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Præstens klumme
De står derude. En stor flok mennesker ude på Thorild Wulffsgatan. Fronten er rettet mod kirken,
nogle enkelte går ind på parkeringspladsen et smut, men de er
hurtigt ude igen. Væk fra gaden
og måske på vej mod et nyt stop.
De er hverken farlige eller specielt
interesseret i kirken som sådan.
De er mere interesseret i en virkelighed, vi andre ikke kan se. Med

Selv forstår jeg ikke helt det
fascinerende ved en virkelighed,
som kun kan ses gennem
telefonen. Til gengæld så synes
jeg, at det er lidt fascinerende, at
disse spillere jokker byen rundt
for at indfange digitale væsner
og træne dem ved at stå og slå
med fingrene på en mobiltelefonskærm. Jeg synes, menneskene er
fascinerende.

ansigtet stift rettet mod deres
telefoner har de således stået og
spillet forrige års helt store dille,
Pokemon Go. Et spil, som anvender mobilen til at lægge en ekstra
”virkelighed” oven på den virkelighed, vi alle er i. Kirker rundt om i
hele verden er i denne virkelighed
blevet til et fitnesscenter for små
digitale væsener. Små væsener,
som spillerne kan træne og styrke
i disse fitnesscentre. Jeg tror, at
de finder spillet fascinerende.

Ikke mindst vores konstante forsøg på at forstå og tolke verden
omkring os er fascinerende. I 1902
på Sjælland dukkede et stykke
legetøj op under en pløjning.
Bonden bag ploven tog legetøjet med hjem til sin søn. Det var
en slags hestevogn med en stor
skive, som på den venstre side var
guldbelagt. Vognen blev trukket af
en hest. Først nogle dage senere
nåede rygtet om bondens fund
frem til nationalmuseet og blev
dansk kulturarv. Genstanden var
slet ikke et stykke legetøj, men et
kultisk redskab fra bronzealderen.
Solvognen var fundet. Solvognen
giver os et indblik i religionen i
Danmark for 3367 år siden. Datidens forestillingsverden, hvor
en fisk bragte solen til et skib om
morgenen, skibet til Solvognen
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om formiddagen, Solvognen til
endnu et skib om eftermiddagen.
Når det blev aften tog en slange
Solen med sig ned i underverdenen. Indtil denne cyklus gentog
sig. Den er på en måde udtryk for
menneskenes fascination af verden og forsøg på at forklare verden omkring os.

ler inde i kirkerummet? – Måske
er det, fordi de i deres digitale
”virkelighed” kan finde en verden,
som de allesammen er enige om.
De véd, at det er et uvirkeligt lag
oven på virkeligheden, selvom de
kan blive helt opslugt af denne
virkelighed. Spillets uvirkelighed
står ikke til diskussion. Samtidig
er vores tid fyldt med diskussion
om virkeligheden. Er nyhederne
sande eller fake-news, hvad er
fup og fakta. Videnskab eller uvidenskabeligt. Religioner sættes
op som modsætninger og bruges i
kampen om magt og penge. Hver
religion har nogle, som påberåber
sig absolut sikkerhed omkring deres sandhed, mens andre dæmoniseres.
Måske flokken mødes i en uvirkelig virkelighed, en umiddelbart
meningsløs beskæftigelse, fordi
den er fri fra denne konstante
krig. Måske søger de gennem
det ellers kamplystne spil fred
og enighed. En enkel virkelighed
i frihed og fred fra kampen om
virkeligheden. Jeg fascineres ved
tanken, måske er den sand.

I bibelens gamle testamente finder vi også sådanne mytologiske
billeder og forklaringer på verdens
indretning. Meget er forandret
siden Solvognen og bibelens mytologiske billedverden. Gennem
vores fascination har vi undersøgt,
evalueret og forkastet teorier om
verden. Vi har opdaget, at Solen
hverken trækkes af en hest eller
kredser omkring vores lille klode.
Vi har gjort os den erfaring, at
kloden ikke er flad, men rund og
roterende. Men vi kigger ikke kun
udad i verdensrummet. Med mikroskoper og elektronisk udstyr
bliver vi ved med at gå dybere og
dybere ned i virkelighedens detaljer. Lidt på samme måde som det
førnævnte spil lægger vi så at sige
nye lag oven på den virkelighed, vi
allesammen kan se.

Forsidebillede

Men hvorfor står den store flok
ude på gaden fremfor at sidde
og læse i videnskabsbøgerne el-

Sommerudflugt 2017
Interiør fra Stråvalla Kyrka
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Vi sørger for vores medlemmer og danskerne i Göteborg
Vores kirke skal være åben for alle
danskere, der bor, arbejder eller
studerer i Göteborg. Dér sætter vi
ingen grænser. Udlandskirkerne
har også en særlig opgave
over for alle danskere, nemlig
at bære de danske traditioner
videre, ikke bare kristelige,
men også kulturelle. Vi i Dansk
Sømandskirke i Göteborg
varetager det hele, fordi vi er
det eneste danske mødested i
Göteborg.

on” og oftere. Derfor har vi
oprettet et antal arbejdsgrupper,
som man kan melde sig til som
frivillig arbejdskraft. Læs mere
om de forskellige frivilliggrupper
i dette nummer af Ankerkæden.
Vi ønsker flere aktiviteter med, og
af, vores medlemmer. Kom og vær
med til at påvirke!
Uden medlemmer, aktive som
passive, bliver der ingen kirke i
Göteborg, intet dansk mødested,
ingen gudstjeneste på dansk,
ingen fastelavn eller dansk
julebasar. Så gå ud og fortæl
om kirken her i Änggården til
jeres nære og kære, venner
og bekendte og bed dem om
at støtte kirken ved at blive
medlemmer.

Men der er, og skal være, forskel
på at være medlem og ikke være
medlem her i kirken. F.eks. bliver
du som medlem betjenet gratis
ved dåb, konfirmation, bryllup
og begravelse og kan også bruge
kirkens lokaler i forbindelse med
disse begivenheder.

Til sidst - jeg håber, at I har haft en
dejlig sommer! Så god den nu kan
være her i Norden. Selv fik jeg lidt
sol og varme på ferie i Spanien.
Misforstå mig nu ikke, for jeg
elsker de lyse sommernætter og
den klare luft og alt det grønne,
men det er lidt for koldt engang
imellem.

Som medlem har du også ret til
at påvirke. Vi i menighedsrådet
vil, at alle vores medlemmer skal
have mulighed for at påvirke det
der sker i Dansk Sømandskirke i
Göteborg. Det gør man naturligvis
ved at være med og stemme på
årsmødet. Men nu vil vi også give
vores medlemmer mulighed for
at være med til at påvirke ”hands-

Vi ses i Kirken og på vores
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hjemmeside www.dkig.se
og på Facebooksiden Dansk
Sømandskirke - Kulturhus og
folkekirke i Göteborg.

Med venlig hilsen
Carsten Jensen
Formand for Dansk Sømandskirke
i Göteborg

Læsecirkelen efteråret 2017
Læsecirkelen mødes onsdag d. 13.
september kl. 18:30, hvor vi taler
om Maria Hellebergs bog ”Kvinderne fra Thy”. På mødet aftaler
vi de følgende møder. De næste
bøger er Jens Christian Grøndahls

”Tit er jeg glad” og Ida Jessens
”Dr. Bagges anagrammer”.
Kontakt Helle Jørgensen på
hellejorgensen@gmail.com eller 0709 380 170, hvis du vil vide
mere om læsecirkelen.
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Loppemarked
Årets loppemarked fylder
kirkens have med loppefund og andet godt. Du
kan nyde dansk wienerbrød og røde pølser til
lave priser. Det er lørdag
d. 26. august kl. 10 – 14.
Har du lopper til loppemarkedet, så henter
vi dem gerne. Kontakt
præsten på 031 822 309

Arbejdsdag
Kom og gør kirken vinterklar både
ude og inde. Vi har brug for alle
frivillige kræfter denne dag. Der er
opgaver til alle. Ude skal der bl.a.
beskæres og køres på genbrugspladsen. Inde har vi opgaver i
kælder, køkken og med pudseklud.
Vi arbejder naturligvis ikke kun,
men hygger os også sammen med
lidt spiseligt undervejs. Datoen er
lørdag d. 30. september kl. 10:00.
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Julebazar lørdag den 25. november

hjemmebag til kageboden.
Vi regner naturligvis med, at årets
bazar bliver lige så festlig og fantastisk, som den plejer at være,
og vi ønsker alle
varmt velkomne til lotterierne, boderne,
fiskedammen
og i cafeteriaen
– både som
funktionærer
og som gæster
i alle aldre, når
vi slår dørene op for julens alle
herligheder.
Sæt straks et kryds i kalenderen,
så du ikke glemmer denne dag,
som er så vigtig for vores kirke.

Selvom vi kun lige har lagt sommeren bag os, er vi så småt
begyndt at tænke på den årlige
julebazar i november. Der er meget, som skal
forberedes,
og vi håber på
stor opslutning
ved bazarmøderne. Alle
kan være med
og hjælpe til.
Der er brug for
mange flittige
hænder – både med forberedelserne og på selve bazardagen. Vi
tager også taknemmeligt imod
alle bidrag – store som små. Det
kan f.eks. være ting til boderne og

Dameklubben
Første gang efter sommerens
pause mødes vi i kirken, hvor
det nye sømandspar vil fortælle
lidt om sig selv. Derudover taler
vi sammen om, hvor Dameklubben vil mødes gennem efteråret.
I Dameklubben er der tid og
mulighed for at tale, spise og
hygge sammen med andre danske
damer. Er det dit første møde, så

kontakt Hanne Pedersen 031 553
190 eller præsten i forvejen, de
véd, hvor vi er. Vi vil glæde os til at
se dig.
Dameklubben mødes kl. 12
mandag d. 11. september, 16.
oktober, 13. november og 11.
december.
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Høstgudstjeneste
Ude på landet er høsten i fuld
gang, nogle steder er den vel
overstået. Forhåbentlig er det
blevet en god høst, trods det
omskiftelige vejr vi har haft denne
sommer. Vi fejrer høsten med en
høstgudstjeneste søndag d. 1.
oktober kl. 11. Den festlige høstgudstjeneste er for hele familien.
Vi pynter op med jordens afgrøder
og takker for den høst vi har fået
og livets evige cyklus. Det sker
med fine høstsalmer, børnevenlig
prædiken samt kirkekaffe med
legemuligheder. Kom gerne med
noget af din egen høst til pynten
og auktionen under kirkekaffen.

150 år med Sømandskirker
12. november bliver datoen for
en festlig markering af 150-året
for den første danske sømandskirke. Gudstjenesten finder sted i
Holmens Kirke i København. Ved
Gudstjenesten deltager Hendes
Majestæt Dronning Margrethe.
Gudstjenesten ledes af Københavns og Sømandskirkernes
biskop Peter Skov-Jakobsen og
udlandsprovst Pia Sundbøll.

Udover kantoriet i Holmens kirke
medvirker DR’s juniorkor også.
Som sømandskirke er menigheden
i Göteborg naturligvis også inviteret med til denne festlige
markering. Efterfølgende er der en
kort reception. Vil du være med
til fejringen, så kontakt sømandspræsten i god tid.

8

Økumenisk gudstjeneste
Forskelle er der mange af mellem
de protestantiske kirker, men der
er også mange ligheder. Hvert år
holder de forskellige protestantiske udenlandske kirker i Göteborg en fælles gudstjeneste, hvor
vi fokuserer på vores menighed
og fællesskab. Igen i år bliver det
i Tyska Kyrkan ved gudstjenesten
d. 22. oktober. Gudstjenesten
ledes af biskop Per Eckerdal fra
Svenska Kyrkan, som også holder
prædikenen. Temaet for gudstjenesten bliver ”Troens kraft”. Der
bliver masser af musik, salmer og
sange på engelsk og svensk. Efter

gudstjenesten er der kirkekaffe.
Under Gudstjenesten synger et
kor, som er åbent for alle. Vil du
synge med i koret, så øver de hver
tirsdag kl. 18-19:30 i Tyska Kyrkan.
Årets kollekt går til rådgivning af
flygtninge.
Tyska Kyrkan kommer til at fremstå ekstra festlig i år, da den er
blevet renoveret henover sommeren. Du kan komme med til
genindvielsen d. 27. august, hvor
vi alle er inviteret til festgudstjeneste.

Konfirmander
Konfirmanderne til dette konfirmationsår blev indskrevet ved
gudstjenesten søndag d. 13. august. Det bliver et fint hold, som
mødes i forbindelse med gudstjenester en række søndage frem
mod konfirmationen i 2018, men
også nogle andre dage, hvor vi
tager på udflugt til Svenska Kyrkan
og andre trossamfund i Sverige.
Vi håber også et besøg i Danmark
bliver muligt. Har du et barn, barnebarn, eller er du selv i konfirma-

tionsalderen, så kan du kontakte
præsten, hvis du gerne vil konfirmeres i Sømandskirken eller deltage i konfirmationsforberedelsen.
Viste du i øvrigt, at der ikke er
noget som hindrer, at du kan blive
konfirmeret både i Svenska Kyrkan
og Sømandskirken? Bor du langt
fra Göteborg, så kan vi også finde
en løsning på det. Første konfirmationsforberedelse er søndag d.
1. oktober kl. 11 – 15
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Danske aviser og blade online

Der sker meget i Danmark. Nogle
følger med på tv og andre på
internettets medieflade. I Dansk
sømandskirke har der gennem
alle årene været aviser fra Danmark. De er blevet læst flittigt
både i kirken, og når de senere
har fundet vej ud i de små hjem.
Desværre er prisen på denne
fantastiske service blot steget og
steget de senere år. Engang var
aviserne storsindede og sendte
gratiseksemplarer til danskere ude
om i verden. Men nu er prisen
helt oppe på 5 cifre.

Aviserne findes derfor ikke i kirken
på nuværende tidspunkt. Men de
findes fortsat i Göteborg, og de er
endda flyttet hjem i mange stuer.
Præsten har fundet ud af, at alle
kan læse en hel række danske
”papiraviser” gratis hjemme Det
er altså hele avisen, du kan læse
hjemme. Det kræver lidt, nemlig
et lånerkort, en computer, smartphone eller tablet og internet.
Har du disse ting på plads, så har
du adgang til alverdens aviser,
heriblandt 10 danske aviser og 11
danske tidsskrifter. Adgangsvejen
er:

1. Kontakt dit bibliotek for et lånerkort og pinkode.
2. Log på din computer/tablet/smartphone og gå ind på www.
pressreader.com.
3. Tryk på [Sign in] og vælg [Library Card].
4. Vælg dit bibliotek i feltet [Select Library], for de fleste vil det
være ”Library – Stadsbiblioteket Göteborg [OFFSITE]”.
5. Skriv dit bibliotekskortnummer i feltet [Library card number],
du finder det 12-cifre lange kortnummer på bagsiden af dit
bibliotekskort.
6. Skriv din pinkode i feltet [PIN], du kan få et nyt ved henven
delse til biblioteket, hvis du har glemt din pinkode.
7. Nu åbner et nyt vindue på din skærm, medmindre du har
slået pop-up vinduer fra.
8. Tryk på [select reading] i det nye vindue, hvorefter du ledes
videre.
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9. Du kan nu vælge mellem alverdens aviser og tidsskrifter.
Dette kan gøres ud fra land [Language] eller [sprog]
10. Du læser din avis ved at trykke på billedet af avisen. Anv
ender du tablet eller smartphone bladrer du ved at ”SWIPE”
til højre eller venstre, altså lade din finger glide til højre eller
venstre over skærmen.
Anvender du din computer, så bladrer du ved at trykke på
avisens højre eller venstre side med musen. Ofte vil du se en
svag sort ”<” eller ”>”, som du kan trykke på med musen.
Ved spørgsmål kontakt dit bibliotek eller sømandspræsten.
Sømandspræsten planlægger et

kort kursus i løbet af de koldere
måneder.
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KALENDER
August

Søndag d. 20. kl. 11
Lørdag d. 26. kl. 10-14
Søndag d. 27. kl. 11
Torsdag d. 31. kl. 17

Gudstjeneste 10. s. e. trin. med kirkekaffe
Loppemarked
Tyska Kyrkan genindvies, vi er inviteret.
Fællesspisning

September

Søndag d. 3. kl. 11
Gudstjeneste 12. s. e. trin. med kirkekaffe		
Mandag d. 11. kl. 12 Dameklubben med det nye sømandspar
Onsdag d. 13. kl. 18:00 Frivilligaften
kl. 18:30 Læsecirkelen om Maria Hellebergs ”Kvinderne
fra Thy”
Lørdag d. 16. kl. 11
Børneklub: Naturleken i Slottsskogen
Søndag d. 17. kl. 11
Gudstjeneste 14. s. e. trin. med kirkekaffe
Søndag d. 24. kl. 11
Gudstjeneste 15. s. e. trin. med kirkekaffe
Torsdag d. 28. kl. 17 Fællesspisning
Lørdag d. 30. kl. 10
Arbejdsdag ude og inde

Oktober

Søndag d. 1. kl. 11
Søndag d. 8. kl. 15
Mandag d. 16. kl. 12
Lørdag d. 21. kl. 11
Søndag d. 22. kl. 11
Torsdag d. 26. kl. 17
Søndag d. 29. kl. 11

Høstgudstjeneste med kirkekaffe og auktion
Gudstjeneste i Stockholm
Dameklubben
Børneklub: Efterårssjov
Økumenisk gudstjeneste i Tyska Kyrkan
Fællesspisning
Gudstjeneste 20. s. e. trin. med kirkekaffe
(Husk sommertid)

November

Søndag d. 5. kl. 11
Gudstjeneste Alle helgens dag med kirkekaffe
Lørdag d. 11. kl. 11
Børneklub: Juledekorationer
Søndag d. 12. kl. 14:45 Jubilæumsgudstjeneste i Holmens kirke,
København
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KALENDER
Mandag d. 13. kl. 12 Dameklubben
Søndag d. 19. kl. 11
Gudstjeneste 23. s. e. trin. med kirkekaffe
Lørdag d. 25. kl. 10-16
Bazar
		

December

Søndag d. 3. kl. 11
Lørdag d. 9. kl. 17
Søndag d. 10 kl. 11
Mandag d. 11. kl. 12
Søndag d. 17. kl. 11
Søndag d. 24. kl. 15

Gudstjeneste 1. s. i Advent med kirkefrokost
Julestemningsfest
Gudstjeneste 2. s. i Advent med kirkekaffe
Dameklubben
Gudstjeneste 3. s. i Advent med kirkekaffe
Julegudstjeneste 4. s. i Advent / Juleaften

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
Krible-Krable
De er overalt. De er under sten
og træstub. I vandløb og vandpytter. De gemmer sig mørke og
fugtige steder. De løber hen over
skovbunden. Måske du har mødt
dem denne sommer. Jeg taler om
de små insekter, edderkopper og
orme. Nogle af dem synger vi fine
sange om. Der er fx Mariehønen
Evigglad og den lille Peter Edderkop. Disse små bitte dyr er
helt fantastiske og vigtige for os
mennesker. Det har vi ikke altid
vidst, men nu véd vi det. Regnormen fx tygger sig vej gennem
blade og andre komposterbare
ting i jorden. Ud af regnormens
anden ende kommer den mest
fantastiske muldjord. Muldjord vi
kan plante lækre grøntsager i. Edderkopper er et andet eksempel.
Edderkopper fanger fx insekter
og fluer. Når de fanger fluerne, så
slipper vi for, at de flyver rundt og
sætter sig på vores mad. Det er
godt samarbejde 😊 
I meget gamle dage vidste vi ikke
så meget om de helt små dyr. Men
så opfandt nogle kloge mennesker
forstørrelsesglasset, og pludselig
kunne vi se meget små dyr og
deres detaljer. H.C. Andersen, som

du nok har hørt om før, han skrev
i 1848, altså for mange år siden,
et lille eventyr om det. Eventyret
hedder Vanddraaben. Det handler
om troldmanden Krible-Krable og
alt det, han ser i en vanddråbe
med sit forstørrelsesglas. Det er
ikke så lidt, han ser. Prøv selv at
se, hvilke små dyr, du kan finde.
Har du et forstørrelsesglas, så
prøv at kigge på vandet fra en
vandpyt. Måske du kan se de helt
små dyr. Men andet kan også gøre
det. Prøv at gå på opdagelse ude i
naturen. Løft en sten eller en lille
træstub. Prøv at se, hvor meget liv
der gemmer sig dér.
Du kan også tage med børneklubben, når vi tager til naturlegepladsen i Slotsskogen. Her hører vi
bl.a. H.C. Andersens lille eventyr
”Vanddraaben” og synger om den
lille Peter Edderkop. De lidt større
børn kan lege fangeleg, og vi går
alle på opdagelse efter insekter,
edderkopper og andre små kryb.
Vi slutter dagen med chokoladefyldte bålbananer.
Læs mere om alle de små kryb
på http://www.dr.dk/Ramasjang/
Krible-krable/kriblekrable.html
14
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Sommerudflugten søndag den 4. juni

Klokken 09.00 startede bussen fra
Botanisk have, med Frede og Sture som guide. Vi kørte sydpå med
første stop ved en smuk sø, hvor
der blev budt på mellemmadder,
kaffe og drikke.
Derefter gik færden videre til
Stråvalla Kyrka. Der havde netop
været en svensk gudstjeneste, så
vi var så heldige, at kirketjeneren
stadig var i kirken. Hun fortalte
om kirkens historie. Kirken stammer fra tiden 1100 – 1350. Den er
bygget af natursten og facaden er
hvidpudset. Klokkestabelen er fra
1739 og er bygget af træ og er fritstående. Væggene i kirken er udsmykkede med kalkmalerier, som
man fandt ved en restaurering i
1964. Kalkmalerierne og prædikestolen er fra 1700-tallet. Den oprindelige døbefont er fra 1200-tallet, men den står i dag på Statens
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Historiske Museum. Kirken har nu
en døbefont fra 1300-tallet.
Efter denne interessante beskrivelse af kirken holdt Lars Ulrich en
lille andagt.
Efter kirkebesøget gik turen videre
til Derome Trä- och Nostalgimuseum. Dér ventede en guide, som
fortalte om museet, og vi fik en
interessant rundvisning. Der var
også en lille butik, hvor man kunne købe forskellige træskåle o.l.
Bussen kørte nu videre ad småveje til Rasta Vägkrog i Björkäng,
hvor vi spiste en sen middag.
Turen gik derefter tilbage til Göteborg. Det var en herlig dag (dog
med lidt regn) med interessante
besøg. Tak til Gerda (for mellemmadderne) Frede, Sture og Lars
Ulrich for en dejlig tur.
Karen Böhnke

Fællesspisning

Dansk mad, som i din barndom.
Lyder det som en drøm? – Så lad
drøm blive virkelighed for dig og
dine børn. Den faste stab i køkkenet laver ægte hjemmelavet
mormormad. De tilmeldte kan
komme fra kl. 17, kommer du
senere, beder vi dig give besked
om tidspunktet. Mad skal jo være
varm. For børnene er der mulighed for at lege med præstens

legoklodser, når de er færdige
med maden. Voksne giver kr.
50,- og børn kr. 25,- . Du kan spise
med torsdag d. 31. august, torsdag d. 28. september og torsdag
d. 26. oktober.
Tilmelding sker til kokken Gerda
på gerdasvendsen1951@gmail.
com.com eller 072 331 3112.
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Frivilligdag
Midt i Änggården ligger vores
danske kirke. Huset er et
kulturhus og mødested for
danskere og personer med

Ud over menighedsrådet,
så lægger en god portion
mennesker også en stor indsats
for kirken og kulturhusets
fremtidige eksistens. Det gør
du dels ved at være medlem
og få dine venner og familie til
at blive medlem. Men det kan
også gøres gennem de mange
udvalg. Det er ikke alle, som har
kræfterne, tiden eller interesserne
for menighedsrådsarbejdet.
Derfor har vi udvalgene. I
arbejdsudvalgene kan du
deltage i netop de opgaver, som
interesserer dig og med den
indsats, som du har tid og kræfter
til.

rødder eller tilknytning til
Danmark. Kirken og kulturhuset
er blevet til ved frivillige
danskeres indsats gennem mange
år. Selvom der har været præster
og ansatte gennem årene, så
har det altid været det frivillige
engagement, som har sikret
stedets eksistens. Sådan er det
også nu, hvor sømandspræsten
er eneste ansatte. Stedet er
demokratisk styret, og hvert
år vælger medlemmerne
på generalforsamlingen et
menighedsråd, som lægger en
stor og god indsats for dette
danske frirum midt i Göteborg.

Onsdag d. 13. september
præsenterer vi de forskellige
udvalg, som holder kirken og
kulturhuset i gang, og som du kan
lægge din indsats i. Det sker ved
Frivilligmødet 2017. Men allerede
herunder kan du læse lidt om
nogle af udvalgene.
Haveudvalget - Änggården og have
hører uløseligt sammen. Haverne
og deres skønhed er en del af
kvarterets identitet. Haveudvalget
gør derfor en vedvarende indsats
året igennem for at holde haven
18

flot, blomsterrig og frodig. Det
grove havearbejde klares ved
de to årlige arbejdsdage, mens
græssets slås sommeren igennem.
På nuværende tidspunkt består
udvalget af fire medlemmer, så
har du derfor glæde ved blomster,
jordbær og frodighed, så tal med
kontaktpersonen Iris Ravnsdatter.

med DSUK for at søge penge til
renovering, nyt køkken og senest
handicaprampen. Har du en
fundraiser eller gode forbindelser
til virksomheder, foreninger
og fonde, som måske vil støtte
arbejdet i kirken og kulturhuset,
så kontakt Helle Senor eller
Sømandspræsten.

Ejendomsudvalget –
Ejendomsudvalget tager sig af
mindre vedligeholdelsesopgaver
på bygningen ude og inde, men
også bilen holdes kørende af
ejendomsudvalget. Er du ferm
på fingrene, måske håndværker
eller ingeniør, vil du hjælpe som
fast medlem i udvalget eller,
hvis vi netop har brug for dine
håndværksmæssige kompetencer,
så fortæl os det gerne.
Kontaktperson er Frede Overby.

Julebazar - En af kirkens
hovednerver. Hvert år indkøber
og -samler udvalget gevinster,
lækkerier og julestemning til
os alle. Udvalget organiserer
julebazaren, sikrer sponsorer
og besætning til boderne og
et godt overskud til kirkens og
kulturhusets drift og aktiviteter.
Vil du være med til at sikre
julen i Göteborg, så er det her,
du kan melde dig. Udvalgets
kontaktperson er Gerda Svendsen.

Økonomiudvalget Økonomiudvalget holder øje
med økonomien, kirkens værdier
og søger tilskud og fonde.
Det er et samarbejdsudvalg
med kassereren, formanden
og sømandspræsten som
medlemmer. Ud over personer
med interesse for økonomi, så kan
udvalget godt bruge en fundraiser.
Udvalget har tidligere gjort en stor
og succesfuld indsats sammen

Loppemarkedet - En anden
af kirkens vigtige nerver er
loppemarkedet i høsttiden. Her
sikrer frivillige besætningen på
dagen, indsamling af genstande,
annoncering af loppemarkedet
og godt til ganen. Loppemarkedet
er festligt, hvad end det holdes
ude på parkeringspladsen eller
nede i gildesalen. Udvalgets
kontaktpersoner er Christina
Christiansen og Kirsten Bergström
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Køkkenudvalget - Uden mad
og drikke duer helten ikke. Så
kort kan det sammenfattes.
Køkkenudvalget sikrer alle de
frivillige og deltagerne med mad
og drikke. Udvalget planlægger
og afvikler spisningen ved
gudstjenester og arrangementer
i kirken. Kan du lide madlavning
til glæde for mange, så kontakt
Gerda Svendsen.
Besøgsvennerne -- Rundt om
i Göteborg findes danskere,
som af den ene eller anden
grund ikke kan komme til
arrangementerne i kirken og
kulturhuset. Besøgsvennerne
tager på hjemmebesøg hos dem.
Det plejer at være hyggeligt, sjovt
og lærerigt at komme på besøg
hos nogen, der har boet her siden
50-erne. Besøgene gør historien
levende og giver livsrigdom og
-indhold til begge parter. Mangler
du en besøgsven, kan du selv tage
på besøg eller har du børn, som

gerne vil høre om gamle dage i
Göteborg, så er besøgsvennerne
en oplagt mulighed for nye
mennesker og horisonter. Kontakt
Sømandspræsten.
Gudstjenesteudvalget - Ved
gudstjenesterne i Sømandskirken
er der en række opgaver,
som udføres af frivillige.
Gudstjenesteudvalget sikrer,
at disse opgaver udføres.
Flaget hejses, kirkesølvet
og nadver-elementerne
sættes frem. Indgangs- og
udgangsbønnen oplæses.
Der dækkes bord og ordnes
kirkekaffe, oftest med friskbagt
kage til. Gudstjenesteudvalget
har derfor brug for frivillige
kagekoner & -mænd, kordegne
og kirketjenere. Har du lyst til at
bidrage til afviklingen af kirkens
gudstjenester et par gange om
året, så kontakt præsten.
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Kære læser
Som du nok har bemærket, da
du modtog dette nummer af
ankerkæden, så var der et lille
brev med. Det er nemlig blevet
tid til at forlænge din støtte til
og medlemskab af vores danske
mødested. Den 1. maj flyttede vi
hertil og jeg begyndte som den 11.
sømandspræst i Dansk Sømandskirke
- Kulturhus og kirke i Gøteborg.
Vi glæder os begge over den varme
velkomst, som vi har fået fra både
menigheden, de danske foreninger
og svenskerne. Der er meget nyt,
når man flytter til et nyt land. En
oplevelse du måske også havde
dengang, du valgte Göteborg som
dit hjem. Her har vi været glade
for eksistensen af netop et dansk
mødested midt i al det svenske.
Et sted hvor oplevelser, kultur og
danske traditioner kan deles.
Sømandskirken er naturligvis en
kirke, men i allerhøjeste grad også

et kulturhus for vores danske
traditioner og kultur. Vi har mange
gode aktiviteter for voksne. Tidligere
har der også været en velfungerende
børneklub med fokus på kendskabet
til danske kulturelle traditioner. Med
min baggrund i spejderbevægelsen
og danske ungdomsorganisationer
glæder jeg mig til, at vi igen søsætter
sådanne kulturelle børneaktiviteter.
Derfor har vi brug for din hjælp.
Har du børn eller børnebørn, kender
du unge danskere eller danske
forældre bosat i Göteborg, så må
du meget gerne opfordre dem
til, at de tager kontakt til mig på
danskkirke@dkig.se, via facebook:
Dansk Sømandskirke i Göteborg
eller på 072 037 2811. De behøver
ikke melde sig ind for at deltage i de
danske børneaktiviteter. Det beror
på, at alene deres deltagelse udløser
et tilskud til vores danske mødested.
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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

Det er ikke bestemt hvornår det skal være bingo her til efteråret, kontakte gerne nogon i bestyrelsen for nærmare information.

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
Yngve Ernst 0705-90 68 36
www.gbb.nu * info@gbb.nu

Yngve Ernst
Begravningsentreprenör
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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: Thoril 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:

Dansk Sømandskirke - Kulturhus og folkekirke i 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 åben tirsdag til fredag kl 10-12 og ved arrangementer i kirken. Præsten træffes i åbningstiden og efter aftale.
Lån af lokaler: Efter aftale med præsten udlånes kirkens og kulturhusets
lokaler billigt til mindesammenkomst, familiesammenkomster, brylupsreception, konfirmationsfest, fødselsdage og lignende.
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