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Nyt fra menighedsrådet
Helt i overensstemmelse med 
Folkhälsomyndighetens anbe-
falinger har en af vores vigtige 
medlemsgruppe, nemlig de æl-
dre, naturligvis holdt sig isoleret 
hjemme eller til mindre person-
kredse, så risikoen for smitte kan 
minimeres. Menighedsrådet har 
holdt møde på møde digitalt, om 
hvordan vi som kirke kan agere 
under den nuværende situation, 
hvor vores trofaste ældre med-
lemmer ikke kan komme til de 
aktiviteter, vi normalt samles om 
i vores 
danske 
møde-
sted. 
Vi har 
gennem-
ført guds-
tjenester 
hele året, 
men selv 
her har 
vi været 
nødt til at 
tilpasse 
os. I de 
måneder, 
hvor det har været muligt, er 
de blevet holdt ude, men uden 
nadvergang og i en stærkt redu-
ceret form. Nu de kolde og våde 

måneder er kommet, så er vi truk-
ket indendørs, men i god afstand 
til hinanden. Det fysiske deltager-
antal er naturligvis lavt i forhold til 
normalt. Men her efter sommeren 
har vi gjort gudstjenestedeltagelse 
via telefonen mulig. Det er en lav-
teknologisk løsning, hvor alle med 
fastnet- eller mobiltelefon kan 
være med. Løsningen anvendes 
også, når vi en gang om ugen 
holder Telefonklub via telefonen. 
Telefonklubben er henvendt til 
alle, der ikke kan komme til kirken 
i øjeblikket. I telefonklubben 
fortæller præsten nyt fra kirken og 
hvert medlem får mulighed for at 
fortælle eller foreslå et emne, vi 
snakker om. Både til gudstjensten 
og i telefonklubben kommer der 
langsomt flere og flere deltagere, 
og vi taler om at fortsætte, selv 
efter den nuværende situation på 
et tidspunkt er ovre og vi igen kan 
mødes til Mormormad, Dame-
klub og alle vores andre normale 
aktiviteter. Telefonnummeret står 
i kalenderen. 
Kigger vi i kalenderen, så afspej-
ler den naturligvis situationen. 
De normale aktiviteter er fortsat 
aflyst, dog er bogcirklen kommet i 
gang igen med både mulighed for 
fysisk fremmøde eller fremmøde 
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Vandring i Vättlefjäll

Forsidebillede

via telefonen. De fleste af aktivite-
terne i kalenderen er henvendt til 
to grupper, som ikke er omfattet 
af anbefalingen fra Folkhälsomyn-
digheten om at blive hjemme. 
Den ene er børnefamilierne, som 
mødes til danske børnesange og 
fællesskab under navnet ”Leg og 
Mad”. Den anden gruppe er unge 
danske, som mødes til fælles 
madlavning, filosofisk studiekreds 
og ture ud i Göteborgs rige natur. 
Præsten har naturligvis fortalt om 
aktiviteterne til Leg og Mad og til 
møderne i Telefonklubben. Reak-
tionen blandt børnefamilierne og 
Telefonklubbens ældre har været, 
at sådanne ture ud i naturen, vil 
de også gerne være med til, når 
vi i en nær fremtid kommer på 
den anden side af den nuværende 
situation, det er naturligvis taget 

til efterretning. 
Fremtiden er også omdrejnings-
punktet i en vigtig del af me-
nighedsrådets arbejde. I oktober 
mødtes vi derfor til en visionsdag, 
hvor vi har talt fremtidssikring 
af vores danske mødested. Det 
er et stort arbejde, hvor vi taler 
aktiviteter, ressourcer og drømme 
igennem. Arbejdet fortsætter og 
vi vil gerne have inputs fra med-
lemmerne undervejs. Vi arbejder 
på at kunne fremlægge visionerne 
på næste generalforsamling.  
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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 

 
 

 

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

Årets julebasar
Siden 1953 har vi afholdt jule-
basar med dansk smørrebrød, 
tombola, lotterier og et væld af 
aktiviteter. Julebasaren har altid 
været velbesøgt og det har til 
tider været vanskeligt at komme 
rundt i den fyldte kirke.  Det giver 
derfor sig selv, at 2020 bliver året, 
hvor vi må holde en lille pause 
i den fysiske julebasar, som vi 
kender den. Basarudvalget havde 
ellers arbejdet på en udendørs 
løsning, men de nødvendige 
regler for at mindske smitte 
betyder, at vi har måttet omstille 
julebasaren i år. Årets julebasar 
bliver derfor ud af huset enten 

ved afhentning eller udbringning 
af lodsedler, danske købmandsva-
rer og dansk smørrebrød.
Du kan bestille via telefon 072 037 
2811 mandag til torsdag mellem 
8 og 10, per mail til danskkirke@
dkig.se eller ved at tage bestil-
lingslisten ud af denne ankerkæde 
og sende den til kirken per brev.
Bemærk i den forbindelse, de 
frister som gælder for din bes-
tilling. Bestillingen gælder først, 
når den er bekræftet. Bestillings-
listen finder du i Ankerkædens 
midtersektion. 
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KALENDER 1
Søn. d. 1/11 kl. 11:00      Gudstjeneste med kirkekaffe, Alle helgens dag***
Tirs. d. 3/11 kl. 17:00      Tirsdagstaffel (Ung i Gøteborg)*
Ons. d. 4/11 kl. 09:55     Telefonklubben - For dig som sidder hjemme***
Søn. d. 8/11 kl. 11:00     Gudstjeneste med kirkekaffe, 17.s.e.trnitatis***
Ons. d. 11/11 kl. 09:55   Telefonklubben - For dig som sidder hjemme***
Fre. d. 13/11                     Lek og mad**
Lør. d. 14/11                     Ud på tur (Ung i Gøteborg)*
Søn. d 15/11                    Ingen gudstjeneste, klargøring til julebasar
Tir. d. 17/11 kl. 17:00     Tirsdagstaffel (Ung i Gøteborg)*
Ons. d. 18/11 kl. 09:55  Telefonklubben - For dig, der sidder hjemme***
Fre. d. 20/11 kl. 14-18    Julebasar-Købnandsvarrer. Lotteri og Smørebrød 
Lør. d. 21/11 kl. 12-16    ud af huset
Søn. d. 22/11                   Ingen gudstjeneste, nedpakning af julebasar
Tir. d. 24/11 kl. 17:30     Aktivitetsudvalgsm. og efterfølgende Menighedsrådsm.
Ons. d. 25/11 kl. 09:55  Telefonklubben - For dig, der sidder hjemme*** 
                         kl. 14:30  Læsecirklen: Peter Høegs “Gennem dine øjne”***
Fre. d. 27/11                   Leg og mad**
Søn. d. 29/11 kl. 11:00  Gudstjeneste med kirkekaffe, 1.s. i advent***

Tir. d. 1/12 kl. 17:00       Tirsdagstaffel (Ung i Gøteborg)* 
Ons. d. 2/12 kl. 09:55    Telefonklubben - For dig, der sidder hjemme***
Søn. d. 6/12 kl. 11:00     Musikgudstjeneste m. Kegelstatt-trion, 2.s. i advent 
                                           Bøenekirke i kælderen med krea-leg.
Ons. d. 9/12 kl. 09:55    Telefonklubben - For dig, der sidder hjemme***
Fre. d. 11/12                    Julemiddag - Juleanretninger ud af huset
Lør. d. 12/12                    Julemiddag - Juleanretninger ud af huset
Søn. d. 13/12 kl. 11:00  Gudstjeneste med kirkekaffe. 3.s. i advent***
Tir. d. 15/12 kl. 17:00    Tirsdagstaffel (Ung i Gøteborg)*
Ons. d. 16/12 kl. 09:55 Telefonklubben - For dig, der sidder hjemme***
Fre. d. 18/12                   Leg og mad**
Søn. d. 20/12 kl. 15:00  Gudstjeneste i Stockholm, 4.s. i advent***
Ons. d. 23/12 kl. 09:55 Telefonklubben - For dig, der sidder hjemme***
Tor. d. 24/12 kl. 15:00   Julegudstjeneste m. juleknas, Juleaften***

*= Tilmelding nødvendig på tlf. 079 304 0769 
**= Tilmelding nødvendig på tlf. 072 037 2811 
***= Deltag via telefon på tlf. 084 083 8230 og tryk kode 70261828#
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KALENDER 2
Lør. d. 2/1 kl. 14:00     Juletræsfest**
Søn. d. 3/1 kl. 11:00     Gudstjeneste med kirkekaffe. H3K***
Tir. d. 5/1 kl. 17:00       Tirsdasgstaffel (Ung i Gøteborg)**
Ons. d. 6/1 kl. 09:55    Telefonklubben - For dig, der sidder hjemme***
Søn. d. 10/1 kl. 11:00   Gudstjeneste med kirkekaffe, 1.s.e.H3K***
Ons. d. 13/1 kl. 09:55   Telefonklubben - For dig, der sidder hjemme***
Fre. d. 15/1                     Leg og mad**
Søn. d. 17/1 kl. 11:00    Gudstjeneste med kirkekaffe, 2.s.e. H3K***
Tir. d. 19/1 kl. 17:00      Tiirsdagstaffel (Ung i Gøteborg)**
Ons. d. 20/1 kl. 05:55   Telefonklubben - For dig, der sidder hjemme***
Søn. d. 24/1 kl. 11:00    Gudstjeneste med kirkekaffe, 3.s.e. H3K***
Ons. d. 27/1 kl. 09:55   Telefonklubben - For dig, der sidder hjemme***
Søn. d. 31/1                    Ingen gudstjeneste

Søn. d. 7/2 kl. 11:00      Gudstjeneste med kirkekaffe, seksagesima***
Lør. d. 13/2 kl. 14:00     Fastelavnsfest**
Søn. d. 14/2 kl. 11:00   Gudstjeneste med kirkekaffe, Fastelavn***
Søn. d. 21/2 kl. 11:00   Gudstjeneste med kirkekaffe, 1.s. i fasten***
Søn. d. 28/2                    Ingen gudstjeneste 

*= Tilmelding nødvendig på tlf. 079 304 0769 
**= Tilmelding nødvendig på tlf. 072 037 2811 
***= Deltag via telefon på tlf. 084 083 8230 og tryk kode 70261828#
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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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Årets sponsorlotteri
Hvert år samler vi gode præmier 
ind til julebasarens sponsorlot-
terier. Det gælder også i år, hvor 
julebasaren bliver helt anderledes 
med varer og smørrebrød ud 
af huset. Lodsedlerne til årets 
sponsorlotterier vil blive solgt på 
to måder. Den ene er fysisk, hvor 
du selv kan vælge lodder, når du 
henter varer og smørrebrød. Den 
anden er via bestillingslisten her i 
Ankerkæden, hvis du får varer og 
smørrebrød leveret hjem til dig. 
Begge løsninger giver dig mu-
lighed for at vinde lækre præmier. 
Hvert lod koster 10,- og der er 
100 lodder i et lotteri. Vil du have 
lodder sammen med din levering 

af varer, så skriver du det ønskede 
antal lodder i din ordre. Herunder 
er præmierne i de lotterier, hvor 
vi leverer varerne. Afhenter du 
selv varerne, ser du de aktuelle 
præmier ved afhentning og væl-
ger dine lodder. Vindernumrene 
offentliggøres på kirkens hjem-
meside www.dkig.se eller på tlf. 
072 037 2811 i ugen efter jule-
basaren. Præmierne kan afhentes 
efter aftale på tlf. 072 037 2811. 
Tidspunktet for afhentning eller 
levering af præmier skal senest 
være aftalt d. 31/12-20. Præmier 
uden aftale d. 31/12-20 tilfalder 
næste års sponsorlotterier. 
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dansk forening
 Formand:                              Per Jensen tlf. 031561560 
 Næstformand:                       Sonja Nielsen tlf. 031690674 
 Kasserer:                               Grethe Mörup tlf. 031465205

Julemiddagen (ud af huset)
Hvert år afholder vi normalt en 
julemiddag, hvor vi sammen kan 
nyde dansk julehygge og lækre 
juleretter. Som så meget andet 
lader det sig ikke gøre i år. Men 
selvom vi måske går glip af hyg-
gen omkring bordene i kirken, 

så skal I ikke snydes for god mad. 
Julemiddagen er derfor lavet om 
til juleanretninger ud af huset. Du 
kan vælge mellem to juleanret-
ninger, som enten hentes i kirken 
eller bringes ud d. 11/12 eller 
12/12. 

Det er muligt at tilkøbe ekstra 
smørrebrød til kr. 35 per styk. 
Anretningerne og evt. tilkøb skal 
forudbestilles senest d. 10/12 kl. 
12 med angivelse af ønsket tid for 
afhentning. Bestillingen gælder 
først, når bekræftelse er sendt. 
Levering er gratis i Göteborg ved 

køb over 500,- og tilbydes ellers i 
Göteborg for kr. 50,-. Kontakt 072 
037 2811 mandag-torsdag mellem 
8 og 10 for bestilling eller mail: 
danskkirke@dkig.se. 
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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) 

 


