DANSK SØMANDSKIRKE
I GØTEBORG
ANKERKÆDE
at tro er at kaste anker

NR. 322: Sommer 2017

Sankt Hans
Sankt Hans nærmer sig, og med
Sankt Hans vores traditionelle
Sankt Hans-bål, leg og sang. Men
hvorfor er det egentlig, vi fejrer
Sankt Hans. Svenskernes traditionelle fejring af midsommer, som
praktisk flyttes rundt, så den passer med weekenden, minder
os om, hvorfor
Sankt Hans
fejres netop på
denne tid. De
første kristne
missionærer
i norden så
formodentlig sit snit til
nytolkning af
de allerede
eksisterende
fejringer af solens gang. Solens genkomst
ved vintersolhverv blev
naturligvis til
Kristi fødsel,
og sommersolhverv til fødslen af Jesu fætter,
Johannes døberen. Lukasevangeliet fortæller, at han blev født
et halvt år før Jesus. Sommersolhverv var forbundet med festlig

dans, heftigt drikkelag og mystiske
skikke. Det var en magisk aften,
hvor naturens urter, skoven og
vandløb besad særligt kraftfulde
og rensende egenskaber. Kloge
mænd og koner, hekse, plukkede
løs af skovbunden, og mange
ritualer blev
udført. Tiden
omkring sommersolhverv
blev også kaldet kildetiden.
Missionærernes kobling
mellem Johannes døberen
og denne aften
synes derfor
oplagt. Ifølge
evangelierne
søgte Johannes netop ud i
naturen, hvor
han døbte de
tilrejsende i
Jordanflodens
brusende og
rensende vand.
Johannes dåben kaldes også omvendelsesdåben, da han råbte
”Omvend jer”. Missionærerne
kunne derfor bruge Johannes’
ord til at vende folkene om fra de
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ritualer, som hørte de oprindelige
religioner til. De kloge mænd og
koners visdom om urter og medicin skulle nu fordrives sammen
med al såkaldt
mørk magi og
hedenske ritualer. Bålet blev
nu tændt for
at skræmme
denne verdens
mørke kræfter
bort og varsle
Kristi komme et
halvt år senere.
Et lys i mørket,
som mørket ikke kunne gribe,
selvom året nu gik mod mørkere
tider. Oprindeligt sad der heldigvis
ingen hekse på bålet, og hvor skikken med en heks på bålet kommer fra, vides ikke med sikkerhed.
Nogle mener, at traditionen,
ligesom så mange andre traditioner, er en tysk tradition, som er
kommet til Danmark i 1800-tallet.
Traditionen kan være en sammensmeltning af Sankt Hans-bålet
med bålet Valborgsaften, hvor
livets mørke kræfter blev bundet
og ført til afbrænding. I Tyskland
blev sammenkomster Valborgsaften set som farlige heksesammenkomster. Især druidernes sammenkomst på Bloksbjerg.

Vi har heldigvis flyttet os en del
siden datidens heksejagter og
frygt for overnaturlige kræfter.
Når vi i dag fejrer Sankt Hans, så
tænker de fleste
af os ikke længere over Johannes døberens
råb i ørkenen,
heksenes urteindsamling eller
middelalderens
uhyggelige overgreb. Vi mødes
i stedet ung og
gammel til glæde over sommerens ankomst, varmen og lyset i de sene aftentimer.
Vi mødes til hyggeligt samvær ved
bålets flammer i fællesskabets
hjertelige varme. Mange steder er
den uhyrlige tyske tradition med
heksen heldigvis også blevet pillet af bålet igen. Så vi kan samles
i kærlighed, fællesskab og uden
heksejagt af fremmede og anderledes tænkende.
Lars Ulrich Kofoed

Forsidebillede
Haven set
fra kirkens trappe
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Indsættelsen af Lars Ulrich
Jeg er så glad for kirkens skyld! Vi
har en præst! Lars Ulrich Kofoed
er endelig på plads!

og Iris var gået i opfyldelse. Vores
organist, Maria Weejs, havde,
dagen til ære, også hjælp af Karin
på klarinet. Et dejligt indslag.

Den 7. maj kl. 11.00 var
der indsættelse i Dansk
Sømandskirke her i Göteborg.
Udlandsprovst Pia Sundbøll fra
DSUK var her og indsatte Lars
Ulrich. 58 forventningsfulde
kirkegængere så gudstjenesten
starte med Præludium, hvor
Pia og Lars Ulrich sammen med
pastor Oluf Steinlein og Birgit
Berggrensson gik ind med sine
flotte præstekjoler. Den første
del af gudstjenesten blev holdt af
udlandsprovsten, og under den
del overrakte Pia Sundbøll også
HM Dronning Margrethes kgl.
stadfæstelse og Biskop Peter SkovJakobsens kollats og holdt sin
velkomsttale til Lars Ulrich.

Efter gudstjenesten var der dejlig
kirkefrokost, lavet og serveret
af Gerda, Birthe og Karen m.fl.
Specielt indbudte gæster var
blandt andre Ole Stevns fra DSUKs
bestyrelse, som også holdt tale.
Menighedsrådet bød også Lars
Ulrich og Iris officielt velkommen
til menigheden og Göteborg, og
Oluf Steinlein takkede for tiden
som vikar og ønskede Lars Ulrich
held og lykke. Stemningen var på

Den anden del blev afholdt
af Lars Ulrich, både prædiken
samt nadver (vi måtte bruge
små papkrus, da der ikke
var nok nadverbægre). I sin
indsættelsetale takkede Lars
Ulrich menighedrådet og
Biskoppen for muligheden for at
blive sømandspræst i Göteborg
og fortalte, at en drøm for ham
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top, og dagen afsluttedes med
lagkage og kaffe.
Jeg vil igen sige velkommen til
Lars Ulrich og Iris og bede alle om
at modtage dem med de varmeste
og åbneste arme. Lad os give al
den støtte vi kan til vores nye
præstepar. Der er mange ting de
nu skal sætte sig ind i, og de har
brug for vores viden om, hvordan
det fungerer i kirken. Vi skal også
være åbne for nye gode ideer,
som de har, for der er brug for
at finde nye veje til, hvordan vi
kan styrke og udvikle vores kirke
og den danske menighed her i
Göteborg.
Till sidst vil jeg ønske jer alle en
dejlig sommer.
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Vi ses i Kirken og på vores
hjemmeside www.dkig.se og på
Facebooksiden Den danske kirke
& Sømandskirke - Göteborg!
Med venlig hilsen
Carsten Jensen
formand for Dansk Sømandskirke

Sankt Hans i kirkens have

Snart er det tid til fejring af Sankt
Hans med bål, brød og båltale
i kirkens have. Så tag familie,
venner og dig selv i hånden og
kom med til bål og Sankt Hans.
På grund af sammenfald med den
svenske midsommer fejrer vi i år
Sankt Hans d. 21. juni kl. 17. Vi
genoptager børneklubbens traditioner med lege og sjov for børn

i alle aldre. Ud over gode lege og
båltale bliver der også plads til
snobrød, sang og mad, og der er
åbent i købmandsboden. Husk
varmt tøj og evt. tæppe, eftersom
vi er udendørs. Pris for voksne kr.
50,- og børn kr. 10.
Tilmelding senest fredag d. 16.
juni til danskkrke@dkig.se eller
031 822309.
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Før søndagene
Første tirsdag i måneden inviterer Sømandspræsten til samtale
om månedens bibeltekster og
salmer. Ved samtalen taler vi om
teksternes sammenhæng med
kirkeåret, hvilke mulige forståelser
teksterne rummer og hvordan
søndagenes salmer taler med
eller imod de mange forståelses-

muligheder. Sammen inspirerer
vi måske hinanden og ikke mindst
præsten til sine prædikener
måneden igennem. Første ”før
søndagene” afholdes tirsdag d. 6.
juni kl. 19 til 21. Tilmelding ikke
nødvendig. Der gives 30 kr. for
kaffe, the og præstens hjemmelavede kage.

Samtalesalon på Grundlovsdag
Grundlovsdag fejres med samtalesalon om demokrati og fællesskab. Vi synger fra højskolesangbogen. Det sker kl. 19 på Thorild
Wulffsgatan 8. Samtalesaloner er
et nyt fænomen i Danmark. Til
samtalesaloner skelnes mellem
forståelse og accept, og der deles
synspunkter om et emne, uden

forsøg på at overbevise hinanden.
Samtalesaloner handler om at
lytte til og forstå hinanden.
Der kan købes frugt og drikkevarer. Deltagelse er gratis.
Tilmelding senest d. 3. juni på
danskkirke@dkig.se eller tlf. 031
822309.
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Sommerudflugt søndag den 4. juni
I år går turen til Derome Trä- och
Nostalgimuseum, som ligger lidt
nord for Varberg. Her kan man
se udviklingen inden for træindustrien i de seneste 300 år. Vi får en
guidet tur gennem museet, og vi
tror, at det bliver en interessant
oplevelse.

Inden hjemrejsen spiser vi et
måltid varm mad på Rasta Vägkrog i Björkäng.
Pris for bus, kaffe og frokost: 250,SEK
Tilmelding på kirkens opslagstavle eller på telefon 031-822309
senest en uge før.

Bussen afgår fra Botanisk haves
hovedentré kl. 09.00, og på vej
sydpå gør vi et lille ophold for
kaffe og et stykke mad. Vi håber,
at vi også kan besøge Stråvalla
Kyrka for en lille andagt eller
gudstjeneste undervejs

Hjerteligt velkommen!
Frede og Sture
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Sommerklubben
Juli er normalt en lukket måned i
Dansk Sømandskirke i Göteborg.
Men ikke helt i år. Vi byder børnefamilierne til hyggelige fællesarrangementer juli måned igennem.
Vi planlægger besøg i Børnenes
Zoo, bål på Ängårdsbjerget, badetur og legedag. Det aktuelle program opslås på kirkens hjemmeside og facebook. Det opdateres i
forhold til vejret. Hver gang spiser
vi vores hjemmebragte madpak-

ker, synger en dansk børnesang,
leger en dansk leg og hører et
dansk eventyr. Første sommerklub
finder sted ved kirken søndag d. 2.
juli kl. 12:00 og slutter ca. 14:30.
Tilmelding er ikke nødvendig men
modtages gerne på
danskkirke@dkig.se eller
tlf. 031 822309.
Del gerne budskabet og kom også
gerne med ideer til aktiviteter på
mailen.

Repræsentantskabsmøde i DSUK
Hvert år afholder Danske Sø- og
Udlandskirker repræsentantskabsmøde for sine medlemskirker. I år er det i uge 33 og fra
vores Sømandskirke deltager
Helle, Jørgen og Lars Ulrich for
kirken i Gøteborg. Lars Ulrich
tager afsted allerede torsdag, da
Sø- og Udlandspræsterne mødes
med Udlandsprovsten til det som
kaldes et provstikonvent. Her vil
de drøfte forebyggelse af stress og

dele nyt og erfaringer med hinanden.
Fredag og lørdag mødes
repræsentantskabet for at drøfte
DSUK i det forgangne år,
Sømandskirkernes 150 års jubilæum og hører om Tine Hardens
bog om Sømandskirkerne, bl.a.
vores. Der bliver naturligvis også
tid til gennemgang af DSUKs regnskab og budget og valg af bestyrelsen for DSUK.
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Fællesspisning
Så fortsætter vi med fællesspisning. Deltagerne har hidtil skønnet på det, så vi håber, at de også
vil gøre det fremover. Det ville dog
være dejligt, hvis der var flere,
der ville være med. Dels er det en
måde at træffe nye mennesker på,
og dels slipper man for at sørge
for aftensmaden selv. Man kan
bare sætte sig til bords og nyde
det. Vi forsøger at lave rigtig gammeldags dansk mad.
Vi har planlagt med følgende datoer for det næste kvartal:

30. maj, 29. juni og 31. august altid fra kl. 17.00
Pris: 50,- kr. for voksne og 25,- kr.
for børn fra 3 år. Vand og kaffe
indgår.
Tilmelding til Kirken på telefon
031-822309 eller til Gerda Svendsen på telefon 0723313112 eller
email:
gerdasvendsen1951@gmail.com
Velkommen!
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LOPPEMARKED
Lørdag den 26. august kl. 10-14 løber vores årlige loppemarked atter af
stabelen.
Vi håber, at vejret er med os, så vi kan få en festlig dag ude i haven, hvor der vil være mulighed for at købe røde pølser og kaffe og
wienerbrød.
Vi tager taknemmeligt imod bidrag, og vi afhenter også gerne ved behov. Ring til Kirkens telefon, 031-822309, for afhentning.

Velkommen!

11

KALENDER
MAJ
30. Tirsdag Kl. 17 Fællesspisning

JUNI
4. Søndag Kl. 09
5. Mandag
6. Tirsdag
11. Søndag
18. Søndag
25. Søndag
21. Onsdag
29. Torsdag

Udflugt m. andagt

Kl. 19 Samtalesalon om Grundlovsdag
Kl. 19 Samtale om søndagens salmer og tekster
Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Kl. 11 Gudstjeneste - 2.s.e. trinitatis
Kl. 17 Sankt Hans
Kl. 17 Fællesspisning

Juli

Ingen gudstjeneste

2. Søndag Kl. 12 Sommerklub

AUGUST
1. Tirsdag
6. Søndag
13. Søndag
20. Søndag
27. Søndag
31. Torsdag

Kl. 19
Kl. 11
Kl. 11
Kl. 11

Samtale om søndagens salmer og tekster
Gudstjeneste - 8.s.e. trinitatis
Gudstjeneste - 9.s.e. trinitatis
Gudstjeneste - 10.s.e. trinitatis
Ingen gudstjeneste
Kl. 17 Fællesspisning

SEPTEMBER
3. Søndag Kl. 11 Gudstjeneste- 12.s.e. trinitatis
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Konfirmander
Som det ser ud nu, så vil vi i efteråret opstarte et konfirmandhold
i sømandskirken. Har du et barn
eller barnebarn i konfirmationsalderen, så hører jeg meget gerne
fra dig. Hvordan konfirmationsforberedelsen konkret bliver sat sammen og andre praktiske detaljer,
såsom dato næste år, taler vi om,
når vi kender den fulde interesse.
Konfirmationsforberedelsen giver konfirmanden fortrolighed

med Folkekirkens ritualer og
traditioner. Derudover giver forberedelsen naturligvis kendskab
til kristendommen og ikke mindst
konfirmanden mulighed for selv
at undersøge sin tro og tage stilling. Det vil vi blandt andet prøve
gennem samtale om konfirmandernes livsverden.
Ønsker du at vide mere, så skriv
til mig, Lars Ulrich, på luk@km.dk
eller ring på 031 – 822 309

Kirkebil
Husk, at alle som måtte have ønske om at blive kørt til gudstjeneste eller andre arrangementer i kirken, kan kontakte kirken, så skal vi forsøge
at tage hånd om sagen for dig. Tlf. 031 822 309
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Børnesiden
Denne gang handler børnesiden
om misundelse. For engang for
længe siden. I meget gamle dage
før der var nogle, som kaldtes
læger. Der fandtes nogle mennesker, som vidste en hel masse
om naturen. De vidste, hvilke
urter og planter, der kunne hjælpe
mennesker, når de var syge. Disse
mennesker blev kaldt kloge koner
og mænd. Du kender dem som
hekse. I eventyrene findes hekse,
som gør dumme ting og gode
ting, præcis som med almindelige
mennesker. På et tidspunkt kom
der nogle mennesker, som ville
gøre det samme som heksene.

De ville også hjælpe syge med
at blive raske, og de ville tjene
penge på det. Disse nye mennesker var misundelige over, at
de kloge koner og mænd hjalp
mange. Derfor fandt de på at sige,
at de var onde troldmænd og
hekse. For i det gamle testamente
stod der, at vi ikke må være onde
hekse og troldmænd. Folk blev
bange, når de nu hørte om disse
onde hekse og troldmænd. Af
frygt var der derfor nogle, som
fandt på, at de skulle dræbes. Det
gjorde de på meget onde måder.
De brændte simpelthen de kloge
mænd og koner på store bål. Det
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betød, at misundelsen og rygterne
førte til, at mange mennesker
døde. Det bål vi fejrer Sankt Hans
med har ikke oprindelse i disse
afbrændinger. Men engang for ca.
200 år siden var der nogle tyskere
på besøg i Danmark, og de satte
en træheks på bålet. Siden da blev
det også en tradition i Danmark. I
de senere år er det heldigvis blevet mere og mere almindeligt, at

vi ikke sætter en træheks på bålet.
Vi vil hellere have vores kloge
koner og mænd til at arbejde på
hospitalerne i stedet, så de kan
finde de rette urter og planter, der
kan helbrede de syge. På dagens
børneside finder du en labyrint.
Du kan hjælpe den kloge uden
om bålene og frem til gryden, så
hun kan hjælpe den syge i sengen.
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Europæisk kulturhovedstad
I forbindelse med at Aarhus i år
er europæisk kulturhovedstad,
har Stadsarkivet udviklet
livserindringsprojektet ”2017
aarhusianere”. Her indsamles
erindringer fra aarhusianere –
dvs. både tilflyttere, fraflyttere
og folk, der har boet her hele
livet. Disse indsamles både som
personlige skriv og som interviews
eller samtaler mellem borgere og
bliver efterfølgende offentliggjort
på projekthjemmesiden.
Missionen er at bygge bro
mellem mennesker gennem
deres fortællinger, på tværs af
generationer og oprindelse, og
også at få digitaliseret noget af
vores nyere Danmarkshistorie.
Kan du bidrage med erindringer,
så kan det ske via projektets hjemmesider. Erindringer kan afleveres
i forskellige formater:
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både i tekst, lyd og video. Der er
også en spørgeguide, hvis man
foretrækker at bidrage i interviewform. Alle erindringer og
interviews bliver siden samlet på
www.2017aarhusianere.dk – det
er også her personlige skriftlige
bidrag uploades, og hvor man kan
finde en spørgeguide.
Der findes også en national variant, hvis du ikke er fra Aarhus,
men gerne vil dele din del af
Danmarkshistorien. Den findes på
hjemmesiden
www.givdetvidere2017.dk
På hjemmesiden
www.2017aarhusianere.dk kan
den enkelte borger se, hvordan
man bidrager. Er der spørgsmål,
kan den enkelte borger se,
hvordan man bidrager. Er der
spørgsmål, kan de altid rettes til
os på Stadsarkivet.

En fælles salme
I slutningen af 1800-tallet skrev
Carl Davis af Wirsén det, som er
blevet en af Sveriges mest populære salmer. Det var den smukke
En vänlig grönskas rika dräkt, der
ikke kun spilles i kirkerne, men
også tit i radioen. Flere danske
salmedigtere har gennem tiden
forsøgt at gendigte den skønne
salme på dansk, og sidst det blev
gjort, lykkedes det Johannes Johansen med Det dufter lysegrønt
af græs. Johansens gendigtning
fandt i løbet af 17 år vej gennem mange sangbøger og ind
i Den Danske Salmebog i 2002.
Nu synges den flittigt rundt om i
hele Danmark, når det er forår og
sommer. Især er salmen blevet
en populær konfirmationssalme,
som må betragtes som næsten
uundgåelig ved en dansk konfirmation anno 2017. Melodien kom
til i 1933 og blev komponeret af
Waldemar Åhlén.
Det er svært ikke at beundre Carl
Davis for sin skabelse af en salme,
der er så aktuel hvert eneste år.
En salme der bliver tidløs midt i
sin pris til Gud over sommertiden.
Johansen synes at få den oprindelige salmes indhold med ved at
rykke lidt rundt på rækkefølgen

og forholde sig frit til gendigtningen af strofernes betydning frem
for en oversættelse af de enkelte
ord. De to salmedigtere formår
at gå fra en konkret og umiddelbar forståelse af glæden over
forårets og sommerens komme til
en skabelsesteologisk forståelse
af verden og livet. Skabelsesteologien er idéen om, at vi kan
genfinde og møde Gud i skaberværkets storhed og fantastiske
indretning. En glæde over livet
og livets gang. Her fortalt som
en tiltro til, at efter vinters kulde
og goldhed, der spirer livet og
varmen frem. Carl Davis og Johansens gengivelse af livets gang
med blomstens forvandling til hø
og livets opståen igen får enhver
kulde til at forsvinde.
I salmerne finder vi midt i døden
livet og dermed håbet og varmen. Salmerne giver os dermed
en konkret ramme til kirkens
forståelse af troen på det evige
håb. Altså at vi trods lidelsen og
døden i verden må håbe og tro
på budskabet om, at alt bliver
bedre. Budskabet finder vi i henholdsvis vers 3 hos Carl Davis og
de to sidste vers hos Johansen.
Digterne fortæller om Ordet og
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underet. Ordet, som er Kristi evige
nyskabelse og underet, den nye
skabelse. Sammenlign selv de to
salmer, og hør Det dufter lyse-

grønt af græs på
www.lyttildanskesalmer.dk,
den har salmenr. 725.

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläktde fagra örtesängar.
Och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland videnförkunna sommartiden.

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa.
Ur skogens snår, ur stilla boframklingar deras visa.
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden.

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

Men du, o Gud som gör vår Jord
så skön i sommarns stunder:
Giv att jag aktar främst ditt ordoch dina nådesunder.
Allt kött är hö
och blomstren dö
och tiden allt fördriver,
blott Herrens ord förbliver.

Se, blomsterflorets farvepragtgør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragtmisundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.
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Allt kött är hö, allt flyktar här
och snart förvissna gräsen.
Hos dig allena, Herre, är
ett oförgängligt väsen.
Min ande giv
det nya liv,
som aldrig skall förblomma,
fast äng och fält stå tomma.

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

Då må förblekna sommarns glans
och vissna allt fåfängligt;
min vän är min och jag är
hans,vårt band är oförgängligt.
I paradis
han huld och vis,
mig sist skall omplantera,
där inget vissnar mera.

Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

Find kirken på internettet
Du kan altid finde kirkens aktuelle aktiviteter på kirkens hjemmeside dkig.se og på kirkens side
på facebook ”Den danske kirke &
Sømandskirke - Göteborg”. Her
opslår vi også aktiviteter, som
ikke nåede med i Ankerkæden
eller ændringer i programmet. Du
kan også sende en venneanmodning på facebook til ”Lars Ulrich
Sømandspræst”, så kan du følge
nogle af præstens oplevelser i
Göteborg.

Ønsker du hjemmebesøg, besøg
på sygehus eller kender du nogle,
som godt kunne bruge en samtale
med præsten, så er du naturligvis
velkommen til at lave en aftale
per telefon 031 – 822309 eller
mail danskkirke@dkig.se. Det
samme, hvis du ønsker direkte
mails om kirkens aktiviteter eller
vil bidrage til kirken som aktiv ved
et arrangement, donationer eller
med genstande til loppemarked
eller bazar.
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Slægtsforskning
I mange år har jeg gemt
nedskrevne berettelser fra min
slægt. Jeg havde faktisk ikke tænkt
så meget på slægtsforskning
inden, men for ca. 6 år siden blev
jeg inspireret af TV-programmet
om slægtsforskning med Ted
Rosvell til at begynde med det.
Jeg startede med at interviewe
dem af
den ældre
generation,
som stadigvæk
var i live, og
registrere den
nærmeste
familie. Det er
som regel den
letteste kilde at
gå til, da man
kender de fleste
fødselsdatoer for egne forældre,
søskende og andre slægtninge i
større eller mindre udstrækning.
Dertil kommer de erindringer om
sit liv, som den enkelte har. Ved
at registrere sådanne erindringer,
kan man danne sig et indtryk
af, hvad der for den enkelte har
været af betydning for dennes
liv. Der er fare for, at slægtninge
dør, og den viden, som de sad
inde med, er således gået tabt for
evigt.

En del af det materiale, som jeg
har gemt, er bl.a. fra en person,
som allerede i 1959 var begyndt
at slægtsforske. Det var mere
besværligt den gang, eftersom
man skulle til de forskellige
landsarkiver for at få oplysninger.
I dag er det betydeligt lettere med
internettet. For at få oplysninger
i Danmark kan
man gå ind
på Rigsarkivet
www.sa.dk.
Der findes
kirkebøgerne,
folketælling og
meget andet.
Det er gratis, og
man skal bare
registrere sig
for at kunne
logge ind. Jeg har også fundet
meget på Google.dk.
Kender man en persons
fødselsdato og ved hvor personen
er født, er det ganske enkelt at
gå videre. I kirkebøgerne står
der, hvem personens forældre
er, og ofte hvor de bor, og i
folkebogføringsbøgerne kan man
se, hvad de har haft for arbejde,
og hvor mange der boede på
bopælen.
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Kirkebøger blev først indført på
1600-tallet, så længere end til
den tid kommer man ikke, med
mindre der findes en adelig
forfader.

pludselig råber ”BINGO, jeg har
fundet personen”, eller måske har
jeg fundet en helt anden person,
som er en fætter eller kusine til
den person, jeg ledte efter.

Det fandt jeg i mit tilfælde, så jeg
har forsket tilbage til Gorm Den
Gamles far, Knud I Hardeknud
(død år 936) og til vikingerne i
Norge, Vemundar av Norge (687
– 709).

Her i foråret er der i DR.TV gået
en serie, som hedder ”Historien
om Danmark”. Den kan man se på
nettet, hvis man har en computer.
Det er en meget interessant serie,
hvis man vil vide noget mere om
sine forfædre.

”Hvis du udgår fra, at der går
femogtyve år på en generation,
så har 1.048.576 personer under
femhundrede års tid været
involveret i at skabe dig”. Et citat
jeg har fundet på nettet.

Når man begynder at
slægtsforske, tager det meget af
ens tid, men det er så interessant
og sjovt, at man bare fortsætter.
Jeg har mange gange siddet
en hel formiddag og ”bladret”
i ulæselige kirkebøger, til jeg

Jeg kan varmt anbefale at
begynde at slægtsforske.
Karen Böhnke

Harald Blåtands runesten - den
store Jellingsten, som også kaldes
"Danmarks Dåbsattest".
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dansk forening
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær og kontaktperson:

Per Jensen tlf. 031561560
Sonja Nielsen tlf. 031690674
Grethe Mörup tlf. 031465205
Birte Redder tlf. 031240516

Fondkisten Göteborgs
Begravningsbyrå
tilbyder til rimelige priser:

Alle varer og tjenester ved begravelse.
Boopgørelse, gravsten og transport.
Vi kommer gerne på hjemmebesøg uden
ekstra omkostninger.

Yngve Ernst
Ejer

Första Långgatan 8
Tlf. 031-120 200
Yngve Ernst 0705-90 68 36
www.gbb.nu * info@gbb.nu
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Mono Vit /Mörk Lera

DisplayID

Tänk vad drömmar kan göra
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

HTH KÖKSFORUM
SISJÖN, Sisjövägen 45, 436 33 Askim, tel. 031-757 25 20
GÖTEBORG, Skånegatan 23, 412 52 Göteborg, tel. 031-757 25 40
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Velkommen til Dansk Sømandskirke i Gøteborg
Adresse:

Thorild Wulffsgatan 8, 413 19 Gøteborg

Sporvogn

1, 2, 7, 8 eller 13, stoppested Botaniska Trädgården

E-post:

danskkirke@dkig.se.

Hjemmeside: www.dkig.se
Facebook:

Den danske kirke & Sømandskirke - Göteborg

Plusgiro:

42 02 22-2

Bankgiro:

5682-8726

Sømandspræst: Lars Ulrich Kofoed

Telefon: 031-822309
Mobil:

0720372811

Menighedsrådets formand: Carsten Jensen

Telefon: 031-205746

Menighedsrådets kasserer: Helle Senor

Telefon: 0735718796

Åbningstid: Kirken har ikke fast åbningstid ud over når der er arrangementer i huset og efter aftale. Præsten træffes også bedst efter
aftale.
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