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Præstens klumme: 
Da jeg satte mig til computeren 
for at skrive denne klumme, var 
min intention, at jeg ville skrive 
om det fællesskab, som vi alle har 
savnet gennem det sidste halvan-
det årstid. Hvordan fællesskab 
synes at være noget af det mest 
grundlæggende og nødvendige 
for vores menneskelige selvopfat-
telse. Jeg begyndte, som jeg plejer 
med at lave nogle hurtige nyhed-
sopslag, og så ændrede planen 
sig. For på forsiden af Danmarks 
Radios hjemmeside kunne jeg 
læse, at en kendt dansker, som 
jeg altid har beundret og lyttet 
respektfuldt til, var død, 92 år 
gammel. Med den flotte alder 
kan jeg ikke påstå, at dødsfaldet 
var et chok, men alligevel var 
det en overraskelse for mig. Ikke 
mindst fordi personen er forble-
vet en aktiv samfundsdebattør, 
selv længe efter, at han gik af som 
Danmarks mest kendte biskop, 
som Berlingske kaldte Bent Mel-
chior, velvidende, at han jo altså 
var overrabbiner og ikke kristen. I 
rollen som overrabbiner og sam-
fundsdebattør formåede han om 
nogen at bygge broer, selv når han 
respektfuldt påtalte biskoppers og 
politikeres unødige hårde retorik 
eller mangel på tolerance og med-
menneskelighed. Efter angrebet 
og drabet ved Synagogen i Krystal-
gade i 2015 tog han sammen med 

en dansk muslimsk politiker fat 
på et vigtigt arbejde med at skabe 
dialog og fred. Dialog er nemlig 
bærende, hvis vi vil væk fra, at 
had og frygt fører til vold mellem 
verdens forskellige grupper. Dialog 
handler ikke om, at vi skal blive 
enige om alt, men om, at vi får 
forståelse for og respekt for vores 
forskellighed grupper imellem. 
For at trække en tråd tilbage til 
min klumme om plus-identiteter 
i sidste Ankerkæde, så er dialog 
med til at sikre, at vi kan forblive 
os selv, altså fx beholde vores 
danske identitet, samtidig med, at 
vi bliver noget mere, når vi får ud-
videt vores horisont i mødet med 
andre grupper og folkeslag. Dialog 
er med andre ord med til at sikre 
fællesskabet mod assimilation og 
sikrer i stedet gensidig integration. 
Måske det netop var den åbne di-
alog, som overrabbineren for det 
mosaiske trossamfund (nu: Det 
Jødiske Samfund i Danmark) stod 
for, der var årsag til, at danske 
jøder, modsat jøderne i Sverige, 
valgte ikke at tage imod en særlig 
beskyttet status, som nationalt 
mindretal, da de blev spurgt for 
nogle år siden. Bent Melchiors 
svar var, at nok var de jøder, men 
de var danske jøder. Med andre 
ord en del af vort danske fæl-
lesskab, som vi nu igen kan mødes 
i. Velkommen tilbage! 
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Formandens farvel
Håber I alle har nydt sommeren, 
den dejlige skandinaviske sommer 
som vi alle længes efter og som 
dette år har været mere end fan-
tastisk, i hvert fald vejrmæssigt. 
Men ligesom sommeren slutter, så 
har også andre ting i livet en ende. 
Og for mig er det tid til at sige 
farvel, og en utroligt stor og dyb 
tak, til formandskabet her i Dansk 
Sømandskirke i Göteborg. Jeg er 
stoppet som formand, da jeg nu 
skal bruge de kommende to år på 
det politiske for Liberalerna frem 
til valget 2022, og så må vi se…
Nu blev det syv år som formand. 
Jeg skulle ”bare” sidde perioden 
ud for Leif Pedersen, som blev 
ramt af en stroke, men det blev 
yderligere tre 2-års perioder, 
fordi der hele tiden var så mange 
spændende ting at tage fat i, men 
også udfordringer som ikke bare 
kunne ignoreres. Ikke mindst 
perioden efter Jørgen Holm, hvor 
vi stod helt uden præst og kirken 
alligevel skulle fungere. Og jeg kan 
ikke sige tak nok til mine kære kol-
legaer i menighedsrådet og Oluf 
og Birgit for al den opbakning, 
der blev ydet under denne tid. 
Samtidig skulle vi også finde en ny 
præst sammen med DSUK og bis-
koppen. Det blev jo ”Bingo” med 
Lars Ulrich, som jo så skulle install-
eres under 2017. Jeg har været 
meget glad for ”mine” præster, 
som også har støttet mig per-
sonligt i besværlige tider. Under 

perioden har vi også haft spæn-
dende og store projekter, som 
handikapindgangen, hvor vi søgte 
og fik penge og byggelov. Det hele 
endte med, efter min mening, en 
god placering og vel gennemført 
byggeprojekt og bagindgang, som 
vi har haft meget glæde af, ikke 
mindst nu i corona-tiden. 
Jeg vil også bare nævne en udfor-
dring mere – kirkens økonomi – 
som altid er hårdt presset. Det er 
en af formandens vigtigste opgav-
er at sikre det økonomiske, og her 
må jeg faktisk slå os i menighed-
srådet lidt for brystet, fordi vi, på 
trods af alt, hele tiden har haft 
en økonomi i balance og endda 
blevet styrket den senere tid. 
Jeg siger egentlig ikke farvel – 
men på gensyn i kirken - og vil 
fortsat deltage i kirkens arbejde. 
Blandt andet vil jeg gerne engage-
re mig i, og håber, at vi kan få Den 
Danske Kirke i Sverige på plads 
sammen med de andre menighed-
er. Ikke mindst for at styrke vores 
fælles økonomi. Jeg håber også 
at I vil tage godt imod vores nye 
formand, Christina Asplund, som 
allerede nu er stærkt engageret i 
kirken.
Kære alle venner i og af kirken – 
tak for denne tid som Formand.
Kærlig hilsen,
Carsten Jensen
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Voksenkonfirmand
Vi dykker ned i bibelens, trosbek-
endelsens og fadervors mange 
led, og sammen undersøger vi, 
hvad vi tror, at leddene betyder. 
Voksenkonfirmand er for dig, 
som aldrig blev konfirmeret, og 
dig, der blev det, men fortsat 
er nysgerrig på kristendom og 
livets store spørgsmål. Vi tager 
udgangspunkt i bogen ’Biblen, 
sådan har du aldrig fået den før’, 
som hver fast deltager får. Vok-

senkonfirmand kan afsluttes med 
en konfirmation. For dig der blot 
er nysgerrig, så er det muligt at 
springe fra og til, som det passer 
ind i din kalender. Hver gang er 
delt op i to lektioner adskilt af en 
kaffepause. Kaffe og kage koster 
40 kr. Af hensyn til planlægningen 
er der tilmelding på tlf. 072 037 
2811 eller  
danskerneshus.storedo.com. 
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Leg og mad
Leg og Mad er et kulturelt ar-
rangement for danskernes børn 
i Göteborg. Der er fokus på fæl-
lesskab mellem børnene, fri leg og 
fælles oplevelser såsom snobrød, 
danske børnesange og lege såsom 
dåseskjul, stopdans eller andre 
lege fra forældrenes barndom. I 
forårs-, sommer- og efterårssæ-
sonen er vi typisk udendørs og 
tilbereder aftensmaden sammen 
på grillen. Der er også snobrød 
over bål. 
I udendørssæsonen står Kirkens 
Kulturhus for snobrødsdejen og 
tilbehør til maden i form af salat, 
grønsagsspyd eller lignende, mens 

familierne selv medbringer de-
res kød eller ekstra grønsager til 
grillen. Har du større børn med, 
så kan de få lov til at stå for en leg 
eller aktivitet, hvis de vil. 
Leg og Mad er bygget op med 
drop-in-ankomst fra kl. 16:30 og 
frem til spisetid.  Snobrødsbageri-
et kan begynde, mens grillen 
bliver klar, så vi kan spise kl. 
17:30. Arrangementet er sukker- 
og alkoholfrit og al fællesmad er 
økologisk. Deltagelse koster 50 for 
voksne og 25 for børn. Tilmeld-
ing senest onsdagen før på dan-
skerneshus.storedo.com. 
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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

Fællessang
’Den danske sang er en ung blond 
pige’, men kan heldigvis synges 
af alle uanset hårfarve og køn. Vi 
mødes om den danske sangskat 
med korte oplæg om et par sange 
eller deres digter, hvorefter vi syn-
ger dem. Vi vælger desuden frit 
fra sangbogen og glæder os over 
det fællesskab, som skabes ved 

fællessang. Undervejs holdes en 
kaffepause. Deltagelse koster 30 
kr. Husk, du kan få transport, hvis 
du har behov for det. Af hensyn til 
planlægningen er der tilmelding 
via danskerneshus.storedo.com 
eller tlf. 072 037 2811, mandagen 
før arrangementet. Kørsel aftales 
på tlf. 072 037 2811.
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Fællesspisning
Mad smager bare bedre, når den 
nydes sammen med andre men-
nesker. Det vil du også kunne 
erfare, når du sætter dig til bords 
med andre danske om vores lækre 
danske madretter. Ud over den 
veltilberedte mad byder fælless-
pisning på samtaler og fællesskab. 
Noget de fleste af os har måttet 
savne i det forgangne år. Imens 
de voksne hygger sig over kaffen, 
kan børnene underholde hinan-

den med det fremsatte legetøj 
og danske børnefilm i kirkens 
minibiograf. Deltagelse i fælless-
pisningen koster 50 kr. for voksne 
og 25 kr. for børn. Tilmelding via 
danskerneshus.storedo.com eller 
tlf. 072 037 2811 senest manda-
gen før arrangementet. Der er 
mulighed for kørsel, hvis du har 
behov for det. Kørsel aftales på 
072 037 2811. 
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Fællesgudstjeneste i Småland
Menighederne i Göteborg, Malmø 
og Småland mødes til fælles-
gudstjeneste i Timfors Kyrka ved 
Markaryd søndag d. 5. september. 
Vi tager afsted søndag morgen i 
kirkens bus, Himmelekspressen, 
og private biler. Turen ned er på 
cirka 20 mil og vi gør et enkelt 
ophold undervejs, hvor vi drikker 
fælles morgenkaffe og spiser et 
rundstykke. Fællesgudstjenesten 
bliver en mulighed for at møde 
danske fra andre dele af Sverige, 
spise en fælles frokost og opleve 

de smukke Smålandske skove. 
Turen træder i stedet for den 
traditionelle sommerudflugt og vi 
undersøger muligheden for også 
at lægge et kulturelt indslag ind 
undervejs. Vil du vide mere, så 
er du velkommen til at kontakte 
Lars Ulrich på tlf. 072 037 2811 
eller kigge ind på danskerneshus.
storedo.com. Tilmelding senest 
d. 29. august via danskerneshus.
storedo.com eller til præsten per 
telefon. 
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Åbent hus: Kaffe på kanden
Hver torsdag holdes døren åben, 
så du kan kigge forbi til en slud-
der, lystænding eller et godt køb i 
kirkens købmand. Døren åbner kl. 
10, er vejret godt sidder vi ude og 
ved mindre godt vejr inde. Du kan 
også låne bøger fra kirkens store 

danske bibliotek eller læse dagens 
Kristeligt Dagblad eller Politiken, 
mens du nyder din kaffe eller the. 
Præsten er til stede frem til kl. 13, 
hvor arrangementet slutter. På 
gensyn til åbent hus

Filmaftener: Grønlandstema 
Kirkens minibiograf viser to dan-
ske filmklassikere fra Grønland 
i efteråret. Filmene vises som 
optakt til en debataften med to 
spritnye film om Grønlands situa-
tion i det 21. århundrede. I sep-
tember ser vi filmen ”Palos brude-
færd” fra 1933 og i oktober filmen 
Qivitoq (Fjeldgængeren) fra 1956. 
De to film viser dels Grønland før 
europæerne kom til landet og dels 
livet for danskerne i en grønlandsk 

koloni årtier senere. De senere år 
er der fremvokset en ny national 
selvbevidsthed i det fiske- og min-
eralrige Grønland, som på mange 
måder udfordrer danskernes for-
estilling om rigsfællesskabet. Kom 
derfor med til filmaftenerne forud 
for vinterens debataften. Tilmeld-
ing via danskerneshus.storedo.
com eller til præsten på 072 037 
2811. 
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Høstgudstjeneste for hele familien
Høsten er i fuld gang, de første 
store mejetærskere kører i døgn-
drift. Snart kommer tiden, hvor 
Mirabelle og brombær kan høstes 
og når vi kommer ind i september, 
så er tiden kommet til æblerne. 
Høstgudstjenesten i år står i fæl-
lesskabets tegn, og sammen fejrer 
vi, at høsten er i hus oven på en 
tør og varm sommer. Tag noget 
af din høst med, hvad enten den 
er fra haven, skoven eller super-
markedet, sammen med børnene 

pynter vi alteret med alle de gode 
gaver. Under gudstjenesten vil 
der være børnebibel og -aktiv-
iteter i kælderen, mens forældre, 
bedsteforældre og alle os andre 
kan synge med på de smukkeste 
høstsalmer og høre prædikenen. 
Efter gudstjenesten er der stort 
frokostbord og auktion over 
den gode høst. Frokosten koster 
50,- for voksne og 25,- for børn. 
Høstgudstjenesten finder sted den 
26. september kl. 11:00.
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KALENDER 1
August
Søn. d. 8/8  11:00 Gudstjeneste, 10. s. e. trinitatis, udendørs*
Tors. d. 12/8 9:05 Telefonmødet**
  10:00-13:00 Åben kirke: Kaffe på kanden
  13:00              Arbejdsdag: Redskabsskuret males og loppe- 
                                        marked for beredes
Lør. d. 14/8 10:00 Loppemarked
Søn. d. 15/8 11:00 Gudstjeneste, 11. s. e. trinitatis, udendørs* 
Tor. d. 19/8 9:05 Telefonmødet**
  10:00-13:00 Åben kirke: Kaffe på kanden 
  17:00              Fællesspisning, husk tilmelding
  19:00              Voksenkonfirmand, husk tilmelding
Søn. d. 22/8 18:00   Gudstjeneste, 12. s. e. trinitatis, bemærk tids- 
                                        punktet!*
Tor. d. 26/8 9:05 Telefonmødet**
  10:00-13:00 Åben kirke: Kaffe på kanden 
  13:00              Læsecirkel: ’Som Pesten’ af Hanne-Vibeke Holst 
September
30/8-3/9  Ingen aktiviteter på grund af kursus  
Lør. d. 4/9  Sensommerfest: Alt-i-et-tema., husk tilmelding
Søn. d. 5/9  Fællesgudstjeneste i Småland, 14. s. e. trinitatis,  
                                        husk tilmelding*
Tor. d. 9/9 9:05 Telefonmødet**
  10:00-13:00 Åben kirke: Kaffe på kanden
  13:00              Arbejdsdag: Kælderen males
  17:00              Fællesspisning, husk tilmelding
Søn. d. 12/9 15:00 Gudstjeneste i Stockholm, 15. s. e. trinitatis*
Tor. d. 16/9 9:05 Telefonmødet**
  10:00-13:00 Åben kirke: Kaffe på kanden
  19:00              Voksenkonfirmand, husk tilmelding
Lør. d. 18/9 10:00 Kanotur i Vättlefjäll, husk tilmelding
Tor. d. 23/9 9:05 Telefonmødet**
  10:00-13:00 Åben kirke: Kaffe på kanden
 19:00              Fællessang, husk tilmelding  
Søn. d. 26/9  11:00 Høstgudstjeneste for hele familien*
Tor. d. 30/9 9:05 Telefonmødet**
  10:00-13:00 Åben kirke: Kaffe på kanden
  13:00              Læsecirkel: ’Penge på lommen’ af Asta Olivia      
                                       Nordenhof
  19:00              Filmaften: Grønlandstema, husk tilmelding
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KALENDER 2

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

Oktober
Søn. d. 3/10 11:00 Gudstjeneste, 18. s. e. trinitatis*
Tor. d. 7/10 9:05 Telefonmødet**
  10:00-13:00 Åben kirke: Kaffe på kanden
  19:00              Voksenkonfirmand, husk tilmelding
Lør. 9/9 10:00 Vandretur i Änggårdsbergen, husk tilmelding
Søn. d. 10/10 11:00 Gudstjeneste, 19. s. e. trinitatis*
Tor. d. 14/10 9:05 Telefonmødet**
  10:00-13:00 Åben kirke: Kaffe på kanden
  19:00              Filmaften: Grønlandstema, husk tilmelding
Søn. d. 17/10 11:00 Gudstjeneste, 20. s. e. trinitatis*
Tor. d. 21/10 9:05 Telefonmødet**
  10:00-13:00 Åben kirke: Kaffe på kanden
  17:00               Fællesspisning
Tor. d. 28/10 9:05 Telefonmødet**
  10:00-13:00 Åben kirke: Kaffe på kanden
  13:00              Læsecirkel: ’På myrens fodsti’ af  
                                       Johannes Møllehave
  19:00              Fællessang, husk tilmelding
Søn. d. 31/10 11:00 Gudstjeneste, 22. s. e. trinitatis*

November
Søn. d. 7/11 11:00 Gudstjeneste, Alle helgens dag*
Søn. d. 14/11 11:00 Gudstjeneste, 24. s. e. trinitatis*
Lør. d. 20/11  Julebasar
Søn. d. 31/10 11:00 Gudstjeneste, 1. s. i advent*

*   Efterfølgende er der kirkekaffe til kr. 30,-.  
**Gudstjenesten kan også følges via dkig.se eller per telefon  
**Deltag via din fastnet/mobiltelefon på tlf. 084 083 8230, tryk  
    derefter koden 70261828.
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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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Arbejdsdage i kirken
Kirken står overfor en større 
renovering og menighedsrå-
det arbejder på, hvordan vi kan 
forbedre anvendelsen af lokalerne 
og skaffe midler. Men inden vi 
når så langt, så er der en række 
almindelige vedligeholdelsesop-
gaver, som vi må løse. På opgav-
elisten står maling af kælderen og 

redskabsskuret i baghaven. Der 
er derfor planlagt to arbejdsdage, 
nemlig d. 12/8 og d. 9/9. Når vi 
er færdige med arbejdsdagen d. 
9/9, er der fællesspisning kl. 17. 
Vil du hjælpe til, så meld dig til via 
danskerneshus.storedo.com eller 
på 072 037 2811. 

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådet takker for en god 
og vellykket generalforsamling. 
Regnskab og årsberetning blev 
godkendt og kan findes på dkig.
se. Der var ikke indkommet nogle 
forslag og kontingentet forblev 
uændret. Christina Asplund blev 
valgt til formand af generalfors-
amlingen. Natascha Dybeck, Ida 
Langemark og Mathilde Wich-
mann blev indvalgt som medle-

mmer af menighedsrådet. Som 
suppleanter valgtes Anne Bajlum 
og Elsebeth Schröder. Menighed-
srådet består i øvrigt af kasserer 
Helle Senor, Marie Ravnsmed 
Andersen og præst Lars Ulrich 
Kofoed. Til næstformand har 
menighedsrådet valgt Natscha 
Dybeck. Vi glæder os til arbejdet 
for vores danske kulturhus og 
folkekirke. 
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Gudstjenester og hjælpere 
Gudstjenesterne fortsætter lidt 
endnu med at blive afholdt i 
kirkehaven. Først, når vind og vejr 
ikke længere tillader det, rykker vi 
indenfor i kirken igen. Husk derfor 
tøj, som passer til vejret. Selvom 
der fortsat er restriktioner, så er 
de nu lettet så meget, at vi i det 
store hele kan afholde gudstjen-
ester som normalt. Det betyder, 
at der er plads til alle i kirkehaven, 
og når vi rykker ind i kirken igen, 
at der er plads til alle, men også 
nogle afstandskrav, som skal 
overholdes, både til selve gud-
stjenesten og til den efterfølgende 
kirkekaffe. De aktuelle restriktion-

er vil fremgå ved skiltning. 
Gudstjenesteforberedelsen og 
kirkekaffen har primært været 
forberedt af præsten i det for-
gangne år. Nu da vi overgår til 
mere normale forhold, er der igen 
behov for frivillige, som vil komme 
30-45 minutter før gudstjenesten 
og forberede gudstjenesten med 
flaghejsning, nadverbægre, bord-
dækning og klargøring af kaffen og 
frokosten. Efter gudstjenesterne 
hjælpes vi alle ad med oprydnin-
gen. Du kan melde dig til disse 
vigtige opgaver for fællesskabet 
ved at kontakte præsten på 072 
037 2811. 
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Læsecirkel
Sommerens læsning i læsecirkelen 
har stået i pandemiernes tegn, 
da læsecirkelen har læst Hanne-
Vibeke Holsts 682 sider lange 
bog ”Som pesten”. Romanen er 
skrevet i 2017 og foregår primært 
i Geneve, hvor vi følger Karoline, 
der er nyansat i WHO. Hun bliver 
kastet hovedkulds ud i en pan-
demi og får et ledende ansvar i 
bekæmpelsen af pandemien. Ro-
manen er som en forudsigelse af 
den krise, vi selv står i endnu, og 
særligt det solidariske spørgsmål 
om, hvordan vi sikrer verdens fat-

tigste befolkninger en fair og lige 
tilgang til sundhed. Vi taler om 
romanen i august. I september 
står programmet på ”Penge på 
lommen”, en bog om Scandina-
vian Star af Asta Olivia Nordenhof, 
og i oktober tager vi Johannes 
Møllehaves ”På myrens fodsti”. 
Du kan også fordybe dig med os 
i dansk litteratur og være med til 
at foreslå de bøger, som vi tager 
fat på. Der serveres kaffe, the og 
snacks til 30,-. Kontakt evt. Lars 
Ulrich på 072 037 2811 for mere 
information. 
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Kanotur for alle danske i Göteborg
Ung i Göteborg inviterer alle aldre 
på kanotur d. 18. september på 
Vättlefjälls smukke søer. Vi mødes 
ved Vättlestugan i Vättlefjäll kl. 10, 
fordeler os i kanoerne og drager 
ud på eventyr. Vi har kanoer til 
maksimalt 20 personer (plus 
eventuelle børn som kan sidde på 
sæder i midten) – tilmelding sker 
efter først til mølle – du har først 
tilmeldt dig, når du har swishet 
pengene og sendt en sms med 
deltagernavn/-e til Louise på 079 
304 0769 og fået en bekræftelse 
fra hende. Tilmelding og betaling 
skal ske senest d. 11. september. 

Det er ikke muligt at tilmelde sig 
efter den dato, da vi booker og 
betaler kanoerne på forhånd. 
Deltagelse koster 125 kr. pr vok-
sen/større barn, og 30 kroner for 
små børn, som kan sidde i midten 
af to voksne på et aftageligt sæde 
(1 barn i midten pr kano). I en 
kano sidder to voksne + evt. et 
mindre barn. I må gerne tilmelde 
jer ”pr. kano” (250 SEK for to vok-
sne, eller 280 SEK for to voksne og 
et barn). Tag mad og drikke med 
til hele dagen, og tøj efter vejret. 
Vi kan tidligst aflevere kanoerne 
kl 15 
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Vandretur for alle aldre
Ung i Göteborg inviterer alle aldre 
på vandretur i Änggårdsbergens 
naturreservat d. 9. oktober. Vi 
mødes ved indgangen til Botani-
ska Trägården kl. 10 og fordeler 
os på dagens to ruter. Der bliver 
en ca. 5 km lang rute på sti for 
børnefamilier og andre, der ikke 
er til den længere rute, som er i 
varieret terræn. Vi satser på at 
tænde et bål sammen på en bålp-
lads, hvor vi også spiser de med-

bragte madpakker. Turene vil byde 
på flere smukke udsigtspunkter, 
varieret natur og hvis vi er heldige 
mulighed for at høste nogle gode 
æbler ved vandreturens afslut-
ning. Vandreturen er for alle aldre. 
Deltagelse i vandreturen er gratis, 
men af hensyn til planlægningen 
er tilmelding nødvendig på dan-
skerneshus.storedo.com eller til 
Lars Ulrich på 072 037 2811.  
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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



21

En hilsen fra Nord
Ida, som sidder i menighedsrå-
det, har taget et vikariat længst 
mod nord og sender os denne lille 
hilsen fra livet deroppe: Kiruna 
Kirke ligger i Jukkasjärvi sogn i 
Luleå stift og er opført mellem 
1909 og 1912. Kirken blev i 2001 
kåret som ”Alle tiders bedste byg-
ning opført før 1950” i Sverige - og 
man forstår godt hvorfor. Kirken 
er en af Sveriges største træbyg-
ninger og er malet i klassisk 
falu-rød (også kaldet svenskrød). 
Kirkens grundplan er næsten 
kvadratisk og rundt på kirkens tag 
står tolv forgyldte, to meter høje 
bronzestatuer. 

Ligesom mange andre bygninger 
nær Kirunas gamle centrum skal 
denne storslåede bygning snart 
flyttes til det nye Kiruna centrum. 
Den intense minedrift har med-
ført at flere områder i den gamle 
by er i risiko for at styrte sam-
men - og dette resulterer i et af de 
største flytteprojekter i Sveriges 
historie! Bygninger, som anses 
for at være ”af høj kulturel værdi” 
flyttes til det nye centrum, resten 
bliver revet ned. Vi skal vist være 
glade for, at vores fine bygning på 
Thorild Wulffsgatan, kun er under 
renovering!
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   dansk forening

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

Stort loppemarked i kirken 
den 14 august 2021 kl. 10:00
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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: Christina Asplund   Telefon:  0723137479
Menighedsrådets kasserer: Helle Senor               Telefon:  0735718796
Sømandspræst: Lars Ulrich Kofoed                        Telefon:  0720372811  
                                                                                                                     

Telefontid:         Mandag—torsdag mellem 8:00 9:00 og 
                             torsdag 10:00-13:00.  Fredag er præstens fridag
Åbningstid:        Kirken har åbent torsdage 10:00-13:00 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) 

 


