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Forsidebillede
Sankt Hans fest i kirkens 

have 2018-06-21

Præstens klumme: 
Hvor finder du ro? 
Spørgsmålet fik jeg stillet af bis-
kop over Københavns stift, Peter 
Skov-Jakobsen, da jeg sad på kon-
toret i hans flotte embedsboligs 
repræsentationslokaler på 1. sal 
lige over for Københavns dom-
kirke. Jeg var til bispeeksamen på 
baggrund af nogle konkret stillede 
opgaver, som biskoppen stiller 
enhver teologikandidat, som har 
klaret sig gennem nåleøjet på en 
af landets længste uddannelser og 
det efterfølgende korte ophold på 
pastoralseminariet, hvor alt det 
praktiske skal læres i løbet af min-
dre end et halvt år. Bispeeksamen 
er en samtale, men hjertet kan 
sidde helt oppe i halsen alligevel. 
De fleste består, nogle få dumper 
heldigvis. 
Min skriftlige bispeeksamen 
havde ellers været fyldt med 
spørgsmålene om min forståelse 
af dåben, dåb af flygtninge og 
kirkens økumeniske fællesskab. 
Jeg var derfor ikke forberedt på 
spørgsmålet, hvor finder du ro. 
– Ovenpå nogle intense år med 
studier, jobs, foreninger og livet 
privat, så var der måske ikke helt 
så meget ro. Jeg kunne i hvert 
fald ikke svare på biskoppens 
spørgsmål, hvilket så måtte blive 
mit svar. 

– Jeg bestod heldigvis alli-
gevel. Heldigvis, da kriteriet for 
beståelse egentlig er overens-
stemmelse og ikke modstrid med 
det, præsteembedet indebærer.
Men spørgsmålet er egentlig ret 
godt, og selvom jeg endnu ikke 
har fundet mit gode svar på det, 
da Sømandspræsteembedet ikke 
lader livet have mange rolige øjeb-
likke, så synes jeg, det er værd 
at tænke over, tage sig roen til at 
kigge på livet. De fleste kender 
den kommende pensionist, som 
fortæller, at rundt om hjørnet ven-
ter roen, tiden til børnebørnene 
og fritidsaktiviteterne. De fleste 
kender også godt den fortravlede 
pensionist, der hverken har tid 
til børnebørn, fritidsinteresserne 
eller et øjebliks ro. Vi kender 
forældrene, der jager rundt mel-
lem job, børn, venner, indkøb og 
fødselsdage. Ligesom de fortrav-
lede teenagere har de øjnene 
fæstnet til den håndholdte, mens 
deres kære står lige foran dem. 
Konstant fortravlet af det virtuelle 
eller i den virkelige verden, aldrig 
i ro. 
Det var langfredag, som fik mine 
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tanker hen på roen. Kan du huske 
langfredag før i tiden? – Butik-
kerne var lukket, biografen var 
lukket, fodboldsstadionet var 
lukket, den offentlige transport 
var så godt som lukket med time-
drift på busserne i hovedstaden 
København. Kun kirken var åben, 
og det kun i én times tid, ellers 
var der fuldstændig ro. Barndom-
mens sommerferier mindede lidt 
om denne ro. Den var evig, ingen 
skole eller lektier i en evighed. 
Hvorfor var det egentlig, at vi 
fik så travlt? – Hvad skal vi nå, 
siden vi nu kan have så travlt, at 
vi ikke kan vente til lørdag med 
indkøbet eller har tid til en dyb 

samtale med vores kære? Her, 
hvor vi netop har forladt nutidens 
fortravlede langfredag, vender vi 
os mod Pinse og derefter Sankt 
Hans, og så kommer jeg til at 
tænke på 60’er-slageren ”Hek-
sedansen” med de indledende 
strofer ”Se, her kommer mutter 
med kost og spand”, hvor sidste 
strofe lyder ”hun kom for sent, for 
sent til livets ende”. 
Måske vi, moderne mennesker, 
alle ville have godt af at tænke 
over spørgsmålet fra bispeeksa-
men. 
Lars Ulrich Kofoed, Sømands-
præst

Foto Jens S Jensen, Hammerkullen 1973
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Næstekærlighedens væsen
I evangelierne hører vi flere steder 
Jesus fortælle sine disciple, at 
du skal elske din næste som dig 
selv, og Herren din Gud af hele dit 
hjerte. Buddet lægges til grund 
for forståelsen af hele bibelen, 
og mange har grundet over, hvad 
det kan betyde. I Matthæus gøres 
overholdelse af næstekærligheds-
buddet ligefrem til en betingelse 
for arveret til Guds rige. Denne 
betingelse blev med tiden en af 
årsagerne til tanken om gern-
ingsretfærdighed, altså det at 
gøre sig fortjent til et paradisisk 
evigt liv gennem gerninger for sin 
næste og Gud.
Luther fortvivlede og kon-
staterede det umulige i at elske 
alle og et liv i udelukkende gode 
gerninger. Gennem bibelstudier 
fandt han i stedet frem til, at 
frelsen ikke afhænger af vores 
gerninger og evner, men af troen 
alene. Kirkegaard så næstekær-
lighed som et valg, en måde at 
møde mennesker. 
Måske er kærligheden begge dele. 
Både en følelsesmæssig forbin-
delse, til dem, vi elsker, og ikke 
noget, vi kan have til alle, og også 
en handling, en indstilling, som 
vi kan have, uafhængig af, hvad 
vi måtte føle eller tænke om en 
person. Hvis vi forstår det som 
Kierkegaard, kan buddet sættes 
sammen med syndsforladelsen, 
korsfæstelsen og det at vende den 

anden kind til. 
For at starte med det sidste, så 
står der i det nye testamente, at 
hvis nogen slår dig på den højre 
kind, så vend den venstre til. Nu 
er det sådan, at i datiden slog 
man slaver med ydersiden af 
hånden, dvs. for en højrehåndet 
vil det så være et slag på højre 
kind, mens man slog ligeværdige 
med indersiden af hånden, dvs. på 
den venstre kind. Så tekststykket 
kan forstås som, at behandles du 
nedværdigende og ikke som en 
ligeværdig, så kræv respekt, før du 
tager kritik alvorligt. Dette kan ses 
som kernen i Nelson Mandelas liv, 
hvor han i sin murstenstykke bog 
”En lang vej til frihed” skriver om, 
at det centrale for ham gennem 
livet har været, altid at behandle 
alle med den samme respekt, og 
selv forvente den. Han skriver, at 
han dermed ikke internaliserede 
fængslet, men vandt fangevog-
terne som venner. Fangevogtere 
som ellers var hjernevasket til at 
se ham som en farlig fjende.
Tilsvarende, kan korsfæstelsen ses 
som det ultimative opgør med en 
på datid, fremherskende hævnkul-
tur, hvor standarden var øje for 
øje, tand for tand. I korsfæstelsen 
vises, at selv ved udsættelse 
for det værst tænkelige, vender 
Guden sig ikke mod menneskene 
og kræver hævn, men taler i 
stedet om tilgivelse. Tilgivelse for 
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deres handlinger, synder. Kær-
ligheden kan derfor ses som en 
tilgang, hvor hævn ikke råder. 
Med den tilgang til buddet om 
næstekærlighed handler det om 
at gøre sit bedste for at begrænse 
skade. Det gælder uanset om det 
er begrænsning af skade på sig 
selv eller mod andre. Fx ikke finde 
sig i overgreb, ikke se passivt til 
overfor hævn eller manglende 
omsorg, hvor den kunne være 
givet. 
En sådan respektfuld tilgang til 

sine medmennesker kan vi have 
uanset personlig kærlighed til 
dem eller ej. På så vis, kan Guds 
rige være på jord, der hvor vi skaf-
fer plads, mellem og i mennesker, 
ved at vi véd, at lige meget hvad 
vi har gjort, så er det aldrig ok, at 
der er nogen, som skader os eller 
andre med vilje, hverken gennem 
grænseløshed, straf, hævn eller 
udeladelse af omsorg.  
                                            A. Iris R.
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Fastelavnsopdækning
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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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Dameklubbens udflugter
ELyseum – Et udtryk for typisk 
göteborgsk humor i Göteborgs 
Energis valg af navn til sit museum 
for el, varme og gas. Elyseum 
er hentet fra Græsk mytologis 
forestillinger om et liv efter dette. 
Disse forestillinger er meget lig 
mange af de kristne forestillinger-
om et himmelsk paradis. Selvom 
ELyseum er spændende og inte-
ressant er der dog langt mellem 
de græske efterlivsforestillinger 
og virkeligheden på byens EL-
museum.  

Onsdag den 20. marts satte dame-
klubben med præst og praktikant 
kurs mod ELyseum for at opdage 
denne lille museumsperle tæt 
ved gamle Ullevi. På museet fik 
vi en rundvisning fra en pensio-
neret medarbejder hos Göteborgs 
Energi. Denne rundvisning førte 
os gennem historien om kulkraft, 
gas-produktion, koks-udsalg og 
elektrificeringen af Göteborg. 
Sikke et virvar og kaos af luftbårne 
ledninger, som Göteborg havde de 
første mange år, før kommunen 
greb ind og gjorde EL-nettet til 
et kommunalt anliggende. Rund-
turen bragte os også forbi virva-

ret af fjernvarmerør, som fylder 
bjerge og tunneler i Göteborg. Der 
var modeller, plancher og effekter 
fra hele den lange energi-historie. 
Blandt effekterne en elpære, som 
var blevet muret inde ved et til-
fælde og havde brændt uafbrudt 
de næste 30 års tid. 

Museumsbesøget blev afsluttet 
med et mindst ligeså interessant 
besøg på Helenes Smørrebrød, 
hvor selskabet spiste lækre smør-
rebrød og fik sig nogle gode 
samtaler om Danmark, Bornholm 
og livet i Sverige med den danske 
indehaver Helene.  

Næste gang Dameklubben tager 
på udflugt bliver den 15. maj kl. 
12, hvor vi gæster bymuseet, 
Göteborgs Stadsmuseum, for at 
kigge på udstilling ”Jobba, leva, 
bo” og nyde frokost på Café Hamn 
gatan. Vil du med på udflugten 
eller i Dameklubben, så kontakt 
Hanne Pedersen på 072 250 6212. 
Ønsker du at køre med ind til mu-
seet, så kontakt sømandspræsten 
på 072 037 2811. 
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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  

  www.gbb.nu * info@gbb.nu
Från vänster Jemina, Gunnvi 

och Linda

En hjælpende hånd
Vores kulturhus og kirke er et fæl-
lesskab af danskere og mennesker 
med interesse for det danske. 
Et fællesskab der primært drives 
ved ideale og frivillige hænder. 
Huset står over for nogle vigtige 
vedligeholdelsesopgaver, og 
kirkens arrangementer har brug 
for lidt støtte. 
Derfor har vi brug for dine foræl-
dres, dine, dine børns og måske 
endda dine børnebørns hænder. 
Kan du give en hånd med at male, 
genoprette fliser, måske slå græs, 

pudse vinduer, lave kaffe, mad 
eller holde hånd i hanke med en 
af vores faste aktiviteter hver gang 
eller bare en gang i mellem?
Eller måske kan du hjælpe med et 
besøg hos en af de mange ældre 
danskere i Göteborg, som ikke 
kommer så meget ud længere. 
Har du en hånd ledig, så ring til 
Sømandspræsten 072 037 2811 
og tal om muligheden for at få no-
get i hænderne. Står vi sammen, 
behøver ingen at få hænderne 
fulde. 
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Bogcirkel 
Det er formodentlig ikke hver dag, 
at du sætter dig ned og læser en 
murstentyk bog. Men nu ind-
bydes du til dette sammen med 
læsecirklen. Henover sommeren 
vil læsecirkelen læse sig gennem 
den danske klassiker Lykke-Per. 
Lykke-Per 
består egent-
lig af otte 
bøger, som 
blev udgivet 
i perioden 
1898 til 1904, 
men allerede 
inden den 
sidste var 
udkommet, 
havde forfat-
teren, Henrik 
Pontoppidan, 
begyndt sam-
menskrivnin-
gen til en 
samlet bog. 
Bogen hand-
ler om den 
kun 16årige 
præstesøn 
Peter. Han forlader Vestjylland for 
at drage til København, hvor han 
vil læse til ingeniør på Polyteknisk 
Læreanstalt. Her langt fra fødeeg-
nen følger vi hans udvikling, fra 

han første gang får sin geniale idé, 
hvordan han stiger op gennem 
Københavns sociale lag og finder 
finansiering af idéen, skabelsen 
af et enormt kanalsystem i Jyl-
land, som dem vi kender fra det 
flade Holland. Men vi ser også, 

hvor skrøbelig 
succes nogle 
gange er, og 
hvor afhæng-
ige vi men-
nesker er i 
livet af, hvor-
dan vi behan-
dler hinanden. 
Bogen vil blive 
behandlet af 
læsecirklen 
efter som-
merferien, 
og derefter 
vil den blive 
vist som film. 
Vil du med 
i bogcirklen 
eller tale med 
om Lykke-Per, 

så kontakt Sø-
mandspræsten eller bogcirklens 
koordinator Helle Jørgensen på 
070 938 0170.  
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KALENDER
Maj
11. Lørdag        Kl. 10    Sommerloppemarked m. dansk café
12  Søndag       Kl. 11    Gudstjeneste m. kirkekaffe 3. s. e. påske
14. Tirsdag       Kl. 19    Højskolesang - uanset din tone i livet
15.  Onsdag     Kl.  12    Dameklub
17.  Fredag      Kl.   17   Aftenandagt m. lune hveder - Stor Bededag
                          Kl.   18   Teen - aften m. lune hveder (tilmelding)
19.  Søndag     Kl.   11   Gudstjeneste m. kirkekaffe - 4. s. e. påske
26.  Søndag     Kl.   11   Gudstjeneste m. kirkekaffe - 5. s. e. påske
                                          Bål og By-Friluftsaktivitet for de 7 til 12 årige         

Juni 
5. Onsdag Kl. 17    Godnathistorie – Leg og mad for de 0 til 7årige 
                                        (tilmelding)
9. Søndag Kl. 11 Gudstjeneste m. bobler – Pinsedag 
11. Tirsdag Kl. 19 Højskolesang – uanset din tone i livet
16. Søndag  Kl. 11 Gudstjeneste m. kirkekaffe – Trinitatis søndag
18. Tirsdag Kl. 17 Sankt Hans fejring (tilmelding)
30. Søndag Kl. 09 Sommerudflugt til Grundsund (tilmelding)

Juli
Kirken har ingen planlagte aktiviteter denne måned, se hjemmesiden 
for evt. arbejdsdage.

August
11. Søndag Kl. 11 Første Gudstjeneste efter sommeren – 8. s. e. 
                                        trinitatis
13. Tirsdag Kl. 19 Højskolesang – uanset din tone i livet
17. Lørdag  Kl. 10 Arbejdsdag, kom og mal med!
18. Søndag  Kl. 11 Gudstjeneste m. kirkekaffe – 9. s. e. trinitatis
22. – 24.  DSUKs Repræsentantskabsmøde på Nyborg  
                                        Strand, Fyn
25. Søndag Kl. 18 Aftenandagt m. kaffe i kirkehaven
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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
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Europaparlamentsvalget 2019

Vidste du, at du til europapar-
lamentsvalg kan vælge mellem 
dansk eller svensk stemmedelta-
gelse?

De nærmere regler om udlands-
danskeres valgret findes på Øko-
nomi- og Indenrigsministeriets 
valghjemmeside: https://valg.
oim.dk/vaelgere/udlandsdan-
skeres-valgret/ eller kan oplyses 
hos ambassaden i Stockholm: For 
at have stemmeret til den danske 
del af europaparlamentsvalget 
skal disse betingelser dog være 
opfyldt på valgdagen: 
• Du skal have valgret til Folketin-
get, eller
• Du skal have dansk indfødsret 
(statsborgerskab), være fyldt 18 
år og have fast bopæl i en af de 
øvrige medlemsstater i Den Eu-
ropæiske Union, eller

• Du skal være statsborger i en 
af de øvrige medlemsstater i Den 
Europæiske Union, være fyldt 18 
år og have fast bopæl i Danmark, 
eller
• Du skal have dansk indfødsret 
(statsborgerskab), være fyldt 18 år 
og have fast bopæl i Danmark.
Opfylder du ovenstående og er 
blevet optaget på valglisten i 
Danmark, så kan du brevstemme 
på ambassaden i Stockholm i 
tidsrummet 9-16 mandag - fre-
dag. Der kan ligeledes afgives 
brevstemme på de danske kon-
sulater i Sverige: http://sverige.
um.dk/da/om-os/danske-kon-
sulater-i-sverige/.

Både det danske og svenske valg 
til europaparlamentet finder sted 
d. 26. maj.
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Sommerudflugt
I år går sommerudflugten til 
Grundsund, som ligger på Skaftö 
mellem Lysekil og Orust. Det er 
et charmerende gammelt fiske-
leje i den yderste skærgård, og 
vi glæder os meget til at besøge 
denne perle i Bohuslän. 

Det meste af den populære TV-se-
rie Saltön blev indspillet på Skaftö. 
Serien bygger på forfatteren Vi-
veca Lärns bøger om Saltön. 

Vi starter som sædvanlig kl. 09.00 
fra Botanisk Haves entré søndag 
den 30. juni og kører nordpå med 

en lille pause for kaffe og en bid 
mad. Vi håber også, at vi vil kunne 
deltage i en gudstjeneste i en 
kirke undervejs.

I Grundsund vil vi indtage et varmt 
måltid mad, og alt dette indgår i 
prisen på 250,- SEK pr. person.

Tilmelding via http://dkig.se/ka-
lender.html eller tlf. 072 037 2811 
senest onsdag den 26. juni.
Vel mødt!
Frede og Sture
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Generalforsamlingen og menighedsrådet
Årets generalforsamling blev afviklet den 17. marts i forlængelse af 
gudstjenesten. Generalforsamlingen kunne godkende et regnskab 
med et beskedent overskud for andet år i træk. Desuden kunne vi på 
generalforsamlingen takke Christina Christiansen og Kirsten Bergstrøm 
for deres indsats i menighedsrådet, og at de fortsætter indsatsen for 
kirken med blandt andet planlægning og afholdelse af årets loppe-
marked. Herunder kan du læse en præsentation af de valgte menighed-
srådsmedlemmer:

Carsten Jensen, formand for menighedsrådet
Jeg er født i København, og flyttede til Sverige 
som 6årig. Jeg er 47 år, gift med Lotta og har tre 
børn – 9, 13 og 15 år, to af dem er døbt i Dansk 
Sømandskirke i Göteborg.  Som så mange andre 
her i Göteborg arbejder jeg på Volvo Personvag-
nar. Mine interesser er at synge i kor, Forenin-
gen Norden, rejse med familien og spille golf. 
Og naturligvis mit tillidshverv som formand for 
Dansk Sømandskirke Göteborg siden 2014!

Frede Overby, næstformand for menighedsrådet
Jeg har været medlem af menighedsrådet siden 
2006. I menighedsrådet har jeg mest arbejdet 
med spørgsmål vedrørende ejendommen og 
kirkens bus. Jeg er også aktiv i arbejdet med 
kirkens julebasar. Jeg er 67 og kom fra Sæby i 
Danmark til Göteborg i 1974. Jeg har arbejdet 
på Volvo Bussar med køretøjsikkerhed frem til 
pensionen i 2016. Jeg har tre voksne børn og 8 
børnebørn i alderen 7 til 20 år. Siden 2013 har 
jeg boet i Fiskebäk med Gerda Svendsen. 

Birthe Lingrell, sekretær for menighedsrådet
Jeg har været medlem i kirken siden 1986 og 
sekretær for menighedsrådet i næsten lige så 
mange år. I flere år tog jeg også hånd om An-
kerkædes layout. Jeg har været gift med Sture 
siden 1977 og kom til Sverige i 1978. Vi har to 
voksne drenge og to børnebørn på 6 og 8 år. Jeg 
har nu været en glad pensionist i tre år.
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Helle Senor, kasserer 
Jeg er født i Danmark og kom til Sverige, da jeg 
var 7 år gammel. Jeg har to voksne børn og et 
barnebarn på 2 år. Til dagligt arbejder jeg i en 
lille butik i Johanneberg. I Dansk Sømandskirke 
i Göteborg er jeg kasserer og medlem af me-
nighedsrådet. 

Kirsten Nibe, menighedsrådsmedlem
Jeg flyttede til Göteborg i 1971 fra Lemvig. Jeg 
arbejdede 11 år hos Estrella, så dagplejemor for 
en periode og derefter ansat i en børnehave. 
Jeg har 2 drenge og 5 børnebørn, som jeg elsker 
at være sammen med. Jeg elsker at læse og 
mine gåture i naturen. For mig er Dansk Sø-
mandskirke i Göteborg et vigtigt samlingspunkt, 
hvor danskere kan mødes og fx fejre vore dan-
ske traditioner. 

Britta Hedman, menighedsrådsmedlem 
Jeg kom til Göteborg i 1975 med mine forældre. 
Den første kontakt med kirken var, da jeg skulle 
konfirmeres hos Alfred Toft. Min mor, Kirsten 
Nielsen var sammen med sin sambo, Erling Ol-
sen, aktiv i Kirken i mange år. Nu har jeg to børn 
på 11 og 12 år og er gift med Daniel. Vi har 
megen glæde af Kirken både ved vores private 
ceremonier og med at føre min danske kultura-
rv videre. Da det er en stor hjælp og glæde, har 
jeg valgt at blive engageret i menighedsrådet.
Benny Christensen, suppleant til menighedsrå-
det 
Jeg har boet i Gøteborg siden marts 2017, hvor 
jeg flyttede hertil pga. job ved Volvo Cars. Jeg 
er 27 år og vokset op på landet med høns, gæs, 
grise, køer og katte. Jeg er jæger og elsker at til-
bringe tid i naturen. Jeg ser Dansk Sømandskirke i 
Göteborg som et kulturhus for danskere og har et 
mål om at udbrede kendskabet til min generation 
af danskere heroppe. 
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Konfirmation 2020? 
Går dit barn i 7 eller 8 klasse i 
foråret 2020, så kan I få en ægte 
dansk konfirmation i Sverige.  

Sidste år havde vi fire konfirman-
der, som gennem små 8 måneder 
lærte hinanden og den danske 
folkekirke at kende. Det blev til 
månedlig konfirmationsforbere-
delse, Konfirmandwee-kender 
og tur til Danmark med teater, 
nat- og ungdomskirke samt 
Københavnsk rundtur. Konfirma-
tionsforberedelsen består blandt 
andet af samtaler om livets store 
spørgsmål, øvelser og deltagelse i 
Dansk Sømandskirkes liv.  

Selve konfirmandforløbet I Dansk 
Sømandskirke tilrettelægges i 

samarbejde mellem konfirmander, 
forældre og præsten. Konfirma-
tionstidspunktet er åbent, men 
ligger som regel i maj.  

En konfirmation i Dansk Sømands-
kirke forhindrer ikke, at dit barn 
også kan gå til konfirmationsfor-
beredelse i Svenska Kyrkan med 
sine skolekammerater, men giver 
kendskab og forståelse for dansk 
kultur, ritualerne og kristendom-
men i Folkekirken. Bor I langt fra 
Göteborgsområdet, er der mu-
lighed for fjernundervisning. 

Vil I vide mere, så skriv til dansk-
kirke@dkig.se eller ring 072 037 
2811

Natascha Kaufmann, suppleant til menigheds-
rådet 
Jeg er 26 år og bor i Borås med min forlovede, 
men er oprindelig fra Jylland. Til dagligt arbe-
jder jeg som customer experience assistant. 
Jeg håber, at kirken kommer til at vokse over 
de næste par år bl.a. ved, at flere unge støtter 
op om kirken og vælger at komme til de for-
skellige begivenheder.
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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
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Danskernes Børn - Børneaktiviteter for alle
Så har Danskernes Børn haft 
opstart. De 0-7 årige har leget i 
kirkerummet, de 7-12 årige har 
fyldt haven med bålrøg, og de 13-
17 årige har set film i kælderen. 
Aktiviteter for børn og unge har 
igennem den sidste tid fyldt i og 
omkring huset på Thorild Wulffs-
gatan.  

Endelig er det blevet fredag d. 1. 
marts, hvor vi kan slå dørene op til 
den første Teen-Aften og det første 
Danskernes 
Børn ar-
rangement. 
Programmet 
står på Ta-
cos og film. 
4 teenagere 
er mødt op, 
og flere har 
vist interes-
se. Sammen 
forbereder 
vi maden i 
kirkens køkken, inden vi i kælderen 
sætter os til bords. Snakken går 
om bordet, og da alle er mætte, 
er vi klar til at sætte os til rette 
i sofaerne. Aftenens film toner 
frem på storskærmen, og sammen 
griner vi til ”Terkel i Knibe”. Efter 
filmen spilles der brætspil, inden 
det er blevet tid til at sige tak for 

denne gang og på gensyn til frem-
tidige Teen-Aftener. 

Det er søndag d. 31. marts, og 
søndagens gudstjeneste er netop 
slut. Kirkekaffen står på bordet, 
og udenfor er forberedelserne i 
fuld gang med bål og aktiviteter. 
Da klokken slår 13:30, kommer de 
første deltagere, og det er blevet 
tid til at starte op med forskel-
lige rystesammenlege. Vi laver 
mælkekasseræs, leger klemme-

tagfat og 
vender en 
presen-
ning, imens 
vi står på 
den. Der 
bliver grinet 
hos alle, 
og bålet er 
endelig ved 
at være klar 
til snobrød 
og pølser. 

Imens vi hygger rundt om bålet, 
går snakken, og Linnea udbryder 
”Kan vi komme igen i morgen? ”. 
En vellykket opstart af Bål og By. 
 
I kirkerummet står kasser med 
legetøj klar, imens der i køkkenet 
forberedes aftensmad til de 
legene børn og deres forældre. 
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 Søndag d. 2. juni:  
 Sommerkrydsning med spisning i Göteborgs sødre skærgård.  
 Pris 275,- medlemmer / 540,- ikke medlemmer.  
 Tilmelding til Grethe på 0735-956579
   
 Torsdag d. 31. oktober: 
 Dansk Forening i Göteborg 100 års jubilæumsmiddag. 
 Pris.- medlemmer 250,- medlemmer / 812,- ikke medlemmer. 
 Tilmelding senest d. 25. september til Grethe på 0735-956579. 

danSk forening
 Formand:                              Per Jensen tlf. 031561560 
 Næstformand:                       Sonja Nielsen tlf. 031690674 
 Kasserer:                               Grethe Mörup tlf. 031465205

Det er blevet d. 3. april, og de 
første børn er kommet til God-
nathistorie. Vi leger med togba-
ner, legoklodser og flexitrack på 
gulvet, spiser aftensmad sammen 
og slutter af med sang og godna-
thistorie om Ole Lukøje, inden det 
er blevet tid til at sige farvel og 
godnat for denne gang. 

Skal dine børn eller børnebørn 
med næste gang? Alle aktiv-
iteterne afholdes en gang om 
måneden. Find næste arrange-

ment i kalenderen og tilmeld jer 
på hjemmesiden www.dkig.se/
kalender.html. For hver alders-
gruppe er der desuden oprettet 
en facebookgruppe, hvor aktivite-
terne deles. Søg på ”Danskernes 
Børn i Göteborg”, og vælg mellem 
følgende aldersinddelinger 0-7 år, 
7-12 år eller 13-17 år. Så bliver du 
opdateret på igangværende og 
nye tiltag.  

Christina Gottlieb Danielsen
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Tak for denne gang
Igennem 10 uger har kirken været 
mit hjem og min arbejdsplads, og 
inden færgen atter sejler tilbage 
til Danmark, er det blevet tid til at 
sige tak for denne gang.  Det har 
været 10 fantastiske uger med 
mange opgaver, udfordringer og 
oplevelser.  

Jeg har oplevet et fællesskab, 
som har taget godt imod mig. Der 
er blevet lyttet, når jeg er kom-
met med forslag til aktiviteter og 
arbejdsmåder. Jeg er blevet invit-
eret med i alle hjørner af arbejdet 
i kirken, og døren har været åben 
hele vejen igennem. Det har gjort 
det til en rigtig god oplevelse at 
være praktikant hos jer.  

Særligt Danskernes Børn har fyldt 

meget i min tid i kirken, og jeg 
glæder mig meget til at følge det 
og andre initiativer fra lejligheden 
i Aarhus. Jeg glæder mig til at se, 
når der laves bål i haven, læses 
godnathistorier fra fortællerstolen 
og skydes med ild til Teen-Aften.  

Nu skal jeg hjem, gå til prak-
tikeksamen og fortsætte mit 
studie. Jeg ved stadig ikke, hvad 
min uddannelse bliver til, men 
kirkeligt arbejde er bestemt ikke 
udelukket. Jeg vil gerne, endnu 
en gang, sige mange tak – det er 
et dejligt dansk frirum, I har her i 
det svenske. Tak for grin, smil og 
dejlige oplevelser.  

De bedste hilsner
Christina Gottlieb Danielsen
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Velkommen til Dansk Sømandskirke i Gøteborg

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:          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:         Mandag—torsdag mellem 8 og 9:30.  
                             Fredag er præstens fridag

Åbningstid:        Kirken har åben i forbindelse med arrangementer og 
                             efter aftale. 
                                                     
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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