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Præstens klumme

Denne lille fortælling vil for de 
fleste børn opfattes som ufatteligt 
længe siden. Måske endda nogle 
voksne vil opfatte det på samme 
måde. Den lille fortælling handler 
om et lille kongerige, der blev be-
sat af en overmagt så stor, at den 
blev opfattet som uovervindelig i 
mange år. Det var mørke tider, der 
skyllede ind over kongeriget, da 
landet blev besat. I riget kæm-
pede indbyggerne derfor for at få 
hverdagen til at blive så fredelig 
som muligt, mens de forsatte 
deres liv efter rigets egne regler 
og love. Men midt i al det mørke 
som var skyllet ind over riget, blev 
et lille barn født. Et barn der blev 
et lyspunkt i mange menneskers 
liv trods dets usikre udsigter. Der 
skulle dog gå mange år før barnet 
for alvor skulle 
indtage scenen. 
Men i mellem-
tiden gjorde 
rigets indbyg-
gere oprør mod 
besættelses-
magtens umen-
neskelighed flere 
gange. Nogle 
gange slap de 
godt fra det og 
andre gange 
betød det enden 
på deres liv. Til 
sidst blev riget 
dog befriet fra 

den uovervindelige ondskab. Det 
lille barn kunne ikke bare indtage 
scenen, men også titlen som 
regent. 
Fortællingen kunne næsten lyde 
som var den ren bibelhistorie. På 
Jesu tid var det jødiske rige besat 
af de uovervindelige romere, og 
fødslen af det lille Jesusbarn blev 
et lyspunkt i mørke tider dengang, 
som nu. På grund af spørgsmål 
som fx måtte en rettroende jøde 
betale skat til romernes kejser, 
altså til en person, som kaldte sig 
selv en gud, udbrød der jævnligt 
oprør. Oprør som romerne slog 
ned på med umenneskelig hård-
hed fx korsfæstninger. Men her 
hører ligheden mellem den første 
fortælling og bibelens nok op. 
For selvom Gudsfolkets rige blev 

Besættelse, Befrielse og Genforening
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Forsidebillede

befriet, så var det dog ikke var en 
befrielse af denne verden, men 
en åndelig befrielse, og selvom 
det var det lille barn, der indtog 
scenen, så var det heldigvis på en 
anden og mere dramatisk vis, at 
Sønnen kunne indtage pladsen til 
højre for Faderen. 
Den første fortælling handler 
nemlig om kongeriget Danmark 
og det lille kongebarn Margrethe, 
som blev født små 1940 år efter 
det lille Jesusbarn, kun syv dage 
inde i Danmarks besættelse. 
Nazisternes tropper havde kryd-
set grænsen med fly, fodfolk og 
marinen d. 9. april i de tidlige 
morgentimer.  Derved var vores 

neutrale Danmark blevet kastet 
ind i krigen, og dens mørke skyg-
ger bredte sig i landet, hvor reger-
ingen og befolkningen prøvede 
at opretholde en normal hverdag 
trods den usikre fremtid. Kongen, 
Margrethes farfar stod til hest og 
red rundt i Københavns gader. Det 
var kun 20 år efter, at han havde 
redet over den tidligere grænse 
til Nordslesvig, da denne del af 
kongens tidligere besiddelser kom 
hjem til Danmark ved Genforenin-
gen. Besættelsestiden blev en 
hård tid for alle, selv de kongeli-
ge, hvilket du kan høre hendes 
majestæt fortælle om i Danmarks 
Radios sidste nye og flotte serie i 
fire afsnit om kong Frederik IX. 
I serien følger vi blandt andet 
Christian X’s og regeringens 
svære balancegang for at si-
kre befolkningen mindst mulig 
lidelse. Samtidig hører vi om 
kongens søn Frederik IX og 
befolkningen, der får nok af 
undertrykkelsen nogle år inde i 
besættelsen. Frihedskæmpere, 
som Hvidstengruppen saboterer 
derfor besættelsesmagtens inter-
esser og Marinens egne officerer 
vælger at sænke Danmarks stolte 
flåde, så den ikke skal falde i na-
zisternes hænder. De handler og 
redder dermed Danmark fra en 
status som medløber til en plads 
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blandt de allierede, da krigen 
endelig slutter med det glædelige 
frihedsbudskab fra London d. 5. 
maj 1945. Festen breder sig i alle 
gader på Sjælland, Fyn, Jylland og 
mange af de små øer. Kun Born-
holm må forblive besat først af 
nazister, der ikke vil overgive sig 
og siden af russere, der heller ikke 
ville overgive solskinsøen. Den 
endelige befrielse af Danmark 
kom først til Bornholm d. 5. april 
for 74. år siden.
74, 75, 80 og 100 år siden, det 
kan lyde som mange år siden for 
børnene og de unge. Men med 
tiden opdager de vel også, at det 
slet ikke er så længe siden. Måske 
vi andre så også opdager, at de 
2020 år siden Jesus blev født 
egentlig heller ikke er så længe 
siden. Kirkens arbejde er med til 
at sikre, at vi ved, at afstanden 

mellem Jesusbarnet og os i dag 
er uendeligt kort. Men hvordan 
sikrer vi, at børn og unge i dag 
husker, hvad der skete for 74-100 
år siden, så samfundet kan huske 
på sin lærdom fra fortiden? – En 
vej er naturligvis festligholdelsen 
af jubilæerne, og det er der åben-
bart brug for. For en undersøgelse 
som Grænseforeningen har fået 
lavet viser, at kun 8% af danskerne 
véd, hvad begrebet Genforenin-
gen dækker over. Blandt andet 
derfor vil vi også fejre jubilæerne i 
kirken med fællessang på dagene 
for Befrielsen og Genforeningen 
og filmaftener om tiden under og 
efter krigen. Ligesom vi holder 
en andagt d. 9. april til minde om 
og i taknemmelighed til dem, der 
sikrede vores liv i frihed, mens de 
risikerede eller ligefrem mistede 
deres eget i kampen for dette. 
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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
Februar 
Søndag d. 2.  11:00 Gudstjeneste m. kirkekaffe, 3. s. e. H3K
Onsdag d. 5.  17:30 Fællesspisningen Mormormad: Stuvet hvidkål 
                                        m. medister (tilmelding)
Lørdag d. 8. 16:00 Børnevenlig kor-workshop med Frederiksberg 
                                        Sogns Pigekor (tilmelding) 
                         17:00 Koncert v. Frederiksberg Sogns Pigekor
Tirsdag d. 11. 18:30 Filmaften (Den eneste ene)
Søndag d. 16.  11:00 Gudstjeneste m. kirkekaffe, seksagesima
Onsdag d. 19. 12:00 Dameklubben: sæsonstart i kirken 
               14:30 Bogcirkel: Leonora Christina Skov, Den der lever 
                                        stille
Torsdag d. 20. 15:00 Bingo v. Dansk Forening
Fre. d. 21. – søn. d. 23. Konfirmandlejr i Göteborg (tilmelding)
Lørdag d. 22. 14:00 Fastelavnsfest m. tøndeslagning og udklædning 
                                       (tilmelding)
Søndag d. 23.  11:00 Gudstjeneste m. kirkekaffe, Fastelavn
Tirsdag d. 25. 18:30 Filmaften (De grønne slagtere)

Marts
Søndag d. 1.  15:00 Gudstjeneste i Stockholm, 1. s. i fasten
Søndag d. 8.  11:00 Gudstjeneste m. kirkekaffe, 2. s. i fasten
Onsdag d. 11. 18:00 Foredrag: Nepal v. Marie Ravnsmed (tilmelding)
Fre. d. 13. – søn. d. 15. Konfirmandlejr til København (tilmelding)
Fredag d. 13. 16:00 Leg & Mad
Mandag d. 16. 17:30 Fællesspisningen Mormormad: Suppe m. kød- og  
                                        melboller (tilmelding)
                Bål og by, friluftsliv for børn (tilmelding)
Onsdag d. 18. 10:00 Åben legestue m. danske børnesange
                12:00 Dameklubben
               14:30 Bogcirkel: Sara Omar, Dødevaskeren
Torsdag d. 19. 15:00 Bingo v. Dansk Forening
Søndag d. 29. 11:00 Gudstjeneste m. kirkefrokost, Mariæ bebudelses dag
                Generalforsamling for Dansk Sømandskirke i  
                                        Göteborg 
Tirsdag d. 31.  18:30 Filmaften (Adams Æbler)
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KALENDER
April
Søndag d. 5 – mandag d. 6. Konfirmandlejr i Göteborg (tilmelding)
Søndag d. 5.  14:00 Børnegudstjeneste m. kirkekaffe og påskeklip,  
                                        Palmesøndag
Mandag d. 6. 17:30 Koncert: Vesterbrosogn Ungdomskor (tilmelding)
                Fællesspisningen Mormormad (tilmelding)
Torsdag d. 9.  17:00 Lysandagt i anledning af 80året for besættelsen  
                                        af Danmark   
                           18:00 Liturgisk skærtorsdagsmåltid (tilmelding)
Fredag d. 10.  19:00 Langfredagsandagt
Søndag d. 12. 11:00 Gudstjeneste m. kirkefrokost, Påskedag
Tirsdag d. 14. 18:30 Filmaften (Hvidstengruppen)
Onsdag d. 15.  10:00 Åben legestue m. danske børnesange
               12:00 Dameklubben
Torsdag d. 16.       Bål og by, friluftsliv for børn (Dronningens  
                                        80års  fødselsdag)
Onsdag d. 22. 14:30 Bogcirkel: Peter Øvig, Min mor var besat
Fredag d. 24. 16:00 Leg & Mad
Søndag d. 26. 11:00 Gudstjeneste m. kirkekaffe, 2. s. e. påske
Tirsdag d. 28.  18:30 Filmaften (Under sandet)
Maj
Tirsdag d. 5. 19:00 Fællessang i anledning af 75året for befrielsen af  
                                        Danmark
Fredag d. 8. 19:00 Aftenandagt m. lune hveder, Bededag
Søndag d. 10. 11:00 Gudstjeneste m. kirkekaffe, 4. s. e. påske
Torsdag d. 21. 14:00 Gudstjeneste m. konfirmationer, 
                                        Kristi Himmelfarts dag
Onsdag d. 13.  10:00 Åben legestue m. danske børnesange
                12:00 Dameklubben
                14:30 Bogcirkel: Peter Høgh, Gennem dine øjne
Mandag d. 25.  Koncert: SEJL (tilmelding)
Søndag d. 31.  Gudstjeneste i Stockholm m. konfirmation, Pinsedag

Juni
15.                19:00 Fællessang i anledning af 100året for Genforeningen
23.              Sankt Hans Aften (tilmelding)
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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 

Årets julebasar blev endnu engang 
velbesøgt og med et fint overskud. 
Basarudvalget bag sikrede dermed 
kirken et godt tilskud. Basarudv-
alget er et af de otte udvalg, som 
Menighedsrådet har besluttet, at 
arbejdet i Dansk Sømandskirke 
bliver organiseret i. I Menighed-
srådet sidder ni engagerede 
personer med hver deres inter-
esser. Men menighedens medlem-
mer tæller nogle hundrede, som 
naturligvis også er interesseret i 
det arbejde og de aktiviteter, som 
vi mødes om i kirken. Så for, at 
det ikke kun er de ni i menighed-
srådet, som skal bestemme og 
organisere alt, så er det fremover 
muligt for kirkens medlemmer at 
engagere sig i disse udvalg: Børn/
unge-, Gudstjenste-, Loppe/basar-, 
Aktivitets-, Ejendoms-, Samarbe-
jds-, PR-udvalget. Udover disse 
syv udvalg, hvor alle medlemmer 
kan deltage og få medindflydelse, 
så findes Forretningsudvalget, 
hvor formanden, kassereren og 
præsten er medlemmer. Udval-
gene får tildelt en overordnet 
opgave og råderum for udførelsen 
af denne opgave på vegne af Me-
nighedsrådet gennem Forretnings-
ordenen for Menighedsrådet, som 
snart er klar til Menighedsrådets 
endelig vedtagelse efter et års 

arbejde. 
Siden sidst har kirken modtaget 
en række fondsmidler til forskel-
lige konkrete opgaver. Øremær-
ket arbejdet med søfolkene på 
de danske skibe har vi modtaget 
15.000 fra Sea Health & Wel-
fare. Danaslegat har givet 40.000 
øremærket arbejde med børne-
sang i Stockholm og Göteborg 
samt indkøb af en specialgrill til 
helstegpattegris. DSUKs ungdoms-
fond har skænket et legat til en 
ungdomsassistent på ½ tid, som 
skal stå for kirkens arbejde med 
de 18-30årige. Stillingsannoncen 
vil snart blive slået op. Desuden er 
kirken blevet beriget med 6.500 
til indkøb af nye højskolesang-
bøger fra en donor i Danmark. 
Hvilket betyder et nyt repertoire 
til fællessang i kirken. Den største 
og mest overraskende donation 
var på hele 50.000 fra en kirkens 
trofaste medlemmer. Den dona-
tion er til noget, som kommer alle 
i kirken til gode. Menighedsrådet 
er ved at undersøge, hvad det kan 
blive. Menighedsrådet vil gerne 
udtrykke sin taknemmelighed for 
donationerne, som er med til at 
sikre, at vi også i fremtiden har 
et dansk samlingspunkt midt i 
Göteborg. 
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dansk forening
 Formand:                              Per Jensen tlf. 031561560 
 Næstformand:                       Sonja Nielsen tlf. 031690674 
 Kasserer:                               Grethe Mörup tlf. 031465205

I november blev der sent kontin-
gentopkrævning ud sammen med 
Ankerkæden. Det var cirka to 
måneder senere end vi normalt 
har sendt kontingentopkrævnin-
gen ud, men dermed også tættere 
på betalingsdatoen. Cirka 2/3 har 
betalt kontingentet d. 31/12-19, 
som var betalingsdatoen. Derfor 
har nogle fået et indbetalingskort 
med denne Ankerkæde og et 
venligt brev om, at deres indbetal-
ing ikke er registreret. Enhver 
indbetaling er nødvendig for 
kirkens arbejde og eksistens. Især 
fordi vores støtte fra den sven-
ske stat bliver stadig mindre og 
mindre, da vi endnu ikke er oppe 
på det minimum af medlemmer 
et støtteberettiget trossamfund 
skal have. Og selvom vi modtager 
gode fondsmidler og donationer, 
så er disse som regel øremærket 
specifikke formål. Vi håber derfor, 
at alle får betalt deres kontingent 
for 2020 snarest.  
På Menighedsrådet i januar 

besluttedes, at vi vil påbegynde 
forarbejdet til en renovering og 
ombygning af ejendommen, så 
både kirke og præstebolig bliver 
moderne og brugervenlig. Vi er 
i dialog med DSUK om finansier-
ingen af et sådant arbejde, hvor 
der skulle være gode muligheder 
for fondsmidler. Forud venter 
også generalforsamlingen, som 
der er en indkaldelse til i denne 
Ankerkæde. Generalforsamlingen 
byder blandt andet på valg til 
menighedsrådet. Et mangeårigt 
medlem Britta Hedman har valgt 
at træde ud af menighedsrådet 
siden sidste Ankerkæde, hvorfor 
Menighedsrådet har konstitueret 
suppleant Benny Christensen til 
ordinært medlem. Vi vil gerne 
benytte lejligheden her til at sige 
tak til Britta Hedman for den gode 
indsats, hun har lagt i menighed-
srådet gennem tiden. Vi håber, 
du  får tid til at vende tilbage på et 
tidspunkt.
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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 
Swish-nummer: 123 129 3497 
                                                                                   
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) 

 


