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Præstens klumme

Vil vintertiden slippe og anemonen blomstre?
Den første gudstjeneste i marts
kunne vi til kirkekaffen synge to
berømte sange fra højskolesangbogen. Den ene synes at passe til
forårsmåneden, mens den anden
passede bedre på den måned, vi
netop havde sluppet. Vi begyndte
med ”Det er hvidt derude”, for
det var det. Sne var faldet og lå
fortsat smukt ude i den barske
kulde og blæst. Den anden vi
sang vidner om, at sneens kolde
og glatte lag har flere funktioner
end blot lys i en mørk tid. Under
den hvide sne, der ligger jorden
lunt, og blomsterløgene gør klar
til deres gennembrud. Erantis,
vintergæk og snart påske- og pinseliljer og så den blomst, som vi
sang om i den anden sang. Den
blå anemone, eller blåsippa her
i Sverige. Den blå anemone er
skrevet af digterpræsten Kaj Munk
i krigens mørke år. I forbindelse
med sangen hørte vi om, hvordan
digterpræsten ikke ville tie om
nazisternes hadske politik over for
deres medmennesker. Hvordan
han digtede bl.a. om anemonen,
som er ved at forgå omplantet i et
hadsk miljø og zone. Senere har
jeg læst om, hvordan han og konen havde skjult en jødisk dreng,

som nazisterne ville sende i KZlejr. Digterpræstens åbne kritik af
samarbejdspolitikken, Hitler og
nazisternes behandling af ikkeeuropæere betød, at han en mørk
nat blev hentet og henrettet. Han
døde kæmpende for alt, hvad han
havde kær, som salmen ofte lyder ved begravelser. Også Kristus
døde for alt, hvad han havde kær,
og det netop i påsketiden og tiden
efter, som vi nu står overfor. I år
vil vi fejre flere af begivenhederne
ved nadverandagter i aftenmørket og tænde lys, ligesom vi alle
forhåbentlig tænder et lys i vindueskarmen den 4. maj i taknemmeligheden over friheden.

Forsidebillede

Papirmosaikken på vinduerne
i karnappen i kirkesalen i Dansk
Sømandskirke i Göteborg.
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Litteraturcirkelen
I april tager litteraturcirkelen på
udflugt til et af cirklens medlemmer. Derfor er tilmelding til
aprilmødet nødvendig, så adresse
og mødested kan aftales. Der er
mulighed for fælles transport fra
kirken. Til mødet i april læses Kim
Leines ’Afgrunden’. Litteraturcirkelen har tidligere læst Kim
Leines ’Profeterne i evighedsfjorden’ om trøstesløshed, kulde
og det barske liv på Grønland for
en nyuddannet præst i kolonitiden. Denne gang handler det
om de danske tvillinger Kaj og Ib,

der frivilligt indleder sig i krigens
alvor, død og brutalitet under den
finske borgerkrig. Undervejs bliver
de uenige, går hver til sit indtil
besættelsen under anden
verdenskrig forener dem i modstandskampen.
I maj måned er planen, at litteraturcirkelen kaster sig over digte
sammen. Ring til sømandspræsten
for titlen/-er. Idet et mangeårigt
medlem af litteraturcirklen, Ellen
Åmand, er gået bort, trykker vi
her et af hendes digte:

Cirkel i lyrik
Vi kommer fra hele byen
Sætter os rundt bordet
Tager digtene frem
Drømmer os langt bort over blå bjerge
Eller trænger dybt ned
I sjælenes kældervalv
Vi frådser i ord
Bader i vellyd:
Södergran og Ekelöf
Boye og Lagerkvist
Gullberg og Blomberg
Lindegren og Aspenström
Tranströmer og Ferlin
Fröding og Karlfeldt
Låner os deres sjæle
Vi er forundret over det fantastiske i
At al deres kval og uro
Er blevet forvandlet til skær poesi
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Mindeord
Få er det vist gået forbi, at DSUKs
protektor dronning Margrete i
februar mistede sin ægtemand og
støtte prins Henrik. I Sverige markerede vi prinsens død ved oplæsning af hoffets dødsbudsskab
til gudstjenesten i Den Danske
Kirke i Göteborg og ved at flage
på halv stang ugen igennem frem
til bisættelsen i Christiansborgs
slotskirke tirsdag d. 20. februar.
I Stockholm blev der afholdt en
mindegudstjeneste den 25. februar med deltagelse fra den danske
ambassade.

flere år i kirkens køkken, hvor hun
har sikret smørrebrød ved basaren og mad til fællesspisninger.
Da Kirken fik renoveret køkkenet,
stod Birthe bag hovedtankerne
i køkkenets vellykkede funktionalitet. Birthe har også siddet i
kirkens menighedsråd, hvor hun
blandt andet deltog i beslutningen om købet af vores nuværende kirke. Udover hendes store
arbejde for det danskekirke liv i
Göteborg, så var Birthe også en
drivende kraft bag fester og bingo
i Dansk Forening. Birthe blev urnenedsat i stilhed den 28. august
2017.

Også i vores egne rækker har det
sidste år budt os tabet af flere
gode og trofaste støtter til Den
Danske Kirke i Göteborg. I sensommeren 2017 mistede vi således Birthe Redder efter længere
tids sygdom. Birthe regerede i

Henover nytåret mistede vi også
to trofaste kirkegængere med
blot to ugers mellemrum. Parret Hanne og Frank Jensen døde
begge efter længere tids sygdom.
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De blev begravet ved en fælles ceremoni i Angereds Kyrka den 10.
januar 2018 ved den danske sømandspræst. De to var begge meget aktive i kirkens liv siden 1957.
Begge har de sunget med, da
kirken havde et kor, og begge stod
de trofast i cafeteriet ved basaren,
hvor de serverede smørrebrødet.
Hanne var desuden flittig deltager
i Dame-klubben, og begge var
aktive menighedsrådsmedlemmer i en årrække. Vi vil komme
til at savne de to på kirkens stole,
hvor de var hyppige gæster til
gudstjenesterne og kirkekaffe.

og skribent for Ankerkæden, så
var Ellen i mange år sekretær for
menighedsrådet, hvor hun var
medlem. Ellens store interesse var
litteratur, som hun blandt andet
var med til at fremme og diskutere i litteraturcirkelen. Ellen var
fast gudstjenestedeltager livet
igennem men blev dog forhindret
i deltagelse de sidste år af sit liv.
Det forhindrede hende imidlertid
ikke i at følge troligt med i salmerne og tekstlæsningerne hjemmefra. Ellen blev bisat fra Den
Danske Kirke den 2. marts 2018.
Ceremonien blev ledet af den
danske sømandspræst.

Alle fire medlemmer har ydet en
uvurderlig indsats for kirkens ve,
vel og beståen. For denne indsat
kan vi kun være taknemmelige
og takke familierne for den tid og
støtte deres kære har ydet kirken,
tak.

I midten af februar var det Ankerkædens mangeårige redaktør
Ellen Åmand, som vi mistede.
Hun døde hjemme efter en kort
sygdomsperiode. Udover sit mangeårige arbejde som redaktør
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Nadverandagter
Kirkeåret rummer mange højtider og helligdage, som vi ikke
har tradition for at markere med
gudstjeneste i Dansk Sømandskirke i Göteborg. Imidlertid betyder det, at vi også går glip af
meget af kirkeårets faste rytme
og evangeliernes helhed. Derfor
vil disse gudstjenesteløse helligdage blive udfordret i år. Nogle
af dagene ligger på svenske
hverdage og andre på dage med
flere helligdage i rad. Første gang
vi mødes vil være Langfredag,
mens anden gang vi udfordrer en
gudstjenesteløs helligdag, er den
danske helligdag ’Bededag’, som

Struense ved helligdagsreformen
i 1770 indførte, som erstatning for
et utal af helligdage såsom 3. juledag, 3. påskedag og 3. pinsedag.
Vi vil i stedet for en egentlig
gudstjeneste på denne danske
kuriositet samles i kirken til en
kort andagt om bøn og med en
nadverfejring undervejs. Dernæst
vil nadverandagterne gentage sig
Kristi Himmelfart og pinsedag.
Hver gang synger vi salmer og
lytter måske til lidt musik. Alt efter tilslutning og gennemførelse
forsætter forsøget måske i fremtiden.
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VM i fodbold
Sømandskirken har søgt og fået
et legat fra DSUKs ungdomsfond.
Legatet skal bruges på aktiviteter
rettet mod unge danskere mellem 18 og 25. Der er blandt andet
indkøbt udstyr til en hjemmebiograf og spilaftener. Udstyret kan
heldigvis også bruges af andre
målgrupper, så derfor kan vi
invitere til storskærmsforevisning

af de danske kampe i fodboldVM. Der er planlagt tre kampe
på nuværende tidspunkt, men vi
regner naturligvis med, at landsholdet går hele vejen og spiller
finale mod Sverige. Kom til fælles
roliganstemning d. 16., 21. og 26.
juni. Ring til sømandspræsten
for mere information eller kig på
vores facebookside.
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I mit smørrebrøds café på Berzeliigatan 13 i Gøteborg finder
du altid et stort udvalg af frisksmurte smørrebrød.
Danske klassikere på radioen og de seneste ugeblade.
Bestil smørrebrød til frokosten, kundemødet, kortklubben
eller fødselsdagen – og stil noget for enhver smag på bordet.
Hele smørrebrødssedlen finder du på min hjemmeside:
www.helenes-smorrebrod.se
Seneste nyt finder du på min Facebookside:
Helenes Smörrebröd i Göteborg
Åbningstider:
Mandag – fredag
Lørdag
Søndag

11.00 – 18.00
12.00 – 18. 00
Lukket

Tlf. 031-20 20 80
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Børnesiden
Gækkebreve

også komme til gækkebrevsklip
søndag d. 25. marts ved familiegudstjenesten og generalforsamlingen.

Da H. C. Andersen var barn, så
gækkede børn og voksne hinanden. At gække vil sige at sende et
brev med en vintergæk, det som
svenskerne kalder en snödroppe.
Udover en vintergæk, så skulle
brevet indeholde et rim eller en
remse, som blev afsluttet med
streger eller prikker i stedet for
navn. En streg eller prik for hvert
bogstav i navnet.

Modtageren af et gækkebrev
skulle gætte, hvem brevet var fra.
Modtageren fik tre forsøg på at
gætte rigtigt. Hvis modtageren
gættede navnet inden påske, så
fik modtageren et påskeæg. Men
gættede modtageren det ikke, så
var det afsenderen, som fik et påskeæg.

Brevet var ikke et helt almindeligt
brev, da afsenderen havde klippet
smukke symmetriske mønstre i
papiret. H. C. Andersen er kendt
for sine flotte papirklip, og du kan
finde nogle på internettet eller se
dem i Odense i H. C. Andersens
hus. På de næste to sider kan du
finde en skabelon og en vejledning i, hvordan du kan klippe papiret til et gækkebrev. Men du kan

Et gækkebrevsrim kunne fx være:
’Gæk, Gæk, Gæk – mit navn er
blevet væk’ eller ’Omme bag
en tjørnehæk, fandt jeg denne
vintergæk. Nu med den du får fra
mig, sendt en hilsen – hvem er
jeg?’.
Tænk sig et påskeæg, skæg med
gætterier og sjov med påskeklip.
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Fold A4 ark.

1

Danske Sømandsog Udlandskirker
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Klip - så du har et
kvadrat.

2
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Fold igen...

3

Glæd en du holder af
med et gækkebrev ...
4

Og igen...Så papiret
er samme størrelse
som skabelonen.
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Placér skabelonen
oven på det foldede
papir. Hold skabelonen godt på plads og
tegn hårdt mønsteret
op med en kuglepen,
så mærker efter
skabelonen ses på
det foldede papir.
Fjern skabelonen
igen. Tegn derefter
stregerne op med en
blyant så du tydeligt
kan se hvor du skal
klippe.

Gæk gæk gæk
mit navn er blevet væk.

Med tro og håb og kærlighed
jeg sender dig et håb om fred.

– at du for mig er ganske særlig
en ven så elsket og så ærlig.

Et lille brev jeg klippet har
og håber det står ganske klar

Forslag til tekst på brevet:

Klip nu ud efter
stregerne og kig evt.
på skabelonen for
at se hvad der skal
klippes af. Det er det
hvide der skal være
tilbage.

ip
Kl

sh
ng
la

er

så

sk

o
el
ab

n
ne

ka

n

a
pl

sp
re
ce

å

ol
tf
de

de
de

pa

r
pi

Fold forsigtigt ud og glat evt.
Med et strygejern ved lav varme.

KALENDER

Marts
15. Torsdag

Kl. 15
Dansk Forening Generalforsamling
Kl. 19
Studiegruppen
16. Fredag – 18. Søndag Konfirmandlejr til Danmark
25. Søndag Kl. 11
Familiegudstjeneste m. generalforsamling
(Husk sommertid) Frokost (tilmelding)
29. Torsdag Kl. 17:30 Fællesspisning/Skærtorsdag (tilmelding)
30. Fredag
Kl. 19
Langfredag – Nadverandagt med læsning af
passionshistorien

April

1. Søndag
8. Søndag
10. Tirsdag
11. Onsdag
12. Torsdag
15. Søndag
22. Søndag
23. Mandag
26. Torsdag
27. Fredag

Maj
5. Lørdag
6. Søndag
8. Tirsdag
10. Torsdag
16. Onsdag
17. Torsdag
19. Lørdag

Kl. 11
Kl. 11
Kl. 19
Kl. 18

Påskedag med let kirkefrokost
1. s. e. påske med kirkekaffe
Højskolesang – uanset din tone i livet
Læsecirkel – Kim Leines ”Afgrunden”
(Tilmelding pga. udflugt)
Kl. 19
Studiegruppen
Kl. 15
Gudstjeneste i Stockholm
Kl. 11
3. s. e. påske med kirkekaffe
Kl. 12
Dameklubben
Kl. 17:30 Mormormad/Fællesspisning (tilmelding)
Kl. 19
Bededag – Nadverandagt med bøn og
lystænding
Kl. 12
Kl. 13

Konfirmationsgudstjeneste
5. s. e. påske med besøg fra DSUK Nordjylland
og let kirkefrokost
Kl. 19
Højskolesang – uanset din tone i livet
Kl. 19
Kristi Himmelfartsdag – Nadverandagt
Kl. 18:30 Læsecirkel – Ring til præsten for titel
Kl. 19 Studiegruppen
Kl. 11 Konfirmationsgudstjeneste
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KALENDER
20. Søndag
21. Mandag
26. Lørdag
27. Søndag
29. Tirsdag
31. Torsdag

Kl. 19 Pinsedag – Nadverandagt
Kl. 12 Dameklubben
Kl. 10 Loppemarked med pølser og snobrød
Kl. 11 Trinitatis søndag med kirkekaffe
Kl. 17:30 Mormormad/Fællesspisning (tilmelding)
Kl. 19
Studiegruppen

Juni
3. Søndag		
10. Søndag Kl. 11
12. Tirsdag
Kl. 19
14. Torsdag Kl. 19
16. Lørdag
Kl. 17
17. Søndag
21. Torsdag
26. Tirsdag
28. Torsdag

Sommerudflugt
2. s. e. trin med kirkekaffe
Højskolesang – uanset din tone i livet
Studiegruppen
Fodbold-VM med grill (Danmark vs. Peru,
kampen begynder kl. 18)
Kl. 11
3. s. e. trin. med kirkekaffe
Kl. 13
Fodbold-VM (Danmark vs. Australien,
kampen begynder kl. 14)
Kl. 17
Sankt Hans fejring med bål
Kl. 15
Fodbold-VM med grill (Danmark vs. Frankrig,
kampen begynder kl. 16)
Kl. 17:30 Mormormad/Fællesspisning (tilmelding)
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Sømands- og Dameklubben – Rosenhill
Ude på den anden side af Älvsborgsbron, når du kommer fra
fastlandet - der finder du Rosenhill, hvis du straks svinger til højre,
venstre, venstre, højre og så en
sidste gang til venstre. Klods op
og ned af et villakvarter og tæt
på Eriksberg. Det er næsten som
vores egen kirke, lidt skjult for offentligheden, hvis ikke du leder
efter stedet. Dameklubben tog
denne tur i kirkens Himmelbus og
nåede frem til Rosenhill mandag
d. 5. marts. Her havde Sømandspræsten engageret Rosenhills forstander til en rundvisning. En del
af dameklubben havde hørt om
Rosenhill flere gange, mens andre
aldrig havde hørt om stedet før.
Så hvad er Rosenhill. Rosenhill er
en sømandsklub under Sjöfartsverket. Her mødes søfolk, sø-pensionister, havnearbejdere og ansatte ved rederierne. Her holder
rederierne sikkerhedskurser for
besætningerne og små konferencer. Med alle de søfolk, så havde
Dameklubben fået anstandsmænd
med sig. Kirkens tidligere formand
og sømandspræsten fulgte med
Dameklubben rundt, mens Platschef Agneta Swenson fortalte om
velfærdstjenestens arbejde, de
40.000 årlige besøgende, heraf
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8.000 direkte fra skibene. På Rosenhill har søfolkene mulighed for
at komme på et hurtigt internet,
så kommunikationen hjem er lettere, de kan gå i sauna, i motionscenteret, i svømmehallen, spille
bordtennis, billard, bordfodbold
eller anvende sportshallen til
fodbold, badminton, basket eller
zumba. Rosenhill har også Sjöfartens bibliotek, hvor tusindvis af
svenske og engelske bøger står
på hylderne. Det er nye bogtitler,
som i store trækasser bringes ud
til besætningen på skibene. Helt
uden lånetids begrænsninger.
Udenfor på Rosenhills store græsplæner var et stort gravearbejde
i gang. Her skal være kunstgræsplæner, hvor søfolket kan spille
fodboldturneringer og det lokale
foreningsliv kan leje sig ind. Men
mens vi var der, så var de store
flader dækket af sne og frost. Inde
i varmen kunne Dameklubben,
Leif og jeg glade sætte os til bords
i cafeteriet og nyde en kop kaffe
og lidt mad, mens nogle asiatiske
søfolk drak sig en øl og kiggede i
souvenirshoppen. Næste gang du
kommer over Älvsborgsbron, så
kig op til højre, så ser du et fyrtårn
inde i land. Det er der Rosenhill
ligger.

I billardrummet kigger Dameklubben på originale menukort fra Svenska
Amerika Linien

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. 07220372811
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Fællesspisningen Mormormad

Vores fællesspisning med traditionelle danske retter året igennem
har vist sig som en sand succes.
Troligt står vores faste stab i køkkenet og laver mad, som vores
mormødre gjorde det, og lækkert
smager det hver gang. Samtalerne
går henover bordene, hvor der
sidder ældre, yngre og børn side
om side og deler den gode oplevelse.
I foråret er følgende dage reserveret til køkkenets lækkerier: Skærtorsdag d. 29 marts, torsdag d. 26.
april, tirsdag d. 29. maj og torsdag
d. 28. juni. Hver gang serveres

maden kl. 17:30.
Tilmelding til Gerda på 072 331
3112 eller Sømandspræsten på
072 037 2811 er påkrævet. Måltidet inkluderer kaffe og postevand,
mens sodavand mv. kan tilkøbes.
Børn betaler 25,- og voksne 50,-.

Loppemarked lørdag d. 26. maj
Kirken har brug for dine lopper, så
vi kan få mere gang i økonomien
og aktiviteterne. Er du ved at
rydde op, eller har du blot nogle
gode og brugbare genstande, som
du gerne vil af med, så tøv ikke
med at ringe til Sømandspræsten
på 072 037 2811 eller skrive en
mail. Vi modtager og henter efter
aftale.

Loppemarkedets cafeteria sælger
kaffe, wienerbrød og røde pølser.
Børnene kan lave sig et snobrød,
og købmandsboden sælger ud af
lagret, fx koldskål, kammerjunkere
og dansk.

Vil du gerne have lopper og nye
brugte ejendele, så kom og køb på
vores loppemarked d. 26. maj kl.
10 til 14. Loppemarkedet holdes
uanset vejret, ude eller inde.
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Højskolesang – uanset din tone i livet.

Fællessang, alsang. Sang i fællesskab med fokus på den nydelse
og glæde, som opstår når genkendelse, flotte tekster og menneskestemmer er sammen i sang.

Vil børnene hellere lytte med,
så bliver der et tegnebord med
farver og godt med papir til den
kunstneriske kreativitet, som sangen forhåbentlig afstedkommer.

Tirsdag d. 10. april, altså den anden dag i den anden uge i april,
der mødes vi for første gang. Vi
synger fra højskolesangbogen og
vælger i fællesskab, hvilke sange
det bliver. De første 3-4 stykker
ligger fast, men ellers er der frit
slag. Børn, unge, yngre og ældre
voksne er alle velkommen.

Det koster intet og giver meget.
Det er kl. 19, den anden dag i anden uge hver måned til og med
juni.
Døren er åben fra kl. 18, hvis du
har brug for et sted at spise inden.
Vi synger til ca. 21.
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dansk forening
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Per Jensen tlf. 031561560
Sonja Nielsen tlf. 031690674
Grethe Mörup tlf. 031465205

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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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:

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

Menighedsrådets formand: Carsten Jensen

Telefon: 031-205746

Menighedsrådets kasserer: Helle Senor

Telefon: 0735718796

Sømandspræst: Lars Ulrich Kofoed

Telefon: 0720372811

Telefontid:

Præsten træffes bedst på telefonen mandag—tirsdag og
torsdag—fredag mellem 9 og 11.

Åbningstid:

Kirkens aktuelle åbningstider findes på kirkens facebook–
side eller oplyses per telefon.

Lån af lokaler: Efter aftale med præsten udlånes kirkens og kulturhusets
lokaler billigt til mindesammenkomst, familiesammen
komster, bryllupsreception, konfirmationsfest,
fødselsdage og lignende.
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