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Præstens klumme
Endnu er det ikke efterår, og vi kan 
nyde solens varme stråler, havets 
svalende vande og glæde os over 
vinden i græsset. En del af høsten 
er allerede i de fyldte lader. Men 
på træerne hænger æblerne utål-
modigt og venter på den helt rette 
farve, sødme og sprødhed, inden 
vi sætter tænderne i dem. 
Denne Ankerkæde strækker sig 
over august, september og ok-
tober, landbrugets sidste høst-
måneder, og en tid, hvor ”Alle 
gode gaver, de kommer ovenned” 
ofte synges fra den elskede høst-
salme ”Vi pløjed og vi så´de” (DDS 
730 / Gl. 678). En hyldest til Guds 
nådige skaberværks gaver til os i 
overflod. 
Et skaberværk, som vi mennesker 
til gengæld sjældent behandler 
ligeså nådigt og velgørende, som 
skaberen selv. Mange af de af-
grøder, vi nu høster er kun blevet 
så tilsyneladende fejlfrie, fordi vi 
har pøset giftstoffer ud over mark-
erne. Uden giftstofferne havde 
markerne vrimlet mangfoldigt 
med myriader af insekter, såsom 
bier, og andet dyreliv. 
En udbytterig høst uden gift havde 
krævet en hel del menneskeliv i 
markerne. Ikke i form af dødsfald, 

hvilket giftstofferne årligt bidrager 
til. Men i form af arbejdsliv. Det 
ville gøre vores fødevarer mere 
omkostningstunge, så der var 
færre penge til den nyeste smart-
phone eller den forurenende 
flyvetur til verdens ende. Men det 
havde også givet flere mennesker 
jord under neglene.
Der sprøjtes for at optimere og 
spare penge, tjene kortsigtede 
penge. ”En krone sparet er en kro-
ne tjent”, som ordsproget lyder. 
Ofte gør vi kort sagt det gode liv 
op i penge. Høsttidens bibelteks-
tekster forholder sig anderledes 
til penge. En tekst fra prædikerens 
bog lyder:
”Den, der elsker penge, bliver 
ikke mæt af penge, den der elsker 
rigdom, får intet udbytte af den. 
Også det er tomhed!” 
Det lyder banalt, selvfølgeligt. 
Man kan blive rig på penge, men 
ikke mæt af penge. Men penge 
kan give mad på bordet. I det 
vestlige budget fylder mad sjæl-
dent særlig meget. Det skulle da 
lige være fordi, vi køber lokalt 
og ikke sprøjtet mad, hvor ar-
bejdsindsatsen har været højere 
og mere fair. I stedet fylder tøj, 
elektronik og rejser godt op. Vi 
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Forsidebillede
Kirkeudflugt til Grundsund

190630 (Foto Karen Böhnke)

oplever ejendom og luksus som 
rigdom og tænker sjældent over, 
at for nogle er den mætte mave, 
det som sprænger budgettet. 
Det er i de lande, hvor høsten er 
mindre eller, hvor vores råvarer 
udvindes under meget ringere 
arbejdsvilkår end her. I de lande 
drømmes der om mætte maver 
og vores velfærd. Intet under, at 
personer dér længes så meget 
efter ”paradis”, at de begynder at 
vandre mod nord. 
Også i vores vestlige samfund 
finder vi dog nogle, der længes 
efter ejendom og luksus, som den 
rige. Nok er de fleste mætte, men 
mad fylder uforholdsvis meget i 
deres budgetter, da de ikke kan 
finde et arbejde, hverken i byen 
eller på marken. De har ”bare” 
hinanden og må støtte sig til 
hinanden, fællesskabet. Når fx 
folkekirkens nødhjælp samler ind, 
så er det interessant nok blandt 
disse, at der er flest som giver et 
bidrag, af det lidt de ikke har.
Alt imens den rige ligger mæt og 
dog søvnløs ifølge fortsættelsen 
på teksten i prædikerens bog. 
Med al sin rigdom samlet i over-
flod i frygt for at miste selv den 
mindste mønt eller brødkrumme. 
På den baggrund, kan vi spørge os 
selv, om rigdom, effektivisering og 

overfyldte lader nødvendigvis er 
et gode?
Vores effektive landbrug har 
gennem århundrede sendt den 
ene efter den anden på offentlig 
forsørgelse, samtidig med, at 
landbrugsindustrien sprøjter gift 
ind i vores krop gennem mark-
ernes afgrøder. I jagten på ef-
fektivitet og penge producerer 
vi mere mad, end vi selv kan nå 
at spise. – Og mætter vi munde 
mod syd med vores overflod, så 
stiger arbejdsløsheden blot endnu 
mere dernede med nye længsler 
mod tryghed og velfærd i nord til 
følge. Prædikeren er ikke i tvivl. 
Han siger sin mening om jagten på 
penge lige ud: 
”Kærlighed til penge er roden til 
alt ondt”
Høsten i biblen og de tekster, som 
vi kommer til at møde ved nogle 
af høsttidens Gudstjenester han-
dler om dette, hvordan vi skaber 
et paradis for alle Guds børn. At 
livet ikke handler om at skabe rig-
dom for sig selv alene. Men alene 
rigdom for fællesskabet, hvorved 
vi selv beriges i Guds kærlighed. 
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Himmelske dage på heden
De himmelske dage arrangeres hvert 
3. år. Det er en slags folkekirkefesti-
val, og i år blev den afholdt mellem 
den 30. maj og 2. juni i Herning. 
Denne gang faldt den ovenikøbet 
også sammen med Danske Kirker 
i Udlandets hundredårsjubilæum, 
så Lars Ulrich, Carsten og jeg var så 
heldige, at vi fik lov til at deltage som 
repræsentanter for vores kirke her i 
Göteborg ved den festgudstjeneste, 
som blev afholdt lørdag i Herning 
kirke. 
Vi kørte hjemmefra i vores fine nye 
kirkebus allerede kl. 05.00 lørdag 
morgen – ned omkring Helsingborg-
Helsingør, tværs over Sjælland og Fyn 
og op gennem Jylland til Herning – 
for at kunne være fremme i god tid til 
gudstjenesten kl. 11, hvor Lars Ulrich 
deltog i den flotte procession af bis-
kopper og præster anført af Dronning 
Margrethe med udlandsprovst Pia 
Sundbøll ved sin side.
Efter gudstjenesten gik alle i proces-

sion over til tilstødende lokaler, hvor 
der blev afholdt reception med taler 
af bl.a. Pia Sundbøll, biskop Peter 
Skov Jacobsen og repræsentanter fra 
forskellige  udlandsmenigheder.
Om eftermiddagen havde vi lejlighed 
til at gå rundt i Herning og kigge lidt 
på alle de mange aktiviteter, der var 
i byen. Man kunne bl.a. følge diverse 
ruter, som f.eks. bibel-ruten, fore-
drags-ruten, kunst-ruten og sam-
fundsdebat-ruten, og så var der sat 
samtalesofaer op, som man kunne 
sætte sig i for at få en god snak, hvis 
man havde lyst til det. Vi besøgte 
også mulighedernes marked, hvor 
der var bogudsalg, caféer, fælles-
sang, en hoppekirke med rutsjebane, 
DSUK-telt og m.m. 
Vi havde bestemt en rigtig udbyt-
terig og god dag i Herning, inden vi 
fortsatte op til Sæby.
Birthe Lingrell
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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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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
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KALENDER
August
Søndag d. 11. kl. 11 Gudstjeneste m. kirkekaffe, 8. s. e. trin. 
              kl. 13 Højskolesang – syng for livet, uanset din tone
Lørdag d. 17. kl. 10 Arbejdsdag – maleopgaver mv. 
Søndag d. 18. kl. 11 Gudstjeneste m. kirkekaffe, 9. s. e. trin.
              kl. 11 Konfirmandindskrivning og -forberedelse
Onsdag d. 21. kl. 18 Basarmøde
Torsdag d. 22. – 24. DSUKs Lands- og repræsentantskabsmøde i 
                                        Nyborg
Søndag d. 25. kl. 18 Aftenandagt m. kirkesuppe, 10. s. e. trin.
Lørdag d.  31. kl. 16 Sensommerfest i samarbejde med Dansk Stam 
                                        bord GBG. (tilmeldingsfrist søndag d. 18 august)

September
Onsdag d. 4.   Bogcirkel, dagens bog: ”Lykke-Per”af Pontoppi- 
                                       dan
Torsdag d. 5. 17:30 Fællesspisningen ”Mormormad”
Søndag d. 8. kl. 11 Gudstjeneste m. kirkekaffe, 12. s. e. trin. 
                 kl. 13 Højskolesang – Syng for livet, uanset din tone
Onsdag d. 11 kl. 12 Dameklubben, sæsonstart 
              kl. 18 Studiegruppen ”Tænkepauser”, dagens tema: 
                                        TRO
Søndag d. 22. kl. 11 Høstgudstjeneste m. kirkekaffe og auktion
Torsdag d. 26. kl. 18:30  Aktivitetsudvalgsmøde

Oktober
Torsdag d. 3. kl. 17:30  Fællesspisningen ”Mormormad”
Søndag d. 6. kl. 11  Gudstjeneste m. kirkekaffe, 16. s. e. trin.
               kl. 13    Højskolesang – syng for livet, uanset din tone
Mandag d. 7. kl. 18 Filmaften
Onsdag d. 9. kl. 12 Dameklubben
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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

                          kl. 18  Studiegruppen ”Tænkepauser”, dagens tema:  
                                         HÅB
Søndag d. 13. kl. 11 Gudstjeneste i Stockholm v. Lars Ulrich Kofoed
Mandag d. 14. kl. 18 Filmaften
Onsdag d. 16.  Bogcirkel, dagens bog: ”De” af Helle Helle
Lørdag d. 19. kl. 10 Arbejdsdag i haven
Søndag d. 20. kl. 11 Gudstjeneste, Økumenisk gudstjeneste i  
                                        Tyska Kyrkan
Mandag d. 21. kl. 18 Filmaften
Mandag d. 28. kl. 18 Filmaften

November
Søndag d. 3. kl. 11 Gudstjeneste m. kirkekaffe, Alle helgens dag
                           kl. 13 Højskolesang, Syng for livet, uanset din tone
Onsdag d. 6.  kl. 12 Dameklubben
                           kl. 18 Studiegruppen ”Tænkepauser”, dagens tema:   
                                        KÆRLIGHED
Torsdag d. 7. kl. 17:30  Fællesspisningen ”Mormormad”
Mandag d. 11. kl. 18 Filmaften
Søndag d. 17 kl. 11 Gudstjeneste m. kirkekaffe, 22. s. e. trin.
Mandag d.18. kl. 18 Filmaften
Onsdag d. 20.  Bogcirkel, dagens bog: ”Et andet menneske” af  
                                        S. Jama
Lørdag d. 23. kl. 10 Julebasar
Mandag d. 25. kl. 18 Filmaften
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Langt væk, men ikke alene
Sådan lyder sloganet for Danske 
Sømands- og Udlandskirker. Vi er 
måske ikke helt så langt væk i kilome-
ter, som mange af vores udenlandske 
søstermenigheder. Alligevel er der 
kulturelle punkter, hvor afstanden er 
overraskende stor mellem vores to 
broderfolk. Vores danske kulturhus 
og kirke i Göteborg gør det heldigvis 
lidt lettere, når vi kan samles om 
vores kultur og hjælpe hinanden i 
den svenske. 
Kulturhuset og kirken bruger hvert 
år mange arbejdstimer på at sikre 
støtte, sponsorer og frivillige til vores 
mange aktiviteter. Dette arbejde 
kan vi nu se frem til at få støtte og 
hjælp fra Danmark til. Sidste år blev 
vi kontaktet af DSUK i Nordjylland, 
som gerne ville formidle kontakt til en 
nordjysk menighed. Sæby sogn blev 
derefter vores venskabsmenighed 
hjemme i Danmark. Den 2. juni drog 
vi nogle stykker til gudstjeneste og 
møde i Sæby for at drøfte, hvordan 
vores videre samarbejde kan udvikle 
sig. 
Sæby kirke er fuld af fantastiske 
kalkmalerier, som alle er ved at blive 
restaureret. Kirken er derfor spækket 
med træstilladser i denne tid, men 
alligevel dannede den ramme for en 
meget festlig gudstjeneste. Provst 
Viggo Thomsen holdt en billedrig 
prædiken om dåb, konfirmation 
og tro. Et budskab var, at dåbens 
glædelige besked om, at vi er Guds 
elskede børn, gælder uanset vor egen 
tro. To børn blev døbt den dag, og 
kirken var stopfyldt, men dåbsføl-
gerne udgjorde alligevel mindre end 
halvdelen. Der er liv i Sæby kirke. 
Efter Gudstjenesten holdt vi vores 
samarbejdsmøde i kirkens nye 

sognegård. Denne var indrettet i 
de tidligere kontorlokaler til noget 
nedlagt fiskeindustri. Sæby sogn vil 
rigtig gerne bidrage til vores danske 
menighed her i Göteborg. De har 
tilmed afsat penge i deres budget 
til denne indsats. Til vores julebasar 
kan vi således forvente os, at Sæby 
vil prøve på at skaffe sponsorer fra 
deres lokalområde, hjælpe med 
kontakt til kunsthåndværkere og i 
øvrigt sende en delegation til Göte-
borg for at deltage. Men også besøg 
den anden vej var oppe på bordet, fx 
sommerudflugt til Sæby eller Nord-
jylland med Sæbymenighed. På det 
rent kirkelige plan vil vores præst  
fremover blive inviteret med til kon-
vent i provstiet, vores konfirmander 
kan komme med på konfirmandlejre 
med Sæbys ca. 80 årlige konfirman-
der, og måske kan vi holde koncerter 
med nordjyske kor her i Göteborg.    
Der er fremtid i dette samarbejde 
over Kattegat.  
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Årets sommerudflugt søndag den 30. juni 
I strålende sommersol gennem 
det fagre Bohuslän gik bussen fra 
Botanisk Haves entré mod Grund-
sund. Vi kørte over Tjörn, Mjörn 
og Orust med en lille pause ved 
Tjörnbroerne, hvor vi fik stillet kaf-
fetørsten, mens vi nød den flotte 
udsigt over skærgården.
Under rejsens gang passerede vi 
Sundsby, hvor Margareta Huitfeldt 
huserede i 1600-tallet. Sture Kro-
nlund var velbekendt med denne 
legendariske dame og fortalte 
levende om hendes virke.
På Brygghuset nede ved både-
havnen i Fiskebäckskil indtog vi 
en lækker frokost, som bestod 
af sildebuffet og gode bøffer på 
kalvefars med tilbehør og efterføl-
gende kaffe.

Derefter gik rejsen videre til 
Grundsund – stedet hvor Viveka 
Lärns TV-serie Saltön delvis blev 
indspillet. Derefter kørte vi mod 
Uddevalla. 
Inden vi nåede til Uddevalla, fik 
vi også tid til et interessant lille 
studiebesøg i Bokenäs gl. Kyrka, 
som blev bygget allerede i det 
tidlige 1100-tal, og som havde de 
flotteste kalkmaleríer.
I Uddevalla besøgte vi Jens Els-
borg [red. medlem af kirken] og 
blev fyrsteligt beværtet med jord-
bær og hyggeligt samvær. Efter en 
begivenhedsrig og dejlig dag gik 
turen atter hjemad til Göteborg og 
Botanisk Have.
Frede og Sture

Jens Elsborg Foto: Gerda Svendsen
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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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Nyt fra Menighedsrådet
Flere gange årligt mødes ni af 
kirkens medlemmer til menig-
hedsrådsmøder. På disse møder 
lægges linjerne for Dansk Sø-
mandskirkes nutid og fremtid. 
Kirkens øvrige medlemmer mødes 
kun til generalforsamling en gang 
årlig og véd normalt ikke, hvad 
der tales om eller besluttes på 
menighedsrådsmøderne. Altså 
hvis ikke de spørger eller holder 
sig informeret hos de ni i menig-
hedsrådet. Et af de projekter, som 
menighedsrådet arbejder med i 
øjeblikket, er en forretningsor-
den for menighedsrådet, altså et 
regelsæt for arbejdet og beslut-
ningsprocesserne i menighedsrå-
det. En del af denne forretningsor-
den handler om åbenhed og mere 
information om menighedsrå-
dets arbejde. Derfor planlægger 
menighedsrådet, at Ankerkæden 
fremover indeholder nyt fra me-
nighedsrådets møder. Kirken, den 
er et gammelt hus, sådan lyder 
en salme, og selvom vores ikke 
er så gammel endda, så er der 
masser at tage fat på. For tiden 
arbejder menighedsrådet med 
at skaffe midler til en renovering 
af præste- og studieboligen samt 
selve kirken. Sådan et arbejde in-
volverer arkitekter, da fonde vil se 

tegninger og visioner for bl.a. byg-
ningen og menighedens fremtid. 
Men ikke al vedligeholdelse kan 
vente så længe som sådan en stor 
renoveringsproces indebærer. 
Derfor arbejdes der på at gen-
oprette flisegangen op til kirken 
ved frivillige kræfter, og ligeledes 
ved frivillige at træbeskytte 
træværket på kirkens balkoner, 
terrasser og handicaprampen. 
Af andre projekter kan nævnes 
samarbejdet med menigheden i 
Sæby, som du kan læse mere om 
andetsteds i denne Ankerkæde, 
og så et samarbejde med Dansk 
Stambord GBG om aktiviteter, fx 
sensommerfesten, hvor vi læg-
ger lokaler til. I forhold til samar-
bejdet med de tre øvrige danske 
menigheder i Sverige, så udvikler 
dette sig langsomt, sidste nyt er, 
at de nye SST-regler tidligst træder 
i kraft i 2021 og ikke i 2020, som 
først annonceret, hvilket giver de 
fire menigheder lidt længere tid til 
at slutte sig sammen i en rigsor-
ganisation. Men uanset, så arbe-
jder menighedsrådet videre med 
medlemshvervning, da medlem-
stallet bliver et vigtigt spørgsmål i 
forhold til støttemidler.
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 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. 
               
 Bingo:
 17. oktober
 14. november  
 12. december

 

dansk forening
 Formand:                              Per Jensen tlf. 031561560 
 Næstformand:                       Sonja Nielsen tlf. 031690674 
 Kasserer:                               Grethe Mörup tlf. 031465205
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Velkommen til Dansk Sømandskirke i Gøteborg

Adresse:             Thorild Wulffsgatan 8, 413 19 Gøteborg
Sporvogn           1, 2, 7, eller 8, 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. 

Ankerkæde:
Ansvarshavende redaktør: Lars Ulrich Kofoed              
Layout: Willy Böhnke 
Tryk: DS Tryck, Svenljunga               



Lad et nyt medlem udfylde denne blanket 
Registerkort for Dansk Sømandskirke i Göteborg 

Thorild Wulffsgatan 8, 41319 Göteborg 
 

Fornavn Efternavn Fødselsdato 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

Dato og underskrift 

    

Postnummer Adresse Telefon E-post 
    

 
Familiemedlemmer som bor på samme adresse 

 

Fornavn Efternavn Fødselsdato 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

Dato og underskrift 

    

    

    

 
Medlemsafgiften er 350,- SEK for den første person på 
adressen og 200,- SEK for yderligere personer over 18 år.  
Børn under 18 år er gratis. Kun personer, der er folkeregistreret 
i Sverige, kan registreres. Børn under 12 år kan kun registreres 
med forældrenes samtykke. Registrering foregår iflg. 
bestemmelserne i loven om trossamfund SFS 1998:1953. 

 
Blanketten afleveres til kirken eller sendes til danskkirke@dkig.se (tag billede af blanketten) 

 


