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Præstens klumme
Foråret igennem har vi holdt 
små tilpassede gudstjenester i 
kirken. Vi har ikke været mange, 
da de fleste har måtte følge myn-
dighedernes anbefalinger om 
begrænsning af sociale kontakter. 
Andetsteds i denne Ankerkæde 
kan du læse om nye tiltag for at 
sikre, at alle har mulighed for ad-
gang til gudstjenesterne og sociale 
kontakter. Men når det formo-
dentlig er længe siden, du sidst 
har haft muligheden for at lytte 
til en prædiken, så er præstens 
klumme denne gang lidt længere 
og formet som en prædiken over 
det bibelske udtryk ”Vend den 
anden kind til”.
 
Udtrykket bliver ofte citeret flittigt 
i kirker, når der tales om tilgivelse, 
hævn, fjendekærlighed eller mag-
tudøvelse. Ligesom det historisk 
er blevet citeret flittigt, når ønsket 
har været at få kristne til underor-
dne sig en overmagt, der krævede 
lydighed fx gennem fysisk vold og 
dominans. Forståelsen af citatet 
har nemlig været, at du skal finde 
dig i hvad som helst. Slår nogen 
dig på din ene kind, så skal du 
også lade dem slå dig på din an-
den. – Med andre ord, man skal 
bare modtage livets tæsk uden 
modstand. En helt misforstået og 
historieløs forståelse af Jesu Ord, 
hvis du spørger mig!
 
Lad os derfor kigge lidt på citatets 
baggrund. Ordene stammer fra 
en trekapitler lang tale gengivet 

hos Matthæus, kaldet bjergpræ-
dikenen, da den afholdes på et 
bjerg. Den er tænkt af Matthæus 
som modstykke til det ophold 
den gammeltestamentlige Moses 
også har på et bjerg, hvor han if-
ølge Bibelen modtog de ti bud og 
moseloven, som dækker alt mu-
ligt fra gældssanering, arveregler, 
ejendomsret, skadeserstatning og 
strafferet. Reglernes indførsel gav 
en eller anden form for gennem-
sigtighed i magtens veje og hvor-
dan den enkelte israelit kunne 
undgå at komme i karambolage 
med magten. 
 
Det princip fra Moseloven, som 
Jesus tager fat på i vores lille 
brudstykke, kaldes for talion-
sprincippet og det kan findes i 
mange kulturer gennem tiden. 
Det er en ide om retfærdighed 
som gengældelse, og lyder i al 
sin enkelthed, at den skade, 
man påfører en anden, skal man 
selv påføres. Moselovens idé 
om skadeserstatning følger i det 
store hele talionsprincippets ’øje 
for øje’. Det virker, som så meget 
andet i Moseloven, forhåbentligt 
noget primitivt i vores tids øjne, 
for hvilken glæde får du ud af, at 
en anden person også mister sit 
syn. Vil du ikke hellere have, at 
den anden lærer noget eller på 
anden måde hindres i at skade 
yderligere, og vil du ikke hellere 
selv have praktisk hjælp, støtte og 
en erstatning, så dine gener ved 
det manglende syn kan mindskes? 
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Generalforsamling i  
Kirkens have den 21 juni 2020

Foto: Lars Ulrich Kofoed

Forsidebillede

Imidlertid var talionsprincippet 
på ingen måde et primitivt prin-
cip i datiden. Det erstattede det 
endnu ældre og mere primitive 
princip om blodhævn. Blodhævn 
er, at en krænkelse pålægger den 
krænkede ret og pligt til at hævne 
sig flerfoldigt på krænkeren for 
at opretholde en såkaldt ære. 
Blodhævn findes stadig i nogle 
kulturer, og vi kender det fra de 
i Sverige og Danmark fejlagtigt 
benævnte ”æresdrab”. I Bibelen 
finder vi blandt andet princippet 
om blodhævn i den gammeltes-
tamentlige fortælling om Lemek, 
der fortæller sine to koner, at han 
vil dræbe en mand for en flænge, 
et barn for en skramme og hævne 
syvoghalvfjerds gange (1. mos 
4:23f). Blodhævn er altså et 
retsprincip, hvor det hurtigt løber 
løbsk i et infernalsk blodbad. 

Trods al sin primitivitet, så be-
grænsede Moselovens talionsprin-
cip derfor volden i forhold til den 
tidligere blodhævn. I bjergpræ-
dikenen fortsætter Jesus denne 
indskrænkning af volden med 
ordene ”men jeg siger…”, men 
mens jeg hører ham opfordre til 
handling og krav om ligeværd, 
så er det en udbredt opfattelse, 
at han med de efterfølgende ord 
opfordrer os til passiv underkas-
telse ud fra misforståelsen, at det 
skulle begrænse volden. Jeg ser 
det passive som misforstået, da 
det kun er den fysiske modværges 
gamle principper, som vi opfor-
dres til ikke at benytte, altså det 

gamle talionsprincip, hvor vi som 
gengæld for slaget skynder os at 
slå igen, eller måske endda bruger 
den gamle blodhævns mangedo-
blende voldsspiral. 

Underkastelsen er ligeledes mis-
forstået, da vi i stedet for passiv-
itet netop opfordres til handling, 
nemlig til at vende den anden 
kind til, altså den venstre. Netop 
detaljen om den venstre kind er 
vigtig og viser os, at senere tiders 
normale forståelse formodentlig 
er helt misforstået i forhold til den 
tid, som Jesus levede og talte ind 
i. For samfundet i både gammel- 
og nytestamentlig tid var fyldt 
med stejle hierarkier, hvor kun 
den der ejede meget eller i det 
mindste var en fri mand, havde 
egentlige rettigheder. Den der ikke 
var en fri mand, var en fri mands 
slave, barn eller kvinde, altså ejen-
dom i datidens øjne, og kunne 
blive straffet uforholdsmæssigt 
hårdt for selv den mindste skade 
og uden ret til eget forsvar. 

I teksten siger Jesus, at hvis du 
bliver slået på din højre kind, så 
skal du vende din venstre til. Et 
slag på højre kind er kendeteg-
net ved, at det kun kan ske med 
håndryggen af højre hånd, når 
det slås straffende med den rette 
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hånd i datidens samfund. Et slag 
på din højre kind ville altså ske 
med voldsudøverens højre hån-
dryg. Kun undersåtter, og egentlig 
kun slaver, blev slået med hån-
drygge. Slag med håndens inder-
side var forbeholdt en ligeværdig 
og ligestillet. Et slag på din højre 
kind ville altså udstille dig som 
værende nedværdiget, som i et 
slaveforhold til voldsudøveren.

Når Jesus derfor opfordrer dig 
til at reagere på et håndrygsslag 
mod din højre kind, så opfordrer 
Jesus dig egentlig til at tage kam-
pen op. Blot ikke med det fysiske 
modværge, gengældelsens vold. 
Men ved at kræve respekt gen-
nem at vende en kind til, som den 
anden kun kan slå dig på med in-
dersiden af højre hånd, altså som 
et ligeværdigt menneske. Samtidig 
viser du, at du ikke vil falde til det 
niveau, voldsudøveren ønskede. I 
stedet løfter du jer begge, da I kan 
tage uenigheden på et mellem-
menneskeligt plateau af respekt. 

Jesu opfordring udvider med an-
dre ord menneskeretten til at om-
fatte alle. Et menneskesyn, som 
gennemsyrer Jesu virksomhed på 
vejen fra vugge til kors, hvor han 

insisterer på at give mennesker 
uden rettigheder i datidens sam-
fund fx kvinder, børn, syge og 
udlændinge, deres menneskevær-
dighed tilbage. Det er med andre 
ord aldrig i orden, at nogen ned-
værdiger eller forsøger at skade 
dig med vilje, uanset, hvad du 
måtte have gjort. Vi har alle krav 
på respekt, det er kernen i men-
neskeværdet. 

Spørgsmålet om ligeværd, som 
Jesu opfordring rejser er aktuelt 
med de mange forskellige bevæ-
gelser der trods den nuværende 
situation skyller ind over verden. 
Kampen for respekt, ligeværd 
mellem mennesker, ligeret for 
loven og demokratiske ret-
tigheder. Selv synes jeg, at nogle 
af kampene virker som symbol-
politik, som måske risikerer at 
skygge mere end give reel foran-
dring. Men samtidig synes jeg, at 
det er vigtigt, at vi stiller os selv 
spørgsmålet, gør vi selv vores 
bedste for at behandle alle respe-
ktfuldt, siger vi fra, når vi oplever 
respektløs behandling, og hvad vi 
selv gør for at sikre rettighedsløse 
mennesker deres menneskeret og 
værdighed?
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Gudstjeneste i Coronatiden
Hjemme i Danmark har kirke efter 
kirke holdt gudstjenester digitalt 
foråret igennem. Her har vi fort-
sat med den fysiske gudstjeneste 
uden nadver og med god afstand 
på grund af de få deltagere foråret 
igennem. Efter sommeren er vi 
startet op med gudstjenester 
udendørs så længe temperaturen 
tillader det. Der er fortsat ikke 
nadver og vi sidder under flere 
pavilloner med mulighed for social 
afstand. Efter gudstjenesten er 
der kirkekaffe. Myndighedernes 
anbefalinger om bl.a. at undgå 
offentlig transport, gælder formo-
dentlig året ud og for nogle er det 
længe at være uden gudstjeneste.  
Derfor tilbyder kirken følgende 
muligheder:
Du kan lytte med på gudstjen-
esterne hjemmefra. Du ringer op 
til 084 083 8230 nogle minutter 
inden gudstjenesten, lytter til den 

engelske instruktion og indtaster 
koden 70261828# på din telefon, 
ønsker du dansk instruktion ringer 
du 0045 for Danmark og telefon-
nummer 81 11 12 13, lytter til 
instruktionen og indtaster koden 
70261828# på din telefon. Op-
kaldet koster kun din almindelige 
telefontakst. 
Du kan også blive hentet under 
sikre forhold i kirkebussen eller 
samkøre med et andet medlem. 
Denne løsning kræver, at du er 
villig til at bære mundbind, visir 
og handsker under kørslen. På 
den måde kan du undgå offentlig 
transport, deltage og sidde i god 
afstand under gudstjenesten og 
kirkekaffen. Kirken har engangs-
mundbind, engangshandsker og 
visir til formålet. Vil du gerne med 
til gudstjeneste, så ring og aftal 
afhentningstid med præsten på 
072 037 2811 senest torsdag. 
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Forårets generalforsamling blev 
først udskudt med håbet om, at 
myndighederne ændrede an-
befalingerne indenfor en over-
skuelig fremtid. Myndighed-
ernes anbefalinger er endnu 
ikke ændret og udsigten til æn-
dringer er lange. Menighedsrå-
det valgte derfor at indkalde til 
og afvikle generalforsamlingen 
den sidste søndag inden som-
merpausen. Det var muligt at 
deltage i generalforsamlingen 
per mobiltelefon, internet eller 
ved fysisk fremmøde i kirkens 
have. Forud for generalforsam-
lingen afholdt vi traditionen tro 
gudstjeneste. Generalforsam-
lingen bød på udskiftninger i 
menighedsrådet, hvor Kirsten 
Nibe og Frede Overby takkede 

af efter gode indsatser for fæl-
lesskabet. Ind i menighedsrådet 
valgtes nye medlemmer, Sarah 
Blendstrup, Christina Asplund 
og Marie Ravnsmed Andersen, 
og suppleanter blev Birthe 
Lingrell og Natascha Dybeck. 
Generalforsamlingen godkend-
te årsberetning, årsregnskab 
mv. og behandlede en række 
ændringsforslag til vedtæg-
terne. Ændringsforslagene gav 
anledning til en god og bred 
debat om foreningskultur, 
åbenhed og medlemmernes 
mulighed for indflydelse. I den 
forbindelse er det værd at 
nævne, at menighedsrådet har 
nedsat en række arbejdsudvalg 
og uddelegeret beslutnings-

Nyt fra Menighedsrådet: Generalforsamlingen
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kompetencer til disse. Udval-
gene er Gudstjenesteudvalget, 
Børne- & ungeudvalget, Aktiv-
itetsudvalget, Basar- & Loppeu-
dvalget, Ejendomsudvalget, 
PR-udvalget, Fundraisersudval-
get og så et forretningsudvalg. 
Alle udvalgene kan nedsætte 
arbejdsgrupper til konkrete 
opgaver. Fx findes der i ejen-
domsudvalget en havearbejds-
gruppe. Alle medlemmer kan 
bidrage til fællesskabet gennem 
de nævnte udvalg og dermed 
få beslutningskompetence i 
forhold til forbedringer i kirken 
og kulturhuset. Ønsker du at 
deltage eller har du et godt bud 
på, hvem der bør sidde i et ud-
valg, så kontakt et af menighed-
srådets medlemmer. Gener-
alforsamlingen blev i øvrigt 

afviklet i god ro og orden, både 
fysisk og i det virtuelle rum på 
internettet og telefonerne. De 
virtuelle deltagere kunne følge 
med i hele generalforsamlin-
gen og endda komme til orde 
undervejs, da vi først havde 
fundet et system for dette. Til 
slut vil jeg gerne benytte lej-
ligheden til at sige tak til Frede 
for den mangeårige indsats i 
menighedsrådet og til Kirsten 
for den gode indsats i den 
forgangne periode. Begge har 
meldt sig under fanerne til 
forskellige udvalg. For selvom 
man ikke sidder i et menighed-
sråd, er der brug for alles 
kompetencer, indsats og vilje, 
så vi også i fremtiden har vores 
samlingspunkt i Gøteborg. 
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I mit smørrebrøds café på Berzeliigatan 13 i Gøteborg finder 
du altid et stort udvalg af frisksmurte smørrebrød. 
Danske klassiker på radion og de seneste ugeblade. 
 
Bestil smørrebrød til frokosten, kundemødet, kortklubben 
eller fødselsdagen – og stil noget for enhver smag på bordet. 
 
Hele smørrebrødsseddel 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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Kædebrevet
På menighedsrådsmødet d. 12. 
august opstod idéen om, at vi 
gerne vil sætte liv i socialiteten 
trods den sociale distance. 
Metoden bliver et godt gam-
meldags kædebrev, som vi sender 
med posten den kommende tid. 
Kædebrevet handler om hverda-
gen eller oplevelser fra livet. Hvert 
medlem, som får kædebrevet kan 
læse lidt fra andre medlemmers 
liv og selv skrive en lille historie 

fra sit. Kædebrevet sendes videre 
og ender til sidst i kirken med 
vores fælles livshistorier. Vi håber, 
at du vil være med, hvis kæde-
brevet når frem til dig og om ikke 
andet, at du vil sende det videre, 
så kæden ikke brydes. Vil du være 
sikker på, at kædebrevet ikke 
bliver en smitte-kæde, så er an-
befalingen, at du venter 72 timer 
med at åbne kædebrevet.  

Læsecirkel 
En vej gennem den lange tid 
med social distance er bøgernes 
righoldige indblik i andre men-
neskers liv. Kirkens læsecirkel 
har læst tre spændende bøger 
”Dødevaskeren”, ”Min mor var 
besat” og ”Gennem dine øjne”, 
men som så meget andet har 
vores møder holdt pause i foråret, 
men nu åbner vi op igen. Da en 
hel del af læsecirkelens læseheste 
må følge anbefalingen om social 

distance, vil vi prøve at holde 
vores møder i en kombination 
af fysisk fremmøde og møde på 
afstand. Vi vil gerne have dig med 
i læsecirkelen, hvad end det er 
hjemmefra eller i kirken og arbe-
jder derfor på en løsning, som gør 
at flest muligt kan deltage. Uanset 
hvad, så kan du læse med på de 
gode bøger. Titler, mødetider, og 
-løsninger, oplyses på tlf. 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

Loppemarked lørdag d. 12. september

Årets loppemarked gennemføres, 
men bliver noget anderledes end 
normalt. Hvordan coronasikrer, 
man en vigtig indtægtskilde, som 
loppemarkedet, med mange men-
nesker? – Vi har valgt en løsning, 
hvor der maksimalt er 50 per-
soner til stede ad gangen på det 
udendørs loppemarked. Der bliver 
adgangs- og udgangskontrol, en 
ensrettet rute langs de opstillede 
pavilloner med masser af hånd-
sprits-stationer. Udenfor kirkens 

grund laves der streger med 
afstandsmarkeringer til en evt. kø. 
Alle frivillige bliver udstyret med 
visir, handsker og tilbudt mund-
bind. Det vil være muligt at købe 
mundbind for gæsterne. Vil du 
også med, men er i risikogruppe 
og medlem, så tilbyder vi dig, at 
du kan komme før markedets 
officielle åbning, kigge og købe. 
Har du brug for transport til/fra 
loppemarkedet, så aftales det på 
tlf. 072 037 2811. 
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Telefonklubben 

Hæld kaffen på kanden, smør en 
mad og sæt dig til rette ved din 
telefon. Ring derefter til 084 083 
8230, lyt til den engelske instruk-
tion og indtast koden 70261828# 
på din telefon, så er du med til 
telefonmødet hver torsdag kl. 
9:55. Mødet indledes af præsten, 
som fortæller lidt fra kirken, kul-
turhuset og havnen. Derefter giver 
præsten hver deltager mulighed 
for på tur at fortælle lidt fra sit liv 

(2-4 minutter, afhængig af deltag-
erantallet). Mødet slutter efter 
en time, hvor vi ønsker hinanden 
på genhør næste uge. Vil du vide 
mere om telefonmødet, så ring 
072 037 2811. Dansk instruktion 
er mulig ved at ringe til Danmark 
på tlf. 81 11 12 13, lytte til instruk-
tionen og taste koden 70261828# 
på telefonen. Opkaldet koster 
alm. telefontakst.  
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KALENDER
Lør. d. 5/9  kl. 10:45  Ud på tur: Kanoudflugt (Ung i Gøteborg)*
Søn. d. 6/9  kl. 11:00  Gudstjeneste i kirkehaven med kirkekaffe.  
                                                     13. s. e. trinitatis*** 
Tirs. d. 8/9  kl. 17:00  Tirsdagstaffel (Ung i Gøteborg)*
Tors. d. 10/9 kl. 09:55 Telefonklubben
Lør. d. 12/9 kl. 11:00 Loppemarked med corona-restriktioner
Søn. d. 13/9 kl. 11:00  Gudstjeneste i kirkehaven med kirkekaffe.  
                                                     14. s. e. trinitatis***
Tirs. d. 15/9                Menighedsrådsmøde
Tors. d. 17/9 kl. 09:55 Telefonklubben
Søn. d. 20/9                 Ingen gudstjeneste
Tirs. d. 22/9  kl. 17:00  Tirsdagstaffel (Ung i Gøteborg)*
Tors. d. 24/9 kl. 09:55 Telefonklubben
Lør. d. 26/9               Ud på tur: Vandretur på Vättlefjell (Ung i 
Gøteborg)*
Søn. d. 27/9  kl. 11:00  Gudstjeneste i kirkehaven med kirkekaffe.  
                                                     16. s. e. trinitatis***

Tors. d. 1/10 kl. 09:55 Telefonklubben
Lør. d. 3/10               Konfirmationer
Søn. d. 4/10 kl. 11:00 Høstgudstjeneste i kirkehaven med  
                                                     kirkekaffe. 17. s. e. trinitatis***
Tirs. d. 6/10 kl. 17:00 Tirsdagstaffel (Ung i Gøteborg)*
Tors d. 8/10 kl. 09:55 Telefonklubben
Søn. d. 11/10 kl. 15:00 Gudstjeneste i Stockholm, ingen gud 
                                                      stjeneste i Gøteborg***
Tors. d. 15/10 kl. 09:55 Telefonklubben
Lør. d. 17/10                Ud på tur: Svampejagt i Jonsered (Ung i 
Gøteborg)*
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KALENDER
Søn. d. 18/10 kl. 11:00 Økumenisk gudstjeneste i Tyska Kyrkan**
Tirs. d. 20/10 kl. 17:00 Tirsdagstaffel (Ung i Gøteborg)*
Ons. d. 21/10                            Menighedsrådsmøde
Tors. d. 22/10 kl. 09:55 Telefonklubben
Søn. d. 25/10                            Ingen gudstjeneste
Tors. d. 29/10 kl. 09:55 Telefonklubben

Søn. d. 1/11 kl. 11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, Alle hel-    
                                                     gens dag***
Tors. d. 5/11 kl. 09:55              Telefonklubben
Søn. d. 8/11 kl. 11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, 17. s. e.  
                                                     trinitatis***
Tors. d. 12/11 kl. 09:55 Telefonklubben
Lør. d. 14/11                Ud på tur (Ung i Gøteborg)*
Søn. d. 15/11                            Ingen gudstjeneste, klargøring til jule-
basar**
Tors. d. 19/11 kl. 09:55 Telefonklubben
Lør. d. 21/11 kl. 10:00 Julebasar med corona-restriktioner**
Søn. d. 22/11                            Ingen gudstjeneste, nedpakning af jule-
basar**
Tors. d. 26/11 kl. 09:55 Telefonklubben
Søn. d. 29/11 kl. 11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, 1. s. i ad 
                                                     vent***

* = Tilmelding nødvendig på tlf. 079 304 0769 
** = Tilmelding nødvendig på 072 037 2811
***= Lyt med på Gudstjenesten via tlf. 084 083 8230 tryk kode 
70261828#
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Naturoplevelser og fællesskab 
Med Ung i Gøteborg på tur
Vi sidder ved bålpladsen ved Gäd-
devatten. Én er ude og hente kv-
iste til optænding, en anden saver 
store grene til brænde, og en 
tredje prøver at få tændt op i det 
indkommende brændsel. Resten 
af gruppen kigger nysgerrigt på 
og kommer med opmuntrende 
bemærkninger. 
Vi er med Ung i Gøteborg på 
dagstur i Vättlefjell naturreservat. 
Her er mange typer af skov, små 
knoldede stier og en god håndfuld 
blanke skovsøer, hvor man kan 
tænde bål og sove i shelter. Et 
sådant sted sidder vi en forårseft-
ermiddag i solen, for at spise mad-
pakke og grille skumfiduser.

Ung i Gøteborg
Ung i Gøteborg er Sømand-
skirkens nye ungdomsinitiativ, 
som startede op i april 2020. Det 
er et åbent dansksproget fæl-
lesskab for de 18-35 årige i byen, 
som tilbyder aktiviteter som mad-
klubben ”Tirsdagstaffel” og ud-
flugterne ”Ud på tur”. Det er sat 
i verden for at skabe et attraktivt 
tilbud i det danske fællesskab for 
den yngre halvdel af kulturhusets 
målgruppe. 
Opstarten
Som alt andet i foråret har også 
Ung i Gøteborgs opstart været 
påvirket af covid-19. I Sverige har 
restriktionerne ikke været til hin-
der for aktiviteterne, men mange 
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Den nye sæson
Her til efteråret sætter vi gang i 
fællesspisningsinitiativet ”Tirs-
dagstaffel”, med ekstra fokus på 
hygiejnen omkring madlavningen. 
Samtidig fortsætter vi med at tage 
på udflugter i naturen omkring 
Gøteborg. Sæsonen indledes med 
en kanoudflugt på Delsjön den 5. 
september. 
Vi glæder os til en forrygende eft-
erårssæson og håber du vil være 
med eller hjælpe os sprede ordet! 
Læs mere om de enkelte begiven-
heder og hvordan du tilmelder dig 
på Facebooksiden ”Ung i Gøte-
borg”.

Tirsdagstaffel:
Tirsdagstaffel er Ung i Gøteborgs 
madklub, hvor du kan spise læk-
ker vegetarisk aftensmad. Efter 
maden spiller vi spil eller ser film, 
og hvis du blot vil være med til 
det, kan du komme efter maden. 

Ud på tur:
Vi tager ud i Gøteborgs naturrige 
nærområder for at opleve vest-
kystens særegne udtryk. Vi skal 
blandt andet på kanotur i Delsjön, 
på svampetur i Jonsered og på 
bål- og vandretur i Vättlefjell. 

danskere vælger at følge ret-
ningslinjer fra Danmark. I foråret 
valgte vi derfor at begrænse os 
til udendørsaktiviteter, og bagte 
snobrød i Änggårdsbergen i stedet 
for at lave fællesspisning i kul-
turhuset. 

Kierkegaardskreds: 
For de eksistentielt interesserede 
opstartes en Kierkegaardskreds. 
Hvis du er interesseret, skal du 
kontakte ungdomsassistent Louise 
direkte på kirkens mail: dan-
skkirke@dkig.se 
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Præsentation af menighedsrådet
Carsten Jensen, formand
Jeg er født i København, og flyttede til Sverige 
som 6årig. Jeg er 49 år, gift med Lotta og har tre 
børn, to af dem er døbt i Dansk Sømandskirke i 
Göteborg. Som så mange andre her i Göteborg 
arbejder jeg på Volvo Personvagnar. Mine inter-
esser er at synge i kor, Foreningen Norden, rejse 
med familien og spille golf. Og naturligvis mit til-
lidshverv som formand for Dansk Sømandskirke 
Göteborg siden 2014!
Benny Christensen, næstformand
Jeg flyttede til Göteborg i 2017 for at arbejde på 
Volvo og har været her i 3 1/2 år. Jeg holder af at 
komme i sømandskirken/kulturhuset for at få et 
pusterum fra det svenske og føle mig tættere på 
Danmark. Jeg er opvokset på en gård i smørhul-
let af Danmark (Fyn). Mine fritidsinteresser går 
med at jage, fiske, se fodbold og være sammen 
med venner og familie. 

Helle Senor, Kasserer 
Jeg er født i Danmark og flyttede til Sverige, da 
jeg var 7 år. Jeg har to døtre og et barnebarn 
på 3 år. Jeg arbejder i en lille frugt-, grønt- og 
blomsterbutik på Johanneberg. Jeg er kasserer 
for kirken, og medlem af forretningsudvalget, 
Havegruppen og Basargruppen.  

Christina Asplund, ordinært medlem
Jeg er 35 år, arkæolog, født på Stevns, gift med 
svenske Nicholas og mor til to aktive børn. Jeg 
flyttede til Göteborg i 2010 og nyder det sam-
menhold og de aktiviteter vi har i vores danske 
sømandskirke. Jeg nyder at synge, at få ting 
ordnet og en livlig diskussion.



17

Marie Ravnsmed Andersen, ordinært medlem
Hej, jeg har boet snart 4 år i Göteborg. Jeg ar-
bejder som fritidspædagog/lærer ude på Donsö 
Skole og nyder min tur med båd til og fra arbejde 
hver dag. Jeg er gammel FDF'er hvor jeg ved hvor 
vigtigt det kan være med et inkluderende fællessk-
ab, når man kommer til en ny by.

Sarah Blendstrup, ordinært medlem 
Oprindeligt er jeg fra Ribe men flyttede til Göte-
borg i sensommeren 2017, da min kæreste fik til-
budt en stilling her. Jeg er 28 år, cand.mag. i dansk 
og latin, og til dagligt arbejder jeg online som 
dansklærer. Når jeg ikke underviser eller bruger tid 
på at lave mit eget undervisningsmateriale, drikker 
jeg kaffe, løber en tur eller bager småkager.   

Natascha Dybeck, suppleant og sekretær 
Jeg er 27 år og bor i Ingared med min mand. Til 
dagligt arbejder jeg som Customer Experience As-
sistant. Dette er andet år jeg er suppleant og første 
år som sekretær i menighedsrådet. Jeg håber, at 
sømandskirken bliver ved med at vokse og bliver 
et tilholdssted for både barn, unge og de ældre.  

Birthe Lingrell, suppleant 
Jeg har været gift med min svenske mand, Sture 
siden 1977 og kom til Sverige i 1978. Vi har to 
voksne sønner og to børnebørn på 7 og 9 år. 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 Ankerkædens layout. 
Nu tager jeg det sidste år i menighedsrådet som 
suppleant. 
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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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Ægteskabelig 
lykke - online
BRYLLUP: Marie Ravnsmed Andersen fra Thy fik 
papir på Gerhard Steinböck fra Østrig i Den Danske 
Kirke i Göteborg - Forældre så med på skærm

 Gerhard Steinböck og Marie Ravnsmed Andersen mødtes til kar- ne-
val i Aalborg for ni år siden. De skulle have været gift i Vor Frue Kirke 
i Aalborg dagen før dette års karneval, men de planer spændte coro-
nakrisen ben for. I stedet blev de gift i deres svenske hjemby, og med 
begges forældre som trådløse vidner, kage, brudebuket, Dannebrog og 
indkøbte bobler fra Systembolaget blev det alligevel til et festligt bryl-
lup. Foto: Lars Ulrich, Den Danske Kirke i Göteborg

Fortsætter næste side
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Af Ole Fink Mejlgaard
ole.fink.mejlgaard@nordjyske.dk

GÖTEBORG: De har været kæ- 
rester i næsten et årti, men den 
status blev ændret i den- ne 
weekend, da Marie Ravnsmed 
Andersen med rødder i Thy og 
Gerhard Steinböck med rødder i 
Østrig sagde ja til hinanden i Den 
Danske Kirke i Göteborg.
Så langt så godt. Til gen- gæld 
foregik brylluppet langt fra som 
planlagt. 
 I en tid, hvor coronavirus effektivt 
har sat en stopper for alverdens 
festligheder, var bruden og brud-
gommens nærmeste familie 
nemlig ikke fysisk med til festen. 
Parrets forældre så med på en 
trådløs videoforbindelse, da Ger-
hard og Marie sagde ja til hinan-
den  Gerhards forældre, søster og 
nevø fra Wien, Maries forældre 
fra Sennels. 
- Mine forældre havde ta- get 
deres fine tøj på, og så skålede 
vi bagefter,  fortæller Marie 
Ravnsmed Andersen, som havde 
været på Systembolaget efter 
bobler til netop det.
Gerhard Steinböck har siden 1. 
april 2016 boet og arbejdet i 
Göteborg, hvor han arbejder med 
trådløs kommunikation for Hua-

wei Technologies Sweden AB. Han 
har en PhD i netop trådløs kom-
munikation fra Aalborg Univer-
sitet. Marie Ravnsmed Andersen 
har boet i den svenske storby 
næ- sten lige så længe, og her ar 
bejder hun som pædagog. Par-
ret bor i egen lejlighed i bydelen 
Västra Frölunda.
De mødte hinanden til karneval i 
Aalborg for ni år siden. Derfor var 
det også planen, at de i år skulle 
have været gift i Vor Frue Kirke i 
Aalborg 22. maj - dagen før det 
nu aflyste karneval i den nord-
jyske hovedstad. Også her skulle 
præsten, Lars Ulrich angementer, 
kirken står bag i Göteborg, og på 
den måde har de fået et nært for- 
hold til Lars Ulrich, fra Den Danske 
Kirke i Göteborg have stået for 
selve vielsen. 
Parret deltager med jævne mel-
lemrum i nogle af de ar range-
menter, kirken står bag i Göte-
borg, og på den måde har de fået 
et nært forhold til Lars Ulrich. 
Gæsterne til brylluppet i Aalborg 
var inviteret, og der var reserveret 
borde på restauranten HosHenius 
i Slotsgade til efterfølgende festivi-
tas, men alt det har co- ronakrisen 
forpurret. Parret har til gengæld 
et spinkelt håb om, at det lykkes 
at gennemføre en planlagt bryl-
lupsfest i Østrig midt i juli.
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Da Marie Ravnsked Andersen og 
Gerhard Steinböck gav besked om 
det afly- ste bryllup i Danmark til 
præsten i sømandskirken, blev 
der i stedet på rekordtid planlagt 
et bryllup på svensk grund. Også 
presset af, at ingen ved, hvordan 
coronakrisen udvikler sig. 
 På få dage blev der fundet vidner 
og salmer, og det blev tjekket, om 
den indkøbte brudekjole i en sart, 
lysegrøn farve nu også sad, som 
den skulle. 
Med til brylluppet i Göteborg 
var nogle få af parrets venner fra 
Göteborg, der fungerede som 
vidner. Og så altså forældrene, 
som så med på den trådløse 
forbin- delse, da parret sagde ja til 
at følges i med- og modgang.
- Hvad med bryllupsfesten?
- På vej til kirken købte vi en kage, 
som vi tog med til at spise, og en 
buket blomster til brudebuket. Ja, 
og så bestilte vi pizzaer, fortæller 
Marie Ravnsmed Andersen med 
et grin.
- Og bryllupsrejsen?
- Vi tog en tur i skoven, griner den 
nyslåede ægtemand.
Sømandspræsten Lars Ul- rich er 
tilsyneladende også glad for det 
lidt usædvanlige bryllup, han fik 
lov at være øjenvidne til.
"Tillykke til Marie & Gerhard, som 

i dag er blevet viet i vor danske 
kirke med forældre fra Danmark 
og Østrig. Smukke sange og tydeli-
ge ja’er”, skriver sømandspræsten 
efterfulgt af et hjerte på sømand-
skirkens Facebookside.
 Og endelig - for en sikkerheds 
skyld. Der blev under brylluppet 
taget alle mulige forbehold for co-
ronasmitten og sprittet flittigt af.
Den forsigtighed fortsætter. Dog 
ikke, når det nygifte par holder 
hinanden i hånden.

Fortsætter næste side
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dansk forening
 Formand:                              Per Jensen tlf. 031561560 
 Næstformand:                       Sonja Nielsen tlf. 031690674 
 Kasserer:                               Grethe Mörup tlf. 031465205

Et billede af skærmen, som det trådløse bryllupsselskab tog sig ud.
                                                                                          Foto: Dag Oredsson
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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               
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