådets formand: Carsten Jensen     Telefon:  031-205746 
Menighedsrådets kasserer: Helle Senor            Telefon:  0735718796 
 
Åbningstid: Kirken er  åben  tirsdag til fredag kl 10-12 og ved arrange- 
menter i kirken. Præsten træffes i åbningstiden og efter aftale. 

Lån af lokaler: Efter aftale med præsten udlånes kirkens og kulturhusets  
lokaler billigt til mindesammenkomst, familiesammenkomster, brylupsre-
ception, konfirmationsfest, fødselsdage og lignende. 
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