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Præstens klumme
I Danmark bliver pinsen ofte associe-
ret med karneval og danserytmer. På 
TV brager rytmerne og de fjerklædte 
mænd og kvinders dans på gaderne 
ud på skærmen. I kirken er pinsen 
også forbundet med rytmer og 
mænd der brager ud på gaden, så de 
omkringstående tror, at mændene er 
berusede. Pinsen er fejringen af Hel-
ligåndens komme 
til disciplene ti 
dage efter Kristi 
Himmelfart, 
fyrre dage efter 
Kristi opstan-
delse påskedag. 
Pentacost, halv-
treds på græsk, 
og ordet, som 
senere er blevet til pinse på dansk. 
Helligåndens komme markerer Guds 
nye fællesskab med mennesker. Gang 
på gang lyder det i gudstjenestens 
liturgi, at Kristus er ét med Gud, og 
liturgiens bønner sendes til himmels 
om, at vi alle må blive ét med Gud, 
som Kristus er det. Ét fællesskab, ’en 
hellig almindelig kirke’, som det lyder 
i trosbekendelsen. Men mens pinsen 
er fejringen og markeringen af, at vi 
modtager Helligåndens fællesskab 
fra Gud, og de fleste nok kan huske 
pinsens oprindelse, så kan tiden der 
følger efter pinse virke lidt mere 
diffus. Den består af en nærmest 
uendelig række af op til 27 søndage, 
som kun kan skelnes fra hinanden 
ved de numre, som de tildeles. 

Trinitatis hedder perioden, og den 
henviser til Guds treenighed og er en 
lang fejring af denne, altså Gud, Søn 
og Helligånd. Gennem søndagenes 
tekster møder vi Kristi lignelser, mi-
rakler, diskussioner og fortællinger 
om, hvem Gud, Søn og Helligånd er. 
Forhåbentlig så vi får en dybere for-
ståelse af, hvem det er vi tjener gen-

nem vores liv og 
gudstjenester. 
Måske endda på 
en måde, hvor vi 
tager imod Jesu 
sidste ord inden 
himmelfarten 
og følger Kristi 
lærdom. Det er 
tekster som ’den 

fortabte søn’, ’den rige mand, som 
ikke vil slippe sin rigdom’ og tekster 
om Jesu møde i kærlighed og omsorg 
med udstødte. En af de afsluttende 
tekster er Jesu forkyndelse til os om, 
at Guds rige er midt iblandt os, som 
jeg har svært ved at forstå anderle-
des end, at hvordan vi mennesker 
behandler hinanden påvirker, hvor-
vidt vi allerede i denne verden kan 
opleve et paradis sammen eller for-
tvivlelsens selv. Trinitatistiden hører 
ikke til den mest besøgte tid hjemme 
i Danmark, men den rummer et væld 
af spændende tekster og billeder til 
at tænke over livet med. Måske ses vi 
til gudstjeneste undervejs?
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Forsidebillede
Sankt Hans fejring 

i kirkens have 
21 juni 2017

Formanden har ordet
Samarbejde er godt

At samarbejde med andre er vigtigt, 
ikke mindst hvis visionerne man har, 
er større end ens evner. Og sådan er 
det lidt for os i Dansk Sømandskirke 
her i Gøteborg, dog ikke på en 
negativ måde, nej slet ikke. Vores 
vision er at være samlestedet for 
danskere, der kommer til eller bor 
i Gøteborg. Men det kan vi ikke 
bare klare helt alene, det har vi ikke 
resurser til, og der er områder vi 
simpelthen ikke kan. Men sammen 
med andre, så kan vi realisere 
visionen. 
 
Nogle af dem vi samarbejder med er 
Dansk Forening, Änggårdsföreningen, 
Foreningen Norden og dansk 
generalkonsulat for at nævne nogle. 
Et nyt spændende samarbejde er 
med DAGBO (Danes Abroad Business 
Group Online) her i Göteborg, som 
gennem arrangementer og internet 
skaber muligheder for danske 
netværk og relationer internationalt. 
De når ud til og samler danskere, 
der arbejder i Gøteborg, og de har 
nu sin sommerfest i vores kirke og 
kulturhus, vilket støtter vores vision.

Et andet samarbejde, som vi tror 
kan blive godt, er sammen med 
Sæby sogn og pastorat. På initiativ 
af, og sammen med, Ole Stevns fra 
stiftsbestyrelsen for DSUK Aalborg, 
besøgte de os her i kirken den 6. 

maj. Vi diskuterede samarbejde om 
konfirmander, at besøge hinanden, få 
gode råd og så videre. Næste skridt 
er at mødes i Sæby i begyndelsen af 
næste år og diskutere videre.

I et samarbejde, på engelsk  såkaldt 
” win-win”-samarbejde, er der 
noget for begge parter, og sammen 
er vi stærkere og større, end vi er 
hver for sig. Så lad os finde flere 
samarbejdspartners, så at vi kan 
vokse som kirke og kulturhus og blive 
det store samlested i Göteborg.

Till sidst vil jeg ønske jer alle en dejlig 
sommer. Jeg og min familie skal til 
Fuengirola i Spanien, hvor der bor 
masser af danskere. Derfor findes der 
blandt andet en dansk kirke i Mijas 
lige vest for Malaga. Måske besøger 
jeg Iben, som er dansk præst der. 

Vi ses i Kirken og på vores 
hjemmeside www.dkig.se  og på 
Facebooksiden Den danske kirke & 
Sømandskirke - Göteborg!

Med venlig hilsen
Carsten Jensen
Formand for Den Danske Kirke i 
Göteborg
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Solen skinnede klart og befriende 
den 5. maj, da det første hold konfir-
mander i Dansk Sømandskirke i Göte-
borg lod sig konfirmere. Det samme 
bliver forhåbentlig tilfældet, når årets 
sidste konfirmation finder sted den 
19. maj. I små otte måneder har fire 
unge danskere bosat i Göteborg haft 
fornøjelsen af at møde til månedlig 
konfirmationsforberedelse. Først 
deltagelse i søndagens gudstjeneste, 
møde med menigheden til kirkekaffe 
efterfølgende og så forberedelse. Det 
er ikke blevet til mange stillesiddende 
timer med bibelen i hånden, men til 
mange timers vandring i Änggårds-
bergen, Botaniska og Slottsskogen. 
Vandreture med indhold. Indholdet 
har været livets, kristendommens 
og konfirmandernes store og små 
spørgsmål. En dannelsesrejse ind i 
etik og religion med fokus på konfir-
mandernes livsverden og forståelse 
af kristendom og kirke før, nu og 
i fremtiden. Også for præsten har 
samtalerne været spændende. Hvad 
tænker et ungt menneske om livet, 
døden og næstekærlighed, og hvor-
dan forholder de sig til kirkens fore-
stillinger om emnerne. Hvem eller 
hvad er Gud, hvordan hænger det nu 
sammen med treenigheden og Kristi 
nærvær i nadveren. – Det tørre og 

sprøde nadverbrød, som de fire helst 
så udskiftet med friskbagt brød.  
Også en tur til København blev det til. 
Besøg i en natkirke og gospelwork-
shop, Bøn og Brunch, gudstjeneste 
med Jazzorkester i stedet for orgel, 
og en lækker brunch straks efter. Tu-
ren indeholdt også kulturoplevelser, 
bl.a. rundvisning på Christiania og 
besøg i en tidligere kirke, som nu er 
et moderne og velbesøgt kulturhus.   
Altså alt i alt en meget anderledes 
konfirmationsforberedelse i forhold 
til den, mange af os husker fra egen 
barndom. Men samtidig en forbe-
redelse, hvor alle har fået et godt 
kendskab til kirkens rytme, forståelse 
for Sømandskirkens egenart som 
selvfinansierende, vigtigheden af det 
frivillige arbejde og alles opbakning, 
og så fortrolighed med Folkekirkens 
gudstjenester, salmer og ritualer. Alle 
konfirmanderne har prøvet embedet 
som præst. Iført præstekjole og -kra-
ve har de øvet begravelse, bryllup, 
dåb og gudstjeneste. Forhåbentlig 
har de syntes, at tiden har været gi-
vet godt ud. De har i hvert fald set ud 
til at hygge sig og at have lært noget. 
Lært det, som er konfirmationens 
hovedmål, nemlig bekræftelsen af                                                                                                                                               
budskabet fra dåben,

Konfirmationer 2018 

Konfirmandindskrivning 2019
Straks efter sommeren begynder et 
nyt konfirmationsår. Du kan læse 
mere om, hvordan et konfirmand-
forløb kan se ud andetsteds i An-

kerkæden. De fleste véd, at en dansk 
konfirmation adskiller sig væsentligt 
fra en svensk konfirmation, når det 
handler om fejringens omfang. Men 
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hvad færre nok véd er, at en konfir-
mation i en Sømandskirke adskiller 
sig fra konfirmationsforberedelsen 
hjemme i Danmark. Nok lever for-
beredelsen op til de krav og betin-
gelser, som kirkeministeriet i Dan-
mark har udstedt. Indholdsmæssigt 
og omfangsmæssigt er forberedelsen 
den samme. Men forberedelsen 
i Sømandskirken er mere fri og 
skræddersyet konfirmanderne end 
hjemme i Danmark. Det skyldes flere 
forhold, fx at konfirmationsholdende 
er meget mindre end en skoleklasse 

i Danmark, og at forberedelsen må 
passe til konfirmandernes kalender 
og geografiske placering. På samme 
måde er der ikke fastlagt en bestemt 
konfirmationsdag på forhånd, den 
aftaler vi, så øvrige konfirmationer, 
jubilæer og fødselsdage i Danmark 
også kan passes. Konfirmandind-
skrivningen for konfirmationsåret 
2019 finder sted i forbindelse med 
gudstjenesten søndag den 19. au-
gust. Er du interesseret, så skriv en 
mail til danskkirke@dkig.se eller ring 
sømandspræsten på 072 037 2811. 

Ocean Race – for hele familien
Sommer, sol og sejlbåde – for fjerde 
gang lægger Göteborg havn til Volvo 
Ocean Race, hvor syv sejlbåde sejler 
jorden rundt. Blandt de syv sejl-
både er en med dansk besætning 
ombord. En anden af kapsejladsens 
sejlbåde sejler under FN-flag og 
skaber opmærksomhed omkring 
menneskehedens plastforurening af 
verdenshavene. De syv sejlbåde er 
supermoderne og lynhurtige. Men 

udover dem, så får havnen også 
besøg af store flotte veteran sejl-
skibe, og der bliver et væld af aktiv-
iteter, også for børn. Lørdag den 16. 
juni arrangerer Sømandskirken derfor 
en fælles oplevelse af kapsejladsen 
og de store flotte skibe. Vil du, dine 
evt. børn og børnebørn med, så skriv 
til danskkirke@dkig.se eller ring 072 
037 2811 
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Børnesiden
Lyden af bølger og skumsprøjt. 
Måske har du hørt og oplevet, hvor-
dan vandet vugger en båd, en kano 
eller kajak, mens du har siddet og 
fisket. Måske forbinder du bølger og 
havet med store skibe, sørøvere og 
fisketrawlere, der slæber lækre fisk 
hjem til middagsbordet eller lander 
den ene container efter den anden 
på havnen. Containere fyldt med alt 
det legetøj, som findes i butikkerne. 
Havet dækker det meste af jorden, 
der er langt mere hav end der er 
land. Før vi mennesker opfandt hjulet 
og lavede veje og motorveje, så var 
havet den vej, vi transporterede os 
selv og alle vores varer på. Sådan 
er det forsat nogle steder i verden, 
fx på Grønland, hvor havet kaldes 
Grønlands motorvej. Deroppe lever 
grønlænderne af havet. De nøjes 
ikke med at sejle på det. De fisker 
også fra det og sejler ud på havjagt. I 
bølgernes mørke og kolde dyb lever 

nemlig millioner og atter millioner 
fisk, krebs, sæler, hvaler og andre 
dyr. Grønland fanger flest rejer. Det 
er dem, du finder i frysedisken nede 
i supermarkedet. Det er rejefangst, 
som er den største indtægt i Grøn-
land, og som giver grønlænderne 
brød på bordet. Selv spiser grøn-
lænderne mange sæler, fisk og hvaler. 
Grøntsager er dyre i Grønland, så 
nogle børn får at vide, at de skal spise 
deres kød op, for ellers får de ingen 
grøntsager. Desværre, så er hvalerne 
begyndt at blive syge af forurening, 
og så må de ikke spises. Det er bl.a. 
fordi alt for mange mennesker ikke 
tænker over, hvor de smider deres 
plastik og batterier. Heldigvis kan vi 
alle hjælpe hvalerne og sælerne. Det 
kan vi, når vores affald bliver sorteret 
rigtigt. Plastik i plastikaffald, batterier 
og kemi i farligt affald og jern i metal. 
Tænker du over, at affald påvirker 
verdens dyr og natur?  
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Husk at sætte X i kalenderen den 3. 
juni, for da løber vores årlige som-
merudflugt af stabelen.
Bussen afgår fra Botanisk haves ho-
vedentré kl. 08.30, og første stop 
bliver Skara Domkyrka, hvor vi delta-
ger i gudstjenesten kl. 11.00. Forhå-
bentlig får vi tid til en kop kaffe og et 
stykke mad undervejs.

Efter gudstjenesten kører vi via Horn-
borgasjön med sit rige fugleliv videre 
til Falbygdens Ost i Falköping, hvor 
der bydes på lækker ostebuffet i den 
hyggelige restaurant. Der bliver også 
lejlighed til at handle i den tilstø

dende butik med allehånde oste og 
delikatesser. Det siges, at ostedisken 
er 25 meter lang, så der er noget for 
enhver smag.

Pris for bus, kaffe og frokost: 250,- 
SEK
Tilmelding på kirkens opslagstavle 
eller mail til danskkirke@dkig.se el-
ler ring sømandspræsten på 072 037 
2811 så snart som muligt, men se-
nest en uge før.
Vel mødt!
Frede og Sture

SOMMERUDFLUGT 
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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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Generalforsamlingen og konfirmander
Hvad har konfirmationer og med-
lemsdemokratiet i Dansk Sømands-
kirke i Gøteborg med hinanden at 
gøre? – Hvert år fejrer vi kirkens 
demokratiske indretning og organi-
sering med vores generalforsamling. 
Her konfirmeres menighedsrådets 
forvaltning af medlemmernes til-
deling af tillid omkring økonomi, 
beslutninger og aktiviteter. Men det 
er ikke dette, de to grupper har med 
hinanden at gøre. På årets general-
forsamling blev et forslag om tildeling 
af stemmeret til konfirmander på 
kirkens generalforsamlinger fremover 
stemt igennem.  
 
Generalforsamlingens beslutning 
betyder, at børn under 18 år, som 
er medlemmer og konfirmeret, kan 
deltage i generalforsamlinger med 
ret til at stille forslag og komme til 
orde, ligesom kirkens øvrige medlem-
mer over 18 år. Konfirmander må 
dog vente til de bliver 18 år med at 
kunne opstille til tillidshverv og der-
med få økonomisk og juridisk ansvar. 
Generalforsamlingen bød også på en 
ændring af stemmeproceduren frem-
over, så det nu bliver muligt at stille 
op som suppleant til menighedsrå-
det, uden ”risiko” for at blive valgt til 
ordinært medlem.  
 
Fremover vil valg til menighedsrådet 
blive delt i valg af hhv. suppleanter og 
ordinære medlemmer. Årets valg af 

menighedsrådet bød på kampvalg, og 
menighedsrådet består fremover af 
formand Carsten Jensen, 
næstformand Frede Overby, kasserer 
Helle Senor, sekretær Birthe Lingrell, 
Britta Hedman, Kirsten Nibe og præst 
Lars Ulrich Kofoed. Suppleanter til 
menighedsrådet er Kirsten Bergström 
og Christina Christiansen. I øvrigt kan 
nævnes, at kirkens regnskab for før-
ste gang i flere år gik i et beskedent 
plus, og at generalforsamlingen gjor-
de medlemskab for børn under 18 år 
gratis og reducerede kontingentet for 
flere voksne på samme adresse, så 
kontingentsatserne for 2018 er 350,- 
for første voksne og 200,- per ekstra 
voksen. Reduktionen kan ses som en 
genintroduktion af det tidligere fami-
liemedlemsskab, hvor hver person nu 
er personligt medlem. 
 
Vigtigheden af, at alle arbejder for 
flere medlemmer af kirken, blev un-
derstreget på generalforsamlingen. 
Alle blev opfordret til at få ægtefælle, 
sambo, børn og børnebørn bosid-
dende i Sverige til at melde sig ind. 
Vigtigheden skyldes en risiko for, at 
kirken mister sin støtte fra den sven-
ske stat, da vores medlemstal ligger 
langt under statens kommende krav 
til medlems-minimum. 

Husk, børn under 18 år er gratis. 
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KALENDER
Maj 
26. Lørdag  10:00 Loppemarked med dansk café, snobrød og køb
                                           mandsbod 
27. Søndag  11:00 Trinitatis søndag med kirkekaffe 
29. Tirsdag 17:30 Mormormad/Fællesspisning (tilmelding)

Juni
2. Lørdag 18:00 Fodbold med grill (Sverige vs. Danmark kl. 19:45) 
3. Søndag 08:30 Sommerudflugt (tilmelding) 
7. Torsdag  Besøg fra Foreningen Norden - Aarhus 
10. Søndag 11:00 2. s. e. trinitatis med kirkekaffe 
12. Tirsdag  19:00 Højskolesang – uanset din tone i livet 
16. Lørdag  Volvo Ocean Race for hele familien (tilmelding) 
               17:00 Fodbold-VM med grill (Danmark vs. Peru kl. 18:00)  
                  Se Ankerkæden nr. 325 for yderligere oplysninger. 
17. Søndag  11:00 3. s. e. trinitatis med kirkekaffe 
21. Torsdag 13:00 Fodbold-VM (Danmark vs. Australien kl. 14:00)  
               17:00 Sankt Hans Fejring med stort bål 
26. Tirsdag 15:00 Fodbold-VM (Danmark vs. Frankrig kl. 16:00) 
28. Torsdag  17:30 Mormormad/Fællesspisning (tilmelding) 
 
Juli holder kirken lukket, i dele af perioden besøges dog skibe og tele-
fonen er åben til akutte tilfælde. 
 
August

5. Søndag  11:00 10. s. e. trinitatis med kirkekaffe 
14. Tirsdag 19:00 Højskolesang – uanset din tone i livet  
18. Lørdag  Børnenes Sømandsklub: Skatten i skærgården (tilmel 
                                           ding) 
19. Søndag  11:00 12. s. e. trinitatis med konfirmandindskrivning og kir-
                                            kekaffe  
23. – 26.   DSUKs repræsentantskabsmøde i Nyborg  
29. Torsdag  17:30 Mormormad/Fællesspisning (tilmelding) 
               18:30 Læsecirkel: Kim Leines bog ’Rød mand/Sort mand’ 
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KALENDER

Kirkebil
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. 07220372811

September 

2. Søndag 11:00 Høstgudstjeneste for hele familien 
9. Søndag  11:00 Gudstjeneste i Stockholm  
11. Tirsdag  19:00 Højskolesang – uanset din tone i livet 
15. Lørdag  Børnenes Sømandsklub: Sjöfartsmuseet i Göteborg  
                                            (tilmelding) 
16. Søndag  11:00 16. s. e. trinitatis med kirkekaffe 
27. Torsdag  17:30 Mormormad/Fællesspisning (tilmelding) 
30. Søndag 11:00 18. s. e. trinitatis med kirkekaffe 
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Havnen
De fleste af kirkens medlemmer 
ser sjældent en sømand i kirken, så 
hvorfor er det egentlig at vores kirke 
hedder en sømandskirke, og hvorfor 
hedder præsten en sømandspræst. 
Göteborgs havn er Skandinaviens 
største havn. De fleste kender nok 
havnen som anløbssted for Stena 
Lines færger, en sejltur med Älvsnab-
ben eller en tur ud til skærgården. 
Men Göteborgs havn anløbes også 
af skibe fra hele verden. De sejler 
med råstoffer, containergods, biler 
og anhængere til lastbiler. En hel del 
af disse skibe sejler under dansk flag 
og med dansk besætning ombord. 
Det selvom skibene sjældent læg-
ger til i en dansk havn. De helt store 
operatører i havnen er danske DFDS 
og Mærsk. Hver dag ugen igennem 
lægger et eller flere danske skibe til 
kaj. Tidligere kunne søfolkene forlade 
skibene, opdage byen og komme på 

besøg i kirken. Men siden 9/11 er 
havnen imidlertid blevet et område, 
som er svært at forlade og komme til-
bage til igen. Sømandspræsten tager 
i stedet ud til skibene med samtale, 
friske aviser, bøger og tilbuddet om 
kørsel, hvis søfolkene har brug for 
det. Det bliver til en del skibsbesøg 
hver uge. Antallet varierer efter, 
hvilke aktiviteter, som vi ellers har 
i kirken, men seks besøg ugentligt 
er gennemsnittet. Denne del af 
sømandskirkens virke er ligesom 
søfolkene og den aktive erhvervshavn 
en skjult del af sømandspræstens 
arbejde, som de færreste medlem-
mer kender til. Men det er en uhyre 
interessant og spændende del af 
arbejdet, hvor der kommer mindst 
ligeså meget tilbage til kirken i form 
af fx erfaringer fra de mange sam-
taler ombord på skibene og støtte til 
kirken fra fonde, såsom Mærsks. 
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Børnenes sømandsklub: Skærgård og Sjöfartsmuseet
I sommerens løb arrangerer Sø-
mandskirken to spændende ak-
tiviteter for danskernes børn i 
Göteborg, i den anledning omdøbt 
til medlemmer af Børnenes sømand-
sklub. På bedste sømandsvis sejler 
vi d. 18. august ud i skærgården for 
at opdage Ø-naturen, måske graver 
vi en skat frem! – Der bliver leget, 
tændt bål, stegt pølser og bagt sno-
brød over dets gløder. Hvis varmen 
tillader det, så bliver der også tid til 
badning.   
Vi forsætter undersøgelsen af havet, 
livet deri og sømandslivet d. 15. 
september med et besøg på Sjöfarts-

museet i Göteborg. Det er museets 
næstsidste dag inden en større 
renovering og forandring af museet. 
Her vil vi ”dykke” ned til klovnfisken, 
få viden om havmiljø og gå på op-
dagelse i museets interaktive udstil-
ling. Begge arrangementer kræver 
tilmelding til danskkirke@dkig.se 
eller 072 037 2811 senest to dage 
før. Udflugten til skærgården koster 
30 kr. per person + billet til Västtrafik 
og Museumsbesøget koster normal 
entré for voksne over 25 år og er 
ellers gratis. Tider og mødesteder 
kommer senere. 
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Mindeord: Jørgen Jensen
I sidste Ankerkæde kunne vi bringe 
mindeord over fire trofaste og aktive 
medlemmer gennem mange år. I 

dette nummer må vi forsætte med 
endnu et. Jørgen Jensen, tidligere 

medlem af menighedsrådet for 
kirken, er død blot to dage efter 
kirkens årlige generalforsamling. Jør-
gen blev 80 år og var gennem flere år 
et aktivt medlem i kirken og i kirkens 
menighedsråd. Trofast mødte han 
ind flere timer før gudstjenesterne 
for at forberede nadverbordet, 
tænde lysene og ringe med kirkens 
skibsklokke, når gudstjenesterne 
begyndte. Jørgen deltog gerne i 
samtalen omkring kaffebordene, til 
fællesspisning eller i Dansk Forenings 
bankospil. Han fortalte stolt og gerne 
om Gladsaxe, hvor han blev født, og 
hvor hans hjerte forsat var.  Jørgen 
blev bisat fra kirken den 14. april med 
deltagelse af venner og menighed i 
Göteborg og familien fra Danmark, 
og han jordfæstes ved siden af sin 
hustru Inga. Fred være med Jørgen 
Jensen. 

Aviser og tidsskrifter

Savner du nyheder, bøger og 
tidsskrifter på dansk, så er det fortsat 
muligt at låne bøger fra vort danske 
bibliotek i kælderen. Her er mange 
klassikere og også enkelte nye. Søfolk 
har endda mulighed for at låne fra 
Søfartsbiblioteket gennem kirken. 

Er du til nyheder og tidsskrifter på 
dansk, så kan de læses inden guds-
tjenesterne i læserummet. Kirken 
åbner almindeligvis sine døre halvan-
den time før gudstjenesten. 
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Sankt Hans fejring
”Vi elsker vort land, men ved mid-
sommer mest”, sådan lyder det 
i midsommervisen og torsdag d. 
21. juni ved Dansk Sømandskirke i 
Göteborg, når vi igen tyvstarter og 
fejrer Sankt Hans. Tag dine venner og 
familie med til en hyggelig og festlig 
aften i selskab med mange andre 
danske. Der bliver lege og aktiviteter 
for børn i alle aldre, snobrød over 
bål, mad, sang, båltale og stort Sankt 
Hans-bål. Voksne betaler kr. 50,- og 
børn 10,-. Husk tæppe og varmt tøj 
trods varmen fra bålet. Tilmelding til 
danskkirke@dkig.se eller 072 037 
2811 senest søndag d. 17. juni.  

Højskolesang – uanset din tone i livet
”Den danske sang er ung blond 
pige”, sådan sang vi på Carl Nielsens 
melodi, da vi mødtes til glæden ved 
fællessang og opdagelsen af den dan-
ske sangskat for anden gang i foråret. 
Næste gang bliver tirsdag den 12. juni 
kl. 19 og efter sommerferien tirsdag 
den 14. august. Fokus ved arrange-
menterne er ikke skønsang eller ren-
heden af tonerne, men sangglæde 
og fællesskab. Alle toner, evner eller 
mangel på samme er velkomne. Vi 
synger uden klaver, men kan du spille 
på det, så hører sømandspræsten 
gerne fra dig. Vi begynder med nogle 

fastlagte sange hver gang og synger 
siden efter deltagernes ønsker. Indtil 
nu har vi blandt andet sunget ’Kom 
maj, du søde milde’, ’Se, det sum-
mer af sol’, ’Hist, hvor vejen slår en 
bugt’, og det har været ’Frydeligt 
med jubelkor’. Hver aften er blevet 
afsluttet med ’Fred hviler over land 
og by’, som dermed har dannet en 
rød tråd tilbage til kirkens begyndelse 
på Hvidtfeldts pladsen. Her blev hver 
aften afsluttet med denne sangtekst. 
Kom og syng med uanset din tone i 
livet. 
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GDPR, registre og send os din mail
Du har nok bemærket det! – Dit 
telefonselskab, din bank, dine fordel-
sklubber, alle har de den seneste 
tid fortalt dig, at de registrerer 
oplysninger om dig med henblik på 
at kunne servicere dig og give dig 
fordele, rabatter eller andet. Det har 
de, fordi en ny forordning træder i 
kraft den 25. maj. Det er en data-
beskyttelseslov, som skal sikre os alle 
retten til at blive glemt og retten til at 
værne om vores privatliv. Forordnin-
gen gælder også, når det handler om 
dit medlemskab af kirken. For at leve 
op til forordningen gennemgår vi alle 
arkiver, som er søgbare på mere end 
en måde. Det arbejde er vi pt. i gang 
med. Det giver sig selv, at vi er nødt 
til at føre et medlemsregister. Her 
har vi dit navn, din adresse, din fød-
selsdato, måske dit telefonnummer 
og/eller din mailadresse. Vi lagrer 
desuden dine kontingentbetalinger 
og deltager du i besluttende pro-
cesser, så gemmes dette i referater 
fra beslutningen. En af forordnin-
gens mål er, at virksomheder og 
foreninger kun gemmer, hvad der er 

nødvendigt for drift, statistisk og revi-
sion. Af hensyn til statistik og til myn-
digheders revision fører vi også et 
register over deltagende ikke-med-
lemmer i kirkens aktiviteter.  Udover 
ovennævnte oplysninger, så gemmer 
vi dåbs-, konfirmations-, bryllups,- og 
begravelsesoplysninger, hvis du får 
en kirkelig handling gennemført ved 
en dansk præst i Sverige. Disse oplys-
ninger føres i en kirkebog lokalt og 
videregives til registrering i kirkebo-
gen i Danmark. 
GDPR, som forordningen kaldes, 
giver en del ekstra arbejde i kirken. 
Men samtidig så bliver vi også op-
mærksomme på, hvor få mailadres-
ser og telefonnumre, vi har på vores 
medlemmer. Vil du kunne modtage 
invitationer til aktiviteter direkte i din 
mailboks eller på telefonen, så send 
os dine oplysninger på danskkirke@
dkig.se eller 072 037 2811 med an-
givelse af dit fulde navn. Det samme 
gør sig gældende, hvis du ønsker 
Ankerkæden tilsendt digitalt fremfor 
på tryk. 
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Botaniska – Dameklubben
Den 21. maj tog Dameklubben på 
en lille udflugt til Botaniska, som 
praktisk talt ligger i kirkens baghave. 
Sømandspræsten var desværre ble-
vet forhindret, da fire søfolk i havnen 
havde brug for hans assistance 
denne dag. Udflugten var forårets 
sidste dameklub inden sommer-
ferien. Fra indgangen kunne flokken 
af damer se en enorm og velud-
ført blomsterudsmykning i havens 
skrånende terræn. Udsmykningen 
henviste til sensommerens store be-
givenhed i Sverige, nemlig valgdagen 
den 9. september, men blev afsløret 

allerede Valborgsaften. Udsmyknin-
gen forestiller en fin blå hval, som 
sprøjter vand ud af sit næsebor. Den 
er en sjov henvisning til sammenfal-
det mellem den svenske stavning af 
hval, uden ’h’, valborg og valgår. Fra 
hovedindgangen gik turen op gen-
nem terrænet, forbi de flotte tuli-
paner, blomstrende rododendron og 
skolehaven til Botaniskas cafe, hvor 
en god frokost og kaffe blev indtaget, 
mens samtalen flød over bordene. 
Dameklubben mødes igen til en ny 
sæson efter sommerferien. 
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dansk forening
 Formand:                              Per Jensen tlf. 031561560 
 Næstformand:                       Sonja Nielsen tlf. 031690674 
 Kasserer:                               Grethe Mörup tlf. 031465205

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                                                                                      
Menighedsrådets formand: Carsten Jensen     Telefon:  031-205746 
Menighedsrådets kasserer: Helle Senor            Telefon:  0735718796 
Sømandspræst: Lars Ulrich Kofoed                     Telefon:  0720372811  
Telefontid:         Præsten træffes bedst på telefonen mandag—tirsdag og 
                             torsdag—fredag mellem 9 og 11.  
                             Præsten har fri om onsdagen  
Åbningstid:        Kirkens aktuelle åbningstider findes på kirkens facebook– 
                             side eller oplyses per telefon.                           

Lån af lokaler:   Efter aftale med præsten udlånes kirkens og kulturhusets  
                             lokaler billigt til mindesammenkomst, familiesammen  
                             komster, bryllupsreception, konfirmationsfest,  
                             fødselsdage og lignende. 
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