DANSK SØMANDSKIRKE
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ANKERKÆDE
at tro er at kaste anker

NR. 337: Vinter & Forår

Præstens klumme: Meget er blevet aflyst

Meget er blevet aflyst det seneste
års tid. Meget som vi har brug
for eller holder af, fødselsdage,
biograffilm, fællesspisning, dameklub, koncerter, fester, aftaler og
vigtige operationer. Det koster på
livsglæden, livsmuligheder og livsudfoldelsen at holde samfundet
lukket i håb om, at vi kan holde
smitten nede, flere i live og følge
med på hospitalernes undernornerede IVA-afsnit. Mens samfundet kæmper for at få kontrol over
virusset og dets mutationer, så vil
meget fortsat være aflyst en rum
tid. Det ser derfor ud til, at vi fortsat må savne meget af alt det, der
giver livet værdi, det, der gør livet
værd at leve.

moner i tusindvis. Forårets blomster vil kappes om solens stråler
inden træernes blade folder sig
ud og dækker skovbunden i sommerens mørkere nuancer. Livet
vil spire frem, det er det liv gør,
selv midt i en krise, som samfundets nedlukninger og et udfordret
hospitalssystem har medført. Selv
når vores normale livsglæde og
livsudfoldelse er udfordret med
aflyste arrangementer, anbefalinger og restriktioner, så er det dog
vigtigt, at vi husker, at det ikke er
selve livet som er aflyst.
Vi skal huske at leve, komme ud
i vinterens kulde, nyde forårets
komme og sprede liv omkring os.
Vi skal mødes med andre mennesker, om ikke fysisk endnu, så
per telefon. Alt for mange har siddet alt for længe og ventet. Ventet
på kontakt og fællesskab igen. Her
kommer derfor en lille lektie eller
rettere opfordring til, at du ringer
til to personer, som det er længe
siden, du sidst har talt med. Nogle
af dem, du savner. Du må gerne
hilse fra præsten og fortælle om
denne fællesskabsopgave, hvis du
har brug for en lille undskyldning
til dit opkald. Bagefter må du også
gerne ringe til mig, din præst, og
fortælle, hvordan det var. Måske
du gerne vil ud at gå en tur og tale

Men ikke alt kan heldigvis aflyses,
selvom året blev anderledes, så
blev det jul og et nyt år. Tiden
skrider fremad og selvom det lige
nu er koldt udenfor og fuglene
flyver mellem de nøgne grene
i jagten efter føde, så kommer
foråret snart. Først i den sene
vinter, hvor erantis og vintergæk
vil kappes om at komme først.
Hvis der er sne, så vil vi opleve
hvordan erantis bryder dennes
hvide overflade med sin grønne
stængel og smukke gule
kronblade. Lidt senere vil vi se
skovbunden dækket med ane2

fx med præsten, det kan gøres på
afstand og hver kan nyde sin medbragte kaffe fra termokanden. Alt
må ikke aflyses, slet ikke det, der
giver livet værdi, det, der gør livet
værd at leve.

torsdag fx aflyst med langfredags gru og mørke, men allerede
påskemorgen, og halvtreds dage
senere i pinsen, hører vi om indfrielsen af håbet med det glade
budskab om genoprettelsen af
fællesskab mellem mennesker
med lysets og livets Gud. Det, der
giver livet værdi, livets fællesskab.

Det er faktisk noget af det kristendommens højtider også handler
om. I Påsken blev glæden skær-

Forsidebillede
Vinterlandskab i
Västergötland
Foto: Karen Böhnke
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Gudstjenester og dine muligheder for deltagelse.
Mens aktiviteterne i samfundet endnu kører på vågeblus, så
fortsætter vores gudstjenester i
kirken. Gudstjenesterne gennemføres under de restriktioner og
anbefalinger, som myndighederne
i Sverige udstikker og med et øje
til biskoppernes anbefalinger i
Danmark. Derfor er vores gudstjenester kortere og uden nadver i
øjeblikket. Deltagelse i vores
gudstjenester kan ske på tre måder,
fysisk, digitalt og per telefon. Fysisk deltagelse i gudstjenesterne
kræver intet nyt, men begrænses af
de begrænsninger restriktionerne
påbyder.
Digital deltagelse kræver adgang
til internettet. Takket være en
bevilling fra Danas Legat sendes
alle vores gudstjenester direkte
via hjemmesiden Youtube, her
søger du på ”Dansk Sømandskirke
i Göteborg” eller ”Gudstjeneste
kl. 11 direkte fra Dansk Sømandskirke i Göteborg”. Du kan
også deltage via din mobil- eller
fastnettelefon. Du ringer op til
084 083 8230, når du er kommet
igennem, trykker du 70 26 18 28,
hvorefter du stilles ind til gudstjenesten.
De fysiske gudstjenester holdes i
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øjeblikket indendørs, men så snart
vejret igen tillader det, rykker vi
udendørs i haven. Her følger vi
naturligvis også gældende restriktioner bl.a. maksantal. Vi opsætter
pavilloner, hvis vejret alligevel
ikke er med os. Du kan også deltage i gudstjenesten, mens du sidder i egen bil. Vi har fået en god
donation til et EL-orgel fra DSUK
Nordjylland, hvilket muliggør
musikledsagelsen.
Har du spørgsmål til afviklingen
af gudstjenester eller er i tvivl om,
hvordan du kan deltage, så er du
velkommen til at ringe til præsten
på telefon 072 037 2811, så vi
finder en løsning, du har det godt
med.

Generalforsamlingen 2021
blevet direkte ulovligt at mødes
mere end otte personer. Udsigten
til, at restriktionerne og anbefalingerne lettes, er endnu ikke i
sigte. Nogle siger efter påske, hvis
vi er optimistiske. Andre er slet
ikke optimister. Men uanset hvad,
så bliver det heller ikke indenfor
tidsfristen i vores vedtægter, at vi
kan afvikle generalforsamlingen
i år. Derfor har menighedsrådet
besluttet, at generalforsamlingen
2021 vil blive udskudt til sommeren. En foreløbig dato er søndag
d. 20. juni. Hvorvidt det kan blive
denne dato og om vi må afvikle
den på samme måde som 2020,
må vi endnu afvente og se. Vi
håber naturligvis på det bedste.

Sidste år måtte menighedsrådet
aflyse og udskyde generalforsamlingen for Dansk Sømandskirke i
Göteborg. Årsagen er åbenbar. Vi
fandt en løsning med afvikling af
generalforsamlingen udendørs og
med mulighed for deltagelse via
computer og telefon for enhver,
som ikke kunne deltage fysisk.
Generalforsamlingen blev derfor
lige så velbesøgt som normalt og
menighedsrådets beslutning om
udskydelsen kunne heldigvis
godkendes af generalforsamlingen. Nu er det blevet tid til, at
menighedsrådet igen indkalder
til generalforsamling. Men situationen er ikke blevet bedre,
tværtimod er det i mellemtiden

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

Från vänster Jemina, Gunnvi
och Linda

www.gbb.nu * info@gbb.nu
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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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Skærtorsdagsmåltid og Gethsemaneandagt
disciplene ud i Gethsemane have,
hvor vi hører om tilfangetagelsen
og den efterfølgende passionshistorie Langfredag. Den stemningsfulde aften slutter med, at vi alle
går hjem i stilhed med tankerne
rettet mod håbets indfrielse
påskemorgen.
Indfries præstens håb, om lettelser af restriktionerne ikke, så
flytter fejringen over til vores
youtube-kanal og samme telefonnummer som ved gudstjenesterne
i almindelighed. Se evt. artiklen
om gudstjenesterne.
Indfries håbet inden påske, kan
tilmelding ske på tlf 072 037 2811
senest d. 22. marts. Deltagelse
koster 75 kr. per voksen og 25 kr.
per barn under 18år.

Sidste år måtte vi aflyse vores
fællesmåltid Skærtorsdag aften.
Det ser ikke meget anderledes
ud for årets fællesmåltid, men
et spinkelt håb lever endnu hos
præsten. Hvis restriktionerne og
anbefalingerne i april tillader det,
så inviteres du derfor til et liturgisk fællesmåltid i ihukommelse af
Jesu sidste nadver og de efterfølgende begivenheder. Vi indleder
aftenen med et jødisk påskemåltid, som det formodentlig har
taget sig ud for 2.000 år siden,
undervejs læser vi bibeltekster
og medvirker i de symbolske
handlinger, der hører det jødiske
påskemåltid til. Undervejs fejrer
vi desuden nadver. Efter måltidet,
borttager vi altersølvet, slukker
alterlysene og følger med Jesus og
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Fællesspisning – Hjemme hos dig

Normalt mødes vi i kirkens gode
fællesskab om lækker dansk mad.
Da det ikke er meget, som er
normalt lige nu, længes vi nok alle
efter vores møder, samtaler, fællesskab og ikke mindst den lækre
danske mad. Heldigvis behøver
vi ikke længes efter dansk mad.
Gerda, som trofast står i køkkenet
måned efter måned, har sendt
disse to opskrifter, der med fordel
kan forberedes samtidig, så der er
til to dages lækker dansk aftensmad.

hæld opkoget fra frikadellerne
samt lidt mælk i gryden. Det hele
koges godt sammen og bliver det
for tykt, så hældes mere mælk i.
Smag sovsen til med salt og peber
og tilsæt madkulør.
Frikadellerne serveres med kogte
kartofler og evt. hjemmelavet
agurkesalat.
Fars
1 kg flæskefars
1 stort løg
3 store æg
Ca. 1½ dl mel

Opskrift på frikadeller og boller i
karry. Det er samme ingredienser i
farsen. Ca. 4 personer.

Vand
Salt/peber

Kom farsen i en skål, riv løg i farsen og bland øvrige ingredienser i.
Spæd op med vand, det må ikke
blive for tyndt. Lad farsen hvile ca.
15-30 minutter.

Brunsovs
2 spsk. Margarine/smør
2 spsk. Mel
Mælk
Vand fra kødboller

Frikadeller. Del farsen og form
frikadeller med en spiseske. Frikadellerne steges og vendes på en
godt varm pande. Når du har stegt
frikadellerne, koger du panden af
til sovs.
Sovsen. I en gryde opbager du
ca. 2 spsk. mel og 2 spsk. margarine. Rør det godt sammen og
8

Boller i karry. Form farsen til
boller med en stor teske eller en
lille børneske. Læg dem i koldt
saltet vand. Kog bollerne op til de
er gennemkogte efter ca. 5 minutter. Skum dem af med en hulske.

Karrysovs

Karrysovs. Smelt smør i en gryde
og tilsæt karry, så det kan stå og
syde lidt. Kom derefter melet i
og rør godt rundt. Spæd op med
vand fra kødboller og mælk til
du får en sovs. Smag til med salt
og evt. mere karry. Kødbollerne
lægges i den færdige sovs og der
røres forsigtigt i gryden. Boller i
karry serveres med ris.

Vand fra kødboller

3 spsk. Smør
Karry
Ca. 3 spsk. Mel
Mælk
Salt/peber
Velbekomme!
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Et mærkeligt år, også i år!

Året 2020 blev nok det mærkeligste år i kirkens historie. Hvem
havde forestillet sig udviklingen,
da vi gik ind i 2020. Dengang var
Corona noget som kun fandtes
i Kina. Noget som danske aviser
tegnede satiretegninger over.
Vi gennemførte gudstjenester,
juletræsfest og fastelavn, som
om alting var normalt, hvilket det
også var på det tidspunkt. Men
så lukkede land efter land ned
i Europa og smitten blev bragt
hjem af bl.a. skituristerne. Sverige
fulgte trop i sit eget tempo. I takt
med myndighedernes anbefalinger, fulgte vi efter. Vi lånte et
El-orgel af Johannes, et af kirkens
unge medlemmer, og flyttede
gudstjenesterne udendørs. Vores
børne- og ungdomsaktiviteter flyttede også udendørs både i haven
og i naturen omkring Gøteborg. Vi
måtte udskyde generalforsamlingen og aflyse aktiviteter på tværs
af alder og aktiviteter for vores
ældre, da myndighederne bad alle
ældre om at blive hjemme. Denne
opfordring betød også, at de mest
trofaste hænder i kirken ikke
kunne stille op til arrangementer.
Nye yngre kræfter dukkede heldigvis op, så vi bl.a. kunne sikre
indtægter fra det årlige loppemarked. Det blev gennemført

med visir, håndsprit, afstandskrav
og adgangsbegrænsninger. Sankt
Hans blev slet ikke den deltagersucces, som festen plejer. Vi delte
fejringen op i to. Først en for alle
i risikogrupper og senere en for
andre. Det betød to gange Sankt
Hans bål, hvor det flotteste blev
det første. Konfirmationsforberedelsen og -datoerne blev også
omlagt, det betød forberedelse
udendørs, en aflyst Danmarkstur og konfirmationer som blev
skudt til oktober. Heldigvis skulle
vi ikke så langt hen på året før
den udskudte generalforsamling
kunne gennemføres. Den klarede
vi umiddelbart inden Sankt Hans.
Deltagelsen kunne ske direkte via
internet, telefon eller ved fremmøde i haven. Fremmødet på
alle tre måder var imponerende
og vi kunne samtidig leve op til
alle anbefalinger og restriktioner
på tidspunktet. Restriktionerne
tog dog til efter sommeren, vi
begyndte derfor vores hyggelige
ugentlige telefonmøder. I løbet af
en lille times tid mødes vi til en
gruppesamtale over telefonen og
vedligeholder på sikker og let vis
socialiteten fra kirken.
I løbet af efteråret blev ethvert
håb om, at vi kunne gennemføre
en julebasar eller vores julegudstjeneste som normalt desværre
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kvalt. Julebasaren måtte således
sadle om fra vores traditionelle
og hyggelige fysiske dagarrangement til en digital julebasar med
postordre i Ankerkæden og salg
via internettet til alle os i Göteborg og til danskerne i Stockholm.
Udleveringen af smørrebrød og
varer i Göteborg skete hen over to
intense dage i kirken, hvor både
nye og velkendte kræfter hjalp til.
Der skulle også to omgange udlevering til i Stockholm. Vi pakkede
ordrerne på forhånd, så de kunne
udleveres i samarbejde med en
gruppe i Stockholm. Julebasaren
blev derfor et mindst lige så stort
arbejde som normalt, men lod sig
heldigvis gøre trods alle de indførte restriktioner.
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Årets sidste aktivitet i kirken var
julegudstjenesten, som normalt
samler henved tres personer.
Men med et forsamlingsloft på
otte personer valgte vi at aflyse
den fysiske julegudstjeneste. I
stedet kunne julegudstjenesten
ses via internettet på kirkens nye
Youtube-kanal eller høres via telefonen. De to muligheder benyttede henved 125 personer sig af
juleaften og i juledagene.
Nu håber vi alle, at 2021 bliver
året, hvor verden bliver normal
igen, så vi igen kan mødes med
håndtryk, fællessang, middage og
samtaler om alt mellem himmel
og jord. Men denne normalitet
lader vist vente på sig.

KALENDER 1

Februar:
Lør. d. 13/2		

Fastelavnsfesten er blevet digital, se artiklen.

Søn. d. 14/2

11:00 Gudstjeneste, Fastelavnssøndag, ingen fysisk
gudstjeneste*

Ons. d. 17/2

9:55

Søn. d. 21/2

11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, 1. s. i fasten**

Ons. d. 24/2

9:55

Søn. d. 28/2

11:00 Gudstjeneste, 2. s. i fasten, ingen fysisk gudstjeneste

Marts:

Telefonklubben for alle derhjemme, se artiklen***
Telefonklubben for alle derhjemme, se artiklen***

Ons. d. 3/3

9:55

Søn. d. 7/3

11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, 3. s. i fasten**

Ons. d. 10/3

9:55

Søn. d. 14/3

11:00 Gudstjeneste, Midfaste, ingen fysisk gudstjeneste*

Ons. d. 17/3

9:55

Lør. d. 20/3

14:00 BINGO via din telefon eller computer, se artiklen*

Søn. d. 21/3

11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, Mariæ bebudelsesdag**
9:55 Telefonklubben for alle derhjemme, se artiklen***
11:00 Gudstjeneste, Palmesøndag, ingen fysisk gudstjeneste*

Ons. d. 24/3
Søn. d. 28/3
Ons. d. 31/3

April:

9:55

Telefonklubben for alle derhjemme, se artiklen***
Telefonklubben for alle derhjemme, se artiklen***
Telefonklubben for alle derhjemme, se artiklen***

Telefonklubben for alle derhjemme, se artiklen***

Tor. d. 1/4

18:00 Skærtorsdagsmåltid og Gethsemaneandagt, se
atiklen.**

Fre. d. 2/4

18:00 Langfredagsandagt, ingen fysisk gudstjeneste*

Søn. d. 4/4

11:00 Gudstjeneste, Påskedag, ingen fysisk gudstjeneste*

Ons. d. 7/4

9:55

Søn. d. 11/4

11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, 1. s. e. påske**

Ons. d. 14/4

9:55

Søn. d. 18/4

11:00 Gudstjeneste, 2. s. e. påske, ingen fysisk gudstjeste*

Telefonklubben for alle derhjemme, se artiklen***
Telefonklubben for alle derhjemme, se artiklen***
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KALENDER 2

Ons. d. 21/4

9:55

Telefonklubben for alle derhjemme, se artiklen***

Søn. d. 25/4

11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, 3. s. e. påske**

Ons. d. 28/4

9:55

Fre. d. 30/4

11:00 Bededagsandagt, ingen fysisk gudstjeneste*

Telefonklubben for alle derhjemme, se artiklen***

Maj:
Ons. d. 5/5

9:55

Telefonklubben for alle derhjemme, se atiklen***

18:00

Højskolesang, Befrielsesdagen, tilmelding nødvendig

Søn. d. 9/5

11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, 5. s. e. påske**

Tor. d. 13/5

11:00 Kristi Himmelfarts dag, ingen fysisk gudstjeneste*

Ons. d. 19/5

9:55

Søn. d. 23/5

11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, Pinsedag**

Ons. d. 26/5

9:55

Søn. d. 30/5

11:00 Gudstjeneste, Trinitatis søndag, ingen fysisk
gudstjeneste*

Telefonklubben for alle derhjemme, se artiklen***
Telefonklubben for alle derhjemme, se artiklen***

*=Fysisk deltagelse er ikke mulig, men deltagelse kan ske via internet
eller telefon, se nedenfor ved **.
**= Deltagelse er mulig via link på dkig.se eller tlf. 084 083 8230, tryk
koden 70261828, når du er igennem.
***=Deltag via din fastnet/mobiltelefon på tlf. 084 083 8230, tryk
koden 70261828, når du er igennem.

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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Fastelavn er mit navn…
Fastelavn i kirken er desværre
aflyst i år på grund af Covid-19 og
de restriktioner vi alle må følge.
Men! Vi vil dog ikke snydes helt
for lidt sjov og ballade, så vi laver
en lille fastelavnsleg i form af en
konkurrence. Det kommer til at
være en blanding af udfordringer
og spørgsmål der tester vores
viden om fastelavn og giver mulighed for lidt kreativt fastelavnssjov
derhjemme. Der er selvfølgelig en
lille præmie til årets kattekonge
og kattedronning! Vi kommer til

at starte legen til fastelavn (14.
februar) og man har indtil 28. februar at være med. Hold øje med
kirkens børnesider på facebook
for mere information! Har du ikke
Facebook så kan du maile natascha.dybeck@gmail.com og få
fastelavnslegen tilsendt.
P.S.: Hvis der er voksne som gerne
vil være med, er I selvfølgelig
meget velkomne til at være med
på legen!
Natascha & Christina
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Interviews medlemmer
I godt et år har samfundet været
ramt af anbefalinger og restriktioner i kølvandet på virusset.
Hvordan har det påvirket os
danskere i Göteborg? – Præsten
interviewede tre forskellige medlemmer om dette.
Natascha, gift med Erik og bosat
uden for Borås
Hvordan har den nuværende krise
påvirket dig?
Jeg har måttet finde nyt arbejde
på grund af besparelser i forbindelse med Corona. Det var ikke
så let, men det lykkedes selvom
mange andre også var ramt. Jeg
arbejder heldigvis en del hjemmefra, men må ind til Göteborg
hver uge. Jeg var blandt de første
som kørte med mundbind. Det
var længe før anbefalingerne i
Sverige, men jeg fulgte de danske.
Alle kiggede mærkeligt på en, som
var man syg. Som ambassadør for
Danes Worldwide har jeg deltaget
i møder om, hvordan vi påvirkes
som udlandsdanskere. Danes
Worldwide har gjort et stort arbejde for os hjemme i Danmark
med hensyn til rejseregler og
danskere bosat i lande, hvor de
hverken kan blive vaccineret dér
eller hjemme i Danmark.

Hvad har været hårdest?
Rejsebegrænsningen har begrænset mulighed for at støtte min
familie i Danmark. Jeg ville gerne
besøge et døende familiemedlem
og kunne ikke være med den sidste tid. Begravelsen kom jeg dog
med til.
Hvad savner du mest?
Det sociale liv, det påvirker at
være hjemme så meget. Der bliver
ingen spontane kaffeaftaler eller
AW (After Work). Antallet af mennesker, jeg ser, er blevet begrænset meget. Men jeg ser nogle
enkelte og vi mødes på de Cafeer,
hvor der ikke kommer særligt
mange mennesker og hvor afstanden kan holdes.
Har du lært noget nyt eller om dig
selv under krisen?
For ikke at blive Coronadeprimeret, så har jeg lært mig selv at
brodere. Vi har også opdaget, at
vi må stoppe med at høre og tale
om Corona, når det bliver aften.
Det blev simpelthen for hårdt, når
der var Corona overalt, og selvom
verden brænder, behøver du ikke
brænde med.
Fortsætter næste side
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Christina, gift med Nicolas, tobarns-mor og bosat i Göteborg

dre måder end det fysiske møde.
Hvad gør I for at holde kontakten
alligevel?

Hvordan har den nuværende krise
påvirket dig?
Hverdagen er ekstremt påvirket,
særligt vores ældste på 5 år kan
slet ikke få sit sociale behov dækket. Han savner venner, familie
og alle de ting, han plejer at
kunne, fx tage sporvognen eller
have legeaftaler med mange børn
samtidig. Det er svært at være
hjemme i så mange måneder med
to små børn, og særligt fordi vi
begge må arbejde hjemmefra. Der
er mange afbrydelser. Børnene
kan komme i børnehave, men der
er mange skiftende regler for, hvor
længe og hvornår, de bliver sendt
hjem, og for hvilke symptomer.
Vores yngste nøs fx en enkelt gang
og blev så sendt hjem med storebror. Hvilket han oplevede som en
straf.

Vi bruger videosamtaler. Børnene
har svært ved at holde koncentrationen, når det bare er telefonen.
Men kommer der et billede på, så
bliver det meget lettere. Vi kobler
en telefon til fjernsynet og sætter os samlet foran telefonens
kamera, så vi alle kan være med
i samtalen. Børnene viser, hvad
de fx har bygget i Lego. Vi laver
også videoer af forskellige aktiviteter og sender dem til familien
og børnenes venner. Vores ældste kommer selv og spørger, om
vi ikke kan lave videoopkald til
venner eller familie. Når børnene
taler med deres morfar, er det
lidt sværere, for han har normal
telefon. Men heldigvis kan hans
bror komme hjem til ham med sin
smartphone en gang imellem.

Hvad har været hårdest?

Hvad savner du mest?

Det er, hvordan det påvirker
børnene. Når børnene ikke er så
gamle, så fylder sådan et år meget
i deres liv. Det er længe siden, at
de har set en del af familien og
flere af deres venner. Det betyder,
at deres relationer til dem smuldrer. Det er lettere for os voksne.
Et år fylder ikke meget og vi kan
holde de sociale kontakter på an-

Jeg glæder mig til at kunne hoste
blandt mennesker, uden alle
tænker Corona og trækker sig
væk. Men også at kunne mødes
med mine ældre naboer for at
drikke en kop kaffe, som jeg
plejer. Vores ældste glæder sig til
legeaftaler, svømmehal og forlystelsesparker.
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Hanne, gift med Leif, pensionist
og bosat i Tuve

ringer ofte til flere af vores venner
og bekendte.

Hvordan har den nuværende krise
påvirket dig?

Hvad savner du mest?

Negativt, jeg har ikke kunnet
komme ud og ikke kunnet træffe
mennesker, så det sociale liv har
været ramt. Det har været træls at
gå hjemme så længe. Det er ikke
mig selv, jeg har været bange for,
men Leif. Han er i risikogruppen,
så det har været ekstra vigtigt at
begrænse det sociale. Jeg har fx
holdt god afstand og ikke rejst
med den kollektive transport.
Hvordan ser din hverdag ud under
krisen?
Den er fyldt med rutiner. Morgenkaffen, frokost, en daglig gåtur,
kaffe og så fjernsyn. Onsdag ringer
jeg ind til telefonmødet og søndag
til gudstjenesten. Jeg bruger min
telefon mere end normalt og

Vores sociale liv, børnene og
børnebørn. Torben bor i Danmark,
sidst vi så ham, var i sensommeren, da smittetallene var lave og
alt så bedre ud. Men nu kan han
ikke krydse grænsen. Til Lucia kom
Martin med familien og sang for
os. Vi sad ude på terrassen imens
de stod på vejen. Men ellers taler
vi med familien via facetime og
WhatsApp. Det er noget børnene
fik installeret på mobiltelefonen.
Det er ret enkelt, jeg skal bare
trykke på en knap og så kan vi se
hinanden, mens vi taler sammen.
Kirkens telefonmøde er endnu
mere enkelt, her behøver jeg
kun den almindelige telefon. Jeg
forstår derfor ikke, at der ikke er
mange flere som ringer ind om
onsdagen.
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Menighedsrådet på visions-seminar
En regnfuld lørdag i oktober
samledes hele menighedsrådet
hjemme hos formanden, Carsten,
til visions-seminar. Efter alle
havde fundet sig til rette med en
kop kaffe eller te, havde vi en sjov
rystesammenleg, da der var kommet 3 nye i menighedsrådet og alle
derfor ikke kendte hinanden. Efter
anekdoterne om os selv, var vi klar
til visionerne for Dansk sømandskirke i Göteborg.
Det første spørgsmål lød: “Hvad
betyder Dansk sømandskirke for
mig?”. Vi delte os i to grupper og
vi havde 5 min til selv at tænke,
inden det blev diskuteret i gruppen. Til stor overraskelse havde de
to grupper rigtig mange af de samme emner bare beskrevet med forskellige ord. Flere beskrev Dansk
Sømandskirke som et pusterum,
en oase eller et fristed midt i Göteborg. Det var følelsen af tryghed
som gik igen, men med fremhævelse af forskellige aspekter.
Når man kommer til Sverige
som ny og prøver at navigere i
den svenske kultur, kan det være
skønt at komme og få en snak om,
hvordan det er at være dansker i
Sverige med både de frustrerende
og lærerige oplevelser og også til
tider sjove misforståelser. I kirken
findes også en åbenhed og mulighed for at kunne stille de praktiske
og til tider lidt dumme spørgsmål.
Spørgsmål som kan være mærkelige at stille svenskerne direkte
eller om noget, som man slet ikke

kan forklare til svenskerne - hvor
køber man æbleskiver! - Eller
spørgsmål, som svenskerne ikke
selv kan forklare; hvorfor får man
sauerkraut (pizzasalat) med til sin
Pizza?!
Hvis man har boet i Sverige det
meste af sit liv eller er svensk
med danske aner, føles Dansk Sømandskirke som en tryg base med
kontakt til en levende dansk kultur. Hvordan forklarer man, hvad
fastelavn er til sine børn og børnebørn. Jeg har prøvet på mit arbejde, svenske børn kigger meget
mærkeligt på en. Det går ikke, det
skal opleves på egen krop at slå
katten af tønden og blive kronet til
kattedronning.
Der er en tryghed i at synge de
danske salmer og følge de danske
kirkelige ritualer. Vi snakkede om,
at der ikke er så stor forskel på en
dansk og en svensk gudstjeneste,
men det alligevel er i de små detaljer, man føler en genkendelighed og samhørighed. Der findes en
tryghed i, at man ved man kan få
en dansk kirkelig barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse,
kirken er der i alle situationer/
sammenhænge i livet, både de sørgelige og glædelige.
Alle nævnte, at alle føler sig
velkomne i kirken og der findes et godt sammenhold og for
flere føles kirken som et andet
hjem. Mange gav udtryk for, hvor
vigtigt, det er med sproget at
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kunne holde sproget ved lige, at
kunne komme og udtrykke sig på
sit moders- eller fadersmål og give
hjernen en pause. For andre er det
at kunne give et levende dansk
sprog til sine børn og børnebørn,
ikke mindst forståelse af det.
Vi prøvede at kategorisere de
forskellige aktiviteter i sømandskirken og vi kom frem til at vi
har 4 hovedsøjler; det kirkelige,
det folkelige, det kulturelle og
det maritime. Det maritime med
præstens skibsbesøg, er lidt en del
for sig selv, som de fleste af os
ikke er en del af. Derimod hænger
det folkelige, det kulturelle og det
kirkelige meget sammen, og det
er svært for os at skille dem fra
hinanden. Sankt Hans er fx både
meget folkeligt og kulturelt og i
første blik ikke helt så kirkelig ud
over navnet. Men kigger man i et
lidt større perspektiv, så er det virkelig et arrangement (som alle de
andre arrangementer), hvor alle er
velkomne og der bliver snakket på
kryds og tværs. Der er ingen forskel på direktøren, den studerende,
halv-dansken eller hel-svensken
- alle er vi lige. Selvfølgelig er det
mest danskerne, som diskuterer,
hvilken version af midsommervisen, der er bedst, men alle spiser
vi røde pølser og kartoffelsalat.
Vi kom frem til, at alt som binder os sammen, er mødet med
hinanden og samtalen. Samtalen
til kirkekaffen, hvor der bliver
diskuteret stort og småt. Samtalen i køkkenet, hvordan går det

med dig? Samtalen over bordet til
fastelavnsfesten, hvor længe har
I boet her? Samtalen med konfirmanderne om den gode samaritaner. Samtalen mellem sangene til
højskolesang og sådan kan vi blive
ved.
Til slut i vores seminar tegnede vi,
hvordan kirken ville se ud, hvis
vi var et skib. Vi tegnede blandt
andet præsten som styrmand og
alle os medlemmer som passagerer til forskellige arrangementer.
Medlemmerne i kirkens forskellige udvalg blev sat ved årene.
Uden vores frivillige, som er med
til at drive båden fremad, og uden
de deltagende passagerer ville der
ikke være et skib.
Menighedsrådet vil hen over foråret fortsætte samtalen om, hvad
det er, der driver sømandskirkens
skib fremad og hvilke arrangementer, som er vigtige for at holde
huset og kulturen levende. Skibet
kommer til at hænge i kirkens
entré, og der vil være plads til, at
du kan skrive, hvad vores danske
hus og sømandskirke betyder for
dig. Vi kommer tilmed til at sætte
skibet op på vores hjemmeside
dkig.se og facebookside ”Dansk
Sømandskirke – Kulturhus og folkekirke i Göteborg”. Du kan kommentere direkte på facebook eller
ved at sende mail til danskkirke@
dkig.se. Vi håber på at få din og de
andre medlemmers hjælp til ideer
og feedback til vores lille danske
oase midt i storbyen Göteborg.
Marie
19

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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Ved Ken Petersens død!
Ken Petersen var født i Odense,
men fik en del af sin opvækst i
Bolivia, hvor hans far arbejdede
som ingeniør. Ken blev uddannet
læge ved Københavns Universitet
og arbejdede nogle år som læge i
Danmark. Senere flyttede han til
Gøteborg, stiftede hjem og fik to
sønner, Erik og Gustav. Ken skrev
disputats i arbejdsmedicin og arbejdede dels på Sahlgrenska, dels
i privat praksis og hos Volvo. – En
kort tid havde Ken privat praksis i
Berlin.
Udover sin faglige dygtighed
og engagerethed i hver enkelt
patient var han også optaget af
samfundsproblemer og skrev
mange artikler om både økonomiske og samfundsetiske emner.
Gennem sit arbejde som læge og
samfundsdebatør var den kristne
kærlighedstanke den røde tråd. –
Ken fandt i gudstjenesten styrke
til dagligdagen, hvor han oplevede
modgang, sorger og skuffelser,
men også mange glæder. – Han
og Gustav var en tid trofaste
kirkegængere og inspirerende
samtalepartnere. – Han blev vores
huslæge og gode ven og var os til
megen hjælp og støtte.

Gennem de sidste mange år talte
vi jævnligt sammen over telefonen – gode samtaler, som bare
gode venner kan have. Ken bar
længe på sin sygdom, men havde
ikke mod på operation og sygehusophold. Som Blicher kunne
han sige : “ Sig nærmer tiden, da
jeg må væk, jeg hører vinterens
stemme!”. Der var få, som kom
Ken tæt ind på livet, og få, som
Ken kom nær. – Solveg og jeg blev
en del af Kens liv, og han blev en
del af vores liv. Vi fulgtes med
ham til det sidste! Vi fik meget
gennem Ken , derfor har vi mistet
meget. Så kan vi som Terje Vigen
sige: ”Stort har jeg mistet, men
stort har jeg fået, så får du ha´tak
da Gud”!
Æret være Kens minde!
Solveg og Henning Bøgesvang
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BINGO!

fon på telefon 084 083 8230, en
automatisk stemme begynder
at tale, når du hører stemmen,
trykker du 70 26 18 28 på din
telefon, hvorefter du nu kan høre
alle og alle kan høre dig. Derfor er
tavshed vigtig, mens du lytter på
tallene fra bingoopråberen. Får du
bingo, råber du bingo og afventer
bingoopråberens besked.

Dansk Forenings bingo har været
et fast indslag gennem hele
kirkens historie. Det ses ikke
mindst af bingopladernes påtrykte
tekst ”Dansk Ungdoms Forening”.
Af gode grunde afholder Dansk
Forening ikke bingo i øjeblikket
og når præsten taler med medlemmerne, så hører han flere
savne fællesskabet og samværet
omkring de gamle bingoplader.
Dansk Sømandskirke i Göteborgs
menighedsråd er derfor kommet
på den ide, at vi vil tilbyde en gang
bingospil hjemme i din stue.

Deltager du med din computer via
kirkens Youtube-kanal, så går du
enten ind via et link på hjemmesiden eller du går ind på youtube.
com og søger på ”Dansk Sømandskirke i Göteborg”. Vi sender
direkte fra trækningen. Får du
bingo, sender du straks en sms til
072 037 2811 med ordet ”Bingo”
og afventer besked.

Du kan deltage på to måder. Den
ene er per telefon og den anden
er via kirkens Youtube-kanal.
I begge tilfælde bruger du din
unikke bingoplade, som er blevet
medsendt denne Ankerkæde.
Indtil videre er det gratis at
deltage og der er præmier til den,
som først får en hel vandret række
og en hel plade.

Vi prøver i første omgang med et
spil BINGO lørdag d. 20. marts kl.
14:00, men bliver det en succes,
gør vi det måske igen, indtil Dansk
Forening igen kan mødes om
bingopladerne i vores kirkes hyggelige lokaler.

Deltager du per telefon, så ringer
du op via din fastnet/mobiltele-

dansk forening
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Per Jensen tlf. 031561560
Sonja Nielsen tlf. 031690674
Grethe Mörup tlf. 031465205
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Velkommen til Dansk Sømandskirke i Gøteborg
Adresse:
Thorild Wulffsgatan 8, 413 19 Gøteborg
Sporvogn
1, 2, 7, eller 8, stoppested Botaniska Trädgården
E-post:
danskkirke@dkig.se
Hjemmeside: www.dkig.se
Facebook:
Dansk Sømandskirke - Kulturhus og folkekirke i Göteborg
Plusgiro:
42 02 22-2
Bankgiro:
5682-8726
Swish-nummer: 123 129 3497
Menighedsrådets formand: Carsten Jensen
Menighedsrådets kasserer: Helle Senor
Sømandspræst: Lars Ulrich Kofoed

Telefontid:
Åbningstid:

Telefon: 031-205746
Telefon: 0735718796
Telefon: 0720372811

Mandag—torsdag mellem 8 og 9:30.
Fredag er præstens fridag
Kirken har åbent i forbindelse med arrangementer
og efter aftale.

Lån af lokaler: Efter aftale med præsten udlånes kirkens og kulturhusets
lokaler billigt til mindesammenkomst, familiesammenkomster, bryllupsreception, konfirmationsfest,
fødselsdage og lignende.
Ankerkæde:
Ansvarshavende redaktør: Lars Ulrich Kofoed
Layout: Willy Böhnke
Tryk: DS Tryck, Svenljunga
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Lad et nyt medlem udfylde denne blanket
Registerkort for Dansk Sømandskirke i Göteborg
Thorild Wulffsgatan 8, 41319 Göteborg
Fornavn

Efternavn

Postnummer

Adresse

Fødselsdato

Dato og underskrift

Telefon

E-post

ÅÅÅÅ-MM-DD

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)

