DANSK SØMANDSKIRKE
I GØTEBORG

ANKERKÆDE
at tro er at kaste anker

NR. 340: Basar & Julnummer

Præstens klumme:
Taknemmelighed
Efteråret er et farvespil af vidunderlige kulører. Gule, grønne,
brune, blå, grå og selv gyldne
farver fylder hverdagen. Blæst,
regn og kulde rykker tættere på
og river blade fra træernes skønne
kroner. En gåtur ud i den klare
friske efterårsluft med dens tunge
våde jordlugt vidner om, at snart
er året omme. Snart bliver det tid
til at rykke indendørs og tættere
sammen på forsvarlig vis, nu vi
heldigvis må igen. Men inden
vinteren for alvor ankommer, så
må vi lige ud, røre på os, blive
blændet af den herligt lavthængende sol og prøve om vi kan se
de mange fugletræk på himmelen.
Mens vi går, kan vi lytte til de tørre
nedfaldne blade, som hvirvler om
støvlerne, som var vi små legende
børn, der lader fødderne glide
gennem det gule hav af visne
blade. Små legende børn, som
samler skønne brune kastanjer op
og lægger dem i lommen, mens
vi opfordres til at huske på vores
kære, dem vi også mindes til Allehelgensdag.

livet har passeret forbi, nogle for
en kort flygtig tid og andre længere. Mennesker, som har fået
plads i livet og også på dem, som
nu ikke længere er i live. Det lyder
måske lidt melankolsk, men det
er ikke nødvendigvis sørgeligt af
den grund. Tværtimod kan det
være ganske livsbekræftende,
da alle de mennesker vidner om
levet liv i livet. Tilbageblikket er
en runde mere i erindringen om
det liv, som er levet ind til nu, og
bevidstheden om, at ligesom vi
engang var blandt de små børn,
der lod støvlerne glide gennem
de tørre blade, så er der nu nogle
andre små børn, der har den
fantastiske oplevelse for første
gang i livet. Nogle vi kan opfordre til at tage en kastanje i lommen. Sådan et tilbageblik kan
rumme en dyb taknemmelighed
over alt det gode, vi også fik lov
at leve i. Taknemmelighed over
bedsteforældre, der forsøgte at
berige deres barnebarns liv med
oplevelser og fortællinger fra
svundne tider. Taknemmelighed
over mennesker, som forsøgte at
give det, de fandt for dyrebart og
vigtigt videre til næste generation.
Efteråret er fyldt med erindringer
og samtidig er det fyldt med håb
for fremtiden.

Når efteråret rammer, så kommer
mange ligesom jeg til at tænke
tilbage. Tilbage på barndom og
alle de mennesker, som gennem
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Ikke mindst fordi efteråret i december glider over i julens eventyrlige ramme med fødslen af det
lille Jesusbarn og forkyndelsen
af barnets håbefulde rolle for
menneskenes fremtid. Vi rykker
tættere sammen til julebasar,
julefrokost, julegudstje-neste og
juletræsfest. Nu med endnu mere
bevidsthed om, at vi har brug for
fællesskabets varme, lys og håb i
vintermørket, hvor fremtidshåbet
kan se så ubeskriveligt koldt og
ørkesløst ud. Udenfor formulder
og forgår de gyldne blade, måske
under et kridhvidt snelag, men i
Göteborg højst sandsynligt under
lette støvfyldte regndråber fra
vintermørkets tåge. Fællesskabet
bærer os taknemmeligt gennem
vintermørket, og før vi ved af
det, så overraskes vi igen af den

lavthængende og blændende
sol. Under alle de mange formuldede blade spirer tusindtal erantis
og vintergæk frem. Vi kan igen
rammes af taknemmelighed,
måske fordi vi finder en kastanje
i vores jakkelomme, eller måske
fordi vi opdager, at livet fortsætter
derude, når vi går ud i den blændende sol med alle de velkendte
og alligevel overraskende farver
og dufte.

Forsidebillede
Skumringlys
over Göteborgs Havn
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Formandens “Goddag”
På samme måde som det i sidste nummer af Ankerkæden var Carstens tur
til at sige farvel, er det i dette nummer min tur, som den nye formand, at
sige “goddag” til jer alle. Jeg vil gerne
starte med at sige tak til jer alle for
den tillid I har vist ved at vælge mig til
formand for menighedsrådet. Mange
har hilst på mig i kirken eller til andre aktiviteter og ønsket mig tillykke
med posten, lært mig lidt bedre at
kende og haft mulighed for at snakke
om hvad der ligger dem nærmest i
forhold til kirken.
De fleste ved nok at jeg har en svensk
mand, Nicholas, som er hele årsagen
til at jeg endte med at blive i Göteborg. Vi har to aktive børn, som de
fleste nok er stødt på i kirken, da de
elsker at tage med mig ind til forskellige arrangementer.
Jeg fik en flyvende start på min tid
som formand, da vi i august var til
Repræsentantskabsmøde med DSUK
i Kolding. Det var en utroligt spændende og givende oplevelse, både i
forhold til at møde folk fra de andre
udlands- og sømandskirker og DSUK,
men også i forhold til noget så simpelt
som at sidde over 100 mennesker i
et rum sammen og SYNGE. Mange
levede stadig med meget strenge restriktioner på dette tidspunkt, og det
var tydeligt at vi alle lige skulle vænne
os til at det faktisk var i orden at give
hinanden hånd, sidde sammen, synge
sammen, ja egentligt bare VÆRE sammen.
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På trods af at vi nu i Sverige ikke længere lever med restriktioner grundet
corona, er der mange anbefalinger og
vaner fra det sidste halvandet år som
holder ved. For eksempel så er det
nu blevet det nye normale at holde
afstand og spritte af, og mange bliver
fortsat hjemme så vidt muligt. Mange
aktiviteter som var sat på pause siden
foråret 2020 er dog nu så småt i gang
igen og fra kirkens side gør vi vort bedste for at det skal være trygt at vende
tilbage til de fysiske sammenkomster,
som er så vigtige for vores danske fællesskab.
Vi går en begivenhedsrig tid i møde de
næste par år, for der er mange spændende projekter på bedding, som jeg
glæder mig til at arbejde videre med
og føre ud i livet. Den danske sømandskirke i Göteborg havde sin start maj
1953, hvor en stædig indsats fra den
danske koloni endelig udmundede i en
egen kirke med egen præst i lejede lokaler på Hvitfeldtsplatsen. Dette betyder at vi om halvandet år har et 70-års
jubilæum at fejre med manér, hvilket
jeg personligt ser meget frem imod at
begynde at planlægge.
Som mange sikkert har hørt, så er
vi i begyndelsen af et omfattende
renoverings- og ombygningsprojekt.
Den Danske Kirke flyttede i 1984 ind
i den nuværende ejendom og at vores
kirkes fysiske rammer trænger til en
kærlig hånd, kommer ikke som nogen
overraskelse. Ombygning og renovering er en naturlig del af at have til huse

i en ældre ejendom som med omsorg
skal passes på og stille og roligt opdateres i forhold til skiftende behov hos
alle der benytter sig af kirken og de
aktiviteter der finder sted der.
Vi startede projektet stille og roligt
dette forår med at få udfældet en
tilstandsrapport som gav os et godt
overblik over hvor vi stod med hensyn til bygningens renoveringsbehov.
Dette gav et meget positivt resultat,
i og med at der selvfølgelig var nogle
småskavanker der blev påpeget, men
intet omfattende, som vi ikke allerede
var klar over, blev bemærket. Vi fik
dertil udfærdiget en 10-års plan for
hvad der behøvedes gøres hvornår i
forhold til bygningen og de forskellige
rum og dele deraf. Renoveringsprojektet er lige nu på det stadie, hvor vi
drømmer stort og i samarbejde med
en arkitekt, får udarbejdet planer for,
hvordan kirken efter renovering og
ombygning kommer til at se ud indvendigt. Næste skridt bliver det omfattende arbejde med at søge midler
fra relevante fonde til at realisere
vores planer, hvilket DSUK kommer til
at hjælpe renoveringsgruppen med.

der skal gennemgås og diskuteres
igennem, men vi er kommet så langt
at næste skridt er at udarbejde vedtægtsforslag og fastlægge hvordan
organisation kommer til at se ud og
styres. Alt i alt, er det en proces der
ser ud til at den vil komme til at give
det ønskede resultat: en fælles dansk
kirke i Sverige.
Her på falderebet vil jeg gerne på
kirkens vegne rette en stor tak til
Carsten for hans arbejde og engagement de sidste mange år. Ligeledes
skal der lyde en stor tak til mine kolleger i menighedsrådet og til alle jer,
der engagerer jer, både som udvalgsmedlemmer og frivillige. Uden jer
ville vores kirke og fællesskab ikke
være her.
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle en god jul og
et godt nytår, eftersom dette bliver
årets sidste Ankerkæde.
Vi ses i kirken!
Christina

Vi arbejder også for at de forskellige
danske kirker og menigheder i Sverige
slutter sig sammen i en organisation, “Dansk Kirke i Sverige”. En stor
del af baggrunden for dette projekt
er at styrke kontakten og sammenholdet mellem de danske kirker og
menigheder, men det åbner desuden
op for, at vi på langt sigt kan blive et
anerkendt trossamfund i Sverige,
med de mange nye muligheder dette
medfører. Der er stadig en del detaljer
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Dameklubben
toralt arbejde. Dameklubbens
udflugt til Franciskusgården er d.
10. november, hvor en af brødrene i klosteret vil fortælle om
klosteret og dets dagligdag. Der
vil være fælles transport fra kirken
og tilmelding til Hanne Pedersen
på tlf. 072 250 62 12 senest d. 7.
november. Udflugten koster 30kr
plus et bidrag til Franciskusgården
for kaffe og foredrag. Du kan læse
mere om Franciskusgården på
www.paxetbonum.se. Kontakt
Hanne Pedersen, hvis du vil vide
mere om Dameklubben.

Fællesskab med samtaler, mad,
sang og oplevelser. Det er omdrejningspunktet i Dameklubben,
som mødes hver måned. I november måned tager Dameklubben
på udflugt til Franciskusgården i
Jonsered. Franciskusgården er et
fungerende munkekloster, som
har til huse i det der frem til 1978
var et plejehjem. I klostret holdes
gudstjenester og munkene tager
imod mennesker, som har behov
for omsorg, midlertidig bolig eller
rehabilitering i livet. Dagen er
præget af bøn, praktisk og pas-

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

7

Fællesskab i det svenske

Af Anne Meldgaard, DSUK
Det er kun 2. gang, de vandrer
i fællesskab, men det er en
brandgo’ idé. Det er i hvert fald
det indtryk, jeg har med hjem fra
vandretur med sømandskirken i
Gøteborg en smuk lørdag i oktober.
Egentlig var vandreturene en aktivitet, som gruppen ”Ung i Gøteborg” startede under pandemien,
men så blev nogle af de lidt ældre
i menigheden lune på tanken, ja lidt misundelige faktisk.
For sømandspræst Lars Ulrich
Kofoed var der ikke langt fra tanke
til handling, så tilbuddet om en
fælles tur for de unge, de ældre og småbørnsfamilierne blev
hurtigt en realitet. De lidt forskelligrettede behov løses med forskellige ruter, en kort på 5 km og en
længere på 10 km.
Sømandskirken ligger med et helt
unikt naturområde i baghaven:
Änggårdsbergen Naturreservat,
herunder Botanisk Have, hvor vi
mødes. Sophie er, med sine tre år,
dagens yngste deltager. De ældste, Anne, Kirsten og Anne Grethe
- hvis alder jeg ikke har spurgt
til - kom til Sverige i 60’erne og
70’erne. To af kvinderne har deres
voksne søn hhv. datter med.
Vi fordeler os på den korte og den
lange rute for at mødes undervejs

til bål, snobrød og madpakker.
Og afsted det går i det kuperede
terræn. Sofies storebror, Erik på
seks år, er kvik til at pege fugle
og fluesvampe ud for os andre,
og Anne deler gerne ud af sin
naturkundskab.
Vi når frem til mødestedet, og
der kommer gang i bålet, hvilket
går let, når sømandspræsten
også er spejder. Samtalen flyder
nemt imellem generationerne, og
nysgerrigheden er fin og positiv. En snak handler om dobbelt
statsborgerskab, som flere af
deltagerne har søgt, siden muligheden præsenterede sig i 2015.
De ønsker at kunne stemme til
Riksdagsvalget (red: Folketingsvalg). Det har de afstået fra gennem årtier, fordi de ikke ønskede
at afgive deres danske statsborgerskab. Nu er begge dele muligt,
og en af dem siger: ”Jeg ville ikke
kunne stå inde for alene at være
svensk statsborger – jeg er jo
dansk.”
En anden samtale er med Shajwan, som er dansk-kurder. Hun
deltager sammen med sin svenskkurdiske mand og deres lille
datter. 15 års opvækst i Danmark
gør, at Shajwan søger et dansk
kulturfællesskab. Hun har fundet
vandreturen gennem ”Ung i Gøteborg” gruppen.
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Linus på 35 år er dansk-svensk
og opvokset i Sverige. Han har
boet i Danmark i et par omgange
for at uddanne sig, og han taler
flydende dansk med en nærmest
bornholmsk accent. ”Hvis du kigger på et kort, gir’ det jo meget
god mening”, griner han. ”Bornholm er jo midt imellem.” Linus
fortæller, at han gerne havde haft
en tilknytning til den danske kirke
tidligere i livet. ”Det havde været
godt at kende flere ligesom mig.
Jeg har masser af gode svenske
venner, men det med humor er
alligevel anderledes på dansk.
Svenskerne forstår ikke altid ironi,
og den politiske korrekthed er
større her.”
Camilla, som er omkring de 40
år, er inviteret på vandretur af
sin mor, Anne Grethe. Hun har
en svensk far og er opvokset i
Sverige. ”Men jeg har jo også haft
et liv i Danmark,” siger hun, ”for
alle mine barndomsferier har vi
tilbragt i Rødby.”

Erik opdager en snog i søen,
ænderne bliver fodret med Sophies kanelbullar, og ved bålet
begynder vi at undre os over, hvor
deltagerne fra den lange tur bliver
af! Snobrødene og ostehaps’erne,
som præsten har haft med, er
spist, og kaffen er drukket. Noget
forsinket dukker Linus og Mathilde
op. De var kommet væk fra deres
rute i det kæmpe område som,
foruden et vandrende fællesskab
af ”danskere med flere”, også
tæller elge, slanger, mårhunde,
rådyr og harer.
Ca. 4,5 time efter start går vi
hjemad - i en fælles duft af røg opløftede af samvær og samtale
i et fællesskab på tværs af alder,
etnicitet og interesser
[Red: næste vandretur for alle aldre bliver ud til Södra Skärgården
lørdag d. 29. januar, vil du vide
mere, så hold øje med internettet
eller kontakt Lars Ulrich på 072
037 2811 medio januar.
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Grønlandsk filmkavalkadefinale
Rigsfællesskabets største land
var ofte henvist til et lille hjørne
på Danmarkskortet i klasselokalet. I år er det 300 år siden, at
præsten Hans Egede satte sine
fødder på Grønlandsk jord og der
dermed kom kongeligt udsendte
embedsmænd på øen igen.
300året er både blevet markeret, fejret og et symbol for det
grønlandske og danske forhold.
Tidligere har medlemmerne af
kirken set på fortidens forhold
gennem Knud Rasmussens film
”Palos brudefærd” fra 1934
og den oscarnominerede Qivitoq fra 1956 med danske Poul
Reichhardt i hovedrollen. Den
første foregik i det før-koloniale
grønlandske samfund, mens den
anden foregik i en kolonial omstillingstid. I denne store finale
på vores filmkavalkade inviteres
alle til et arrangement med
nutidige kortfilm om Grønland
og en åben fordomsfri refleksion
om kolonialisme og spørgsmålet,
tager vi del i koloniale strukturer
den dag i dag. Arrangementet
er tilrettelagt af kirkens tidligere
ungdomsassistent, filmskaberen
Louise Hollerup, og en anden
herboende dansk-grønlandsk
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filmskaber, Inuk Jørgensen. De
to turnerer i øjeblikket rundt
med deres film, som har fået
international opmærksomhed.
Filmene belyser forholdet mellem Danmark og Grønland, og
giver et godt grundlag for samtale. En deltager ved en tidligere
visning af Louises og Inuks film
fortæller om den efterfølgende
samtale: ”Jeg var lidt urolig for,
at det skulle handle om udskamning, men det gjorde det slet
ikke… vi kom rundt om mange
spændende ting i samtalen”.
Louises film ”Arctic Love Parade”
er en humoristisk kortfilm om
danskernes følelser for Grønland. Inuks film ”In the Shadow
of the Tuqtupite” er en prisvindende kortfilm om kolonialisme
og nutidens mineprojekter, der
udløste nyvalg i Grønland tidligere på året. Deltagelse er gratis
og der bydes på popcorn under
filmene. Vand, kaffe mv. kan
købes til rimelige penge. Filmene
og samtalen finder sted torsdag d. 9. december kl. 19-21. Vi
tilbyder vores ældre medlemmer
kørsel fra dør til dør. Tilmelding
senest søndag d. 5. december
via danskerneshus.storedo.com
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KALENDER 1
November

Onsdag d. 3. kl. 15
Bingo v. Dansk Forening
Torsdag d. 4. kl. 10-13 Åbent hus m. kaffe på kanden
		
Bestillingsdag til julebasaren
kl. 17:00 Børne- og ungdomsudvalgsmøde
Søndag d. 7. kl. 11:00 Allehelgensgudstjeneste
Tirsdag d. 9. kl. 16:30 Leg og Mad, meld dig til mailinglisten for
flere datoer.
Onsdag d. 10. kl. 12:00 Dameklubben besøger munkeklosteret i Jonsered.
		
Spilaften
Torsdag d. 11. kl. 10-13 Åbent hus m. kaffe på kanden Bestillingsdag
til julebasaren
Søndag d. 14.
Ingen gudstjeneste pga. basarforberedelser
Man-tors. d. 15.-18.
Basarforberedelser, hvor din hjælp kan bruges.
Fredag d. 19. kl. 14-18 Julebasar udlevering af varer og smørrebrød
ud af huset.
Lørdag d. 20. kl. 10-15 Julebasar med købmand, gevinster, smørrebrød
og cafe.
Man-tirs. d. 22.-23.
Basaroprydning og varepakning, hvor din hjælp
kan bruges.
Onsdag d. 24. kl. 14-18 Udlevering af købmandsvarer i Stockholm.
Søndag d. 28. kl. 11
Familiegudstjeneste med børneaktivitet,
1. søndag i advent

December

Torsdag d. 2. kl. 10-13
Lørdag d. 4. 		
Søndag d. 5. kl. 11
Onsdag d. 8. kl. 15
		
Torsdag d. 9. kl. 10-13
kl. 19
Søndag d. 12. kl. 11
		
Onsdag d. 15. kl. 12
Søndag d. 19. kl. 15
Torsdag d. 23. kl. 10-13
Fredag d. 24. kl. 15

Åbent hus m. kaffe på kanden
Julefrokost med juleklip for børnene
Gudstjeneste, 2. søndag i advent
Bingo v. Dansk Forening
Menighedsrådsmøde
Åbent hus m. kaffe på kanden
Filmaften m. debat: Arctic Love Parade & In
the shadow of the Tugtupite
Gudstjeneste, 3. s. i advent
Koncert: Trio Klavira spiller Mozart
Dameklubbens juleafslutning
Julegudstjeneste i Stockholm, 4. s. i advent,
se med på nettet.
Åbent hus m. kaffe på kanden
Julegudstjeneste i Göteborg, juleaften
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KALENDER 2

Januar

Lørdag d. 8. kl. 14
Søndag d. 9. kl. 11
Torsdag d. 13. kl. 10-13
Søndag d. 16. kl. 11
Torsdag d. 20. kl. 10-13
kl. 17
Søndag d. 23. kl. 11
Torsdag d. 27. kl. 10-13
Lørdag d. 29. 		
Søndag d. 30. kl. 11

Juletræsfest
Gudstjeneste, 1. s. e. helligtrekonger
Åbent hus m. kaffe på kanden
Gudstjeneste, 2. s. e. helligtrekonger
Åbent hus m. kaffe på kanden
Fællesspisning
Gudstjeneste 3. s. e. helligtrekonger
Åbent hus m. kaffe på kanden
Vandretur i Södra Skårgården for alle aldre
Gudstjeneste 4. s. e. helligtrekonger

Februar
Søndag d. 13.
Søndag d. 20.
Lørdag d. 26.
Søndag d. 27.

Gudstjeneste, Septuagesima
Gudstjeneste, Seksagesima
Fastelavnsfest
Gudstjeneste, Fastelavn

kl. 11
kl. 11
kl. 14
kl. 11

Alle gudstjenester transmitteres via internettet. Du kan finde link til
gudstjenesterne på kirkens hjemmeside www.dkig.se. Husk, at der
tilbydes kørsel fra dør til dør til kirkens ældre, særligt ved sene arrangementer. Du kan aftale kørsel på tlf. 072 037 2811 senest dagen før
arrangementet.

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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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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Leg og Mad

Barnelatter, løbende fødder og
små stemmer som fortæller, mens
de leger. Det er Leg og Mad, hvor
børn mødes til nogle timers fri leg.
I vintersæsonen er vi inde, hvor
legetøjet bliver fundet frem. Er
vejret godt sker det, at vi også laver bål i haven. Forældre og børn
kommer efter arbejde og hentning
fra institutionen, når det passer
ind i deres kalender. Dørene åbnes
kl. 16:30, hvor madlavningen også
begyndes. Leg og mad er et økolo-

gisk og sukkerfrit arrangement. I
vintersæsonen er menuen Tacos
hver gang, så kan børnene selv
vælge fra og til. Omkring kl. 17:30
står maden klar på bordet. Efter
maden hjælper alle med afrydningen, opvasken og oprydningen,
inden vi slukker lyset og slutter for
denne gang. Tilmelding til Leg og
Mad sker senest to dage før via
danskerneshus.storedo.com. Børn
betaler 25kr og voksne 50kr.

Gudstjeneste med børnekirke d. 28/11

det vi har lært, lave skuespil,
synge, se film og meget mere. Vi
kommer selvfølgelig også at læse
højt fra børnebiblen. Har børnene
eller forældrene nogle ønsker
tager vi det med i planlægningen.

Hej alle glade børnefamilier. Endelig kan vi starte børnekirken, og
det er noget, vi har glædet os til.
Hvad er børnekirken? Børnekirken
er et frirum for børn, hvor de kan
lære om biblen på en anderledes
og kreativ måde.

Første børnekirke bliver den 28.
november, hvor der laves julekort
og snakkes om Jesu fødsel. Planen
er, at børnekirken derefter afholdes ca. 1 gang om måneden, og så
snart de næste datoer er fastlagt,
skriver vi dette på Facebook. Vil
du vide mere, er du velkommen
til at kontakte mig på tlf 0707 993
204 eller natascha.dybeck@gmail.
com. Vi håber at se jer og jeres
børn søndag den 28 november.

Hvornår er der børnekirke?
Børnekirken er på samme tid,
som den normale gudstjeneste. Vi
begynder alle sammen i kirkerummet, og når præsten begynder sin
prædiken, går børnene med mig,
Natascha, i kælderen og hygger og
lærer om biblen på en børnevenlig måde.
Hvad laver vi? Vi kommer at
fokusere på det børnene synes er
sjovt. Det kan f.eks. være at tegne

Natascha Dybeck
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Vareliste til julebasarens købmand.
Her kan du finde de varer, som kan forudbestilles via ww.julebasaren.se inden d. 11.
november. Betalingen sker kontant eller med swish ved afhentningen af varerne til
julebasaren fredag d. 19. november eller lørdag d. 20. november.
Har du ikke tilgang til internettet, så kan du aflevere din bestilling ved kirkens åbent
hus arrangementer torsdag d. 4. og 11. november mellem 10 og 13. Gangbesværede
kan indtelefonere deres bestillinger i samme tidsrum.
Til julebasaren tilbyder købmanden direkte salg af varer fra varelisten, men også af
varer, som ikke er nævnt i varelisten og derfor ikke kan forudbestilles. Uden din
forudbestilling kan vi ikke sikre, at du kan finde alle varelistens varer på hylderne til
julebasaren. Derfor opfordrer vi alle til at forudbestille senest d. 11. november.
BEMÆRK, at medlemmer får 10% rabat i forhold til nedenstående listepris. Rabatten
fratrækkes ved betalingen. Det årlige medlemskontingent er på kr. 350,- årligt for
husstandens første medlem over 18 år, yderligere voksne koster 200,-. Medlemskab
tegnes via kuponen bagerst i Ankerkæden, som kan afleveres ved afhentningen.
Varenavn
And – fritgående
Asier – Beauvais, 310g
Asier – økologiske, 320g
Asier – sukkerfri – 300g
Brunkager
Brunkager – økologiske
Eddike – Lagereddike brun 1 ltr.
Drømmekagemix – bageblanding
Fedtegrever
Finskbrød
Finskbrød – økologiske
Flæskesteg – sælges kun i hele kilo
Flæskesteg – økologisk ca. 1,3kg
Flæskesvær – gammeldags
Frikadeller – frilandsgris
Fødselsdagsboller – Amo, bageblanding
Fødselsdagsboller – økologisk bageblanding
Honninghjerte
Hyldebærsaft – økologisk
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OBS!
Frost

Køl
Frost
Frost
Frost

Pris
Antal
400,40,40,35,28,35,16,50,25,30,35,100kr/kg
300,16,50,60,50,30,30,-

Varenavn
Jødekager
Jødekager – økologiske
Julemedister – 500g
Julemedister – økologisk 350g
Kammerjunker
Kammerjunker – økologiske
Kartofler på glas – perlekartofler
Kattetunger – chokolade
Kirsebærsauce
Klejner
Koldskål – UTH 1 ltr.
Krydderfedt
Leverpostej – bag selv
Leverpostej – hjemmelavet
Leverpostej – økologisk
Madkulør
Makroner
Mayonnaise
Ost – ca. 500 g.
Ost – økologisk ca. 500 g
Ost m. kommen – ca. 500 g.
Ost – stærk vakuumpakket ca. 500 g
Ostehaps – økologisk Lillebror ost
Pebernødder
Pebernødder – økologisk
Pålægschokolade 72% – økologisk
Pålægschokolade lys – økologisk
Remoulade
Remoulade – økologisk
Rugbrød mørkt i skiver 500 g
Rugbrød – økologisk
Rugbrødsbageblanding – økologisk
Rullepølse – økologisk skivet
Rullepølse, hele stykker
Rundstykker ca. 10stk
Rundstykker – Møllehjul, 6stk
Rundstykker – Skagenlapper, 6stk

OBS!
Frost
Frost

Køl
Frost
Frost
Frost

Køl
Køl
Køl
Køl

Frost
Frost
Frost
Frost
Frost
Frost
Frost
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Pris
25,30,55,70,20,25,15,30,20,25,30,25,25,30,30,17,17,25,100,-/kg
150,-/kg
150,-/kg
200,-/kg
45,25,30,50,50,25,30,20,40,40,35,150,-/kg
30,35,35,-

Antal

Varenavn
Rutebiler
Røde pølser – Frilandsgris 375g
Rødkål – Herregårds/Beauvais 720g
Rødkål – økologisk 370g
Sennep – Bähncke Arffmands
Sild – Karry Gammeldags MSC
Sild – Karry 230g MSC
Sild – Marinerede min 125g MSC
Sild – Marinerede 400g MSC
Sky
Solbærmarmelade – økologisk
Suppeboller – Mel-/kødboller 900 g
Suppeboller – økologiske Mel/kødboller 500g
Suppe Mou – Hønsekød 1 kg
Suppe Mou – Hønsekød økologisk
Suppe Mou – Oksekød 1 kg
Sylte 300 g
Tarteletter (LUKSUS)
Tarteletter (LUKSUS) – økologiske
Tarteletfyld – Høns i asparges 300 g
Tarteletfyld på dåse 410g
Tebirkes – 4stk. 340g
Torskerogn
Torskelever
Vaniljekranse
Vaniljekranse – økologiske
Wienerbrød – Prinsessestang 375g
Ymerdrys u. sukker – økologisk
Æbleskiver
Æbleskiver – økologiske
Øllebrød u. sukker – økologisk
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OBS!
Frost

Køl
Køl
Køl
Køl
Køl
Frost
Frost
Frost
Frost
Frost
Køl
Frost
Frost

Frost
Frost
Frost

Pris
32,61,40,26,34,60,40,40,50,15,28,70,70,50,70,50,30,23,32,40,40,35,30,30,25,30,35,30,35,60,40,-

Antal

Frivillige søges til årets julebasar

Årets julebasar nærmer sig med
hastige skridt og snart kan vi
glæde hinanden med smørrebrød,
æbleskiver, præmier og danske
købmandsvarer. For at det lader
sig gøre, så har vi brug for hjælp.
Det vil derfor være dejligt, hvis
du/I har mulighed for at hjælpe til
i kortere eller længere perioder.
Vi har brug for hjælp i uge 45-46
til opsætning og klargøring, og i
særdeleshed fredag d. 19 mellem

kl. 13.00 og 18.00 og lørdag d.
20.november kl. 9.00-15.00, hvor
boderne og cafeteriet har åbent.
I uge 47 er der brug for hjælp
til oprydningen, så vi kan fejre
familiegudstjenesten 1. søndag i
advent.
Kan du hjælpe, så kan du tilmelde
dig via julebasar.storedo.com eller
tlf. 072 037 2811, så kontakter vi
dig inden julebasaren.
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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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Kirke, kaffe og kristendom

I fællesskab undersøger vi bibelens, trosbekendelsens og
fadervors mange led. Hvordan
blev bibelen til bibelen, sagde
Jesus virkelig det, vi tror, han
sagde. Hvorfor lyder trosbekendelsen som den gør og hvad sker
der egentlig i gudstjenesten og
vores ritualer. Udgangspunktet
for en del af vores undersøgelse

sker i bogen ’Biblen, sådan har
du aldrig fået den før’, som hver
deltager får kvit og frit. Kaffe,
kirke og kristendom er for dig, der
er nysgerrig på, hvad vi egentlig
bekender og tror i Folkekirken. Vil
du vide mere, så kontakt præsten
på 072 037 2811, hvor der også er
tilmelding af hensyn til planlægningen af datoer.

Åbent hus

Torsdage mellem 10 og 13 holdes der åbent hus i kirken. Du er
velkommen til at kigge forbi for
en kort kaffepause eller måske
et roligt øjeblik i kirken, hvor du
er velkommen til at tænde lys i
kirkens lystræ. Åbent hus er også
din mulighed for at låne en dansk
bog eller film fra biblioteket, gøre

et køb i den danske købmand
eller få hjælp med digitale udfordringer. Til åbent hus kan du
også bidrage til kirken med mere
praktiske gøremål, hvis du ønsker
det. Har du brug for en mere fortrolig samtale med præsten, kan
dette aftales på tlf. 072 037 2811.
Velkommen til åbent hus.

Koncert: Trioen Klavira spiller Mozarts Kegelstatt-trio

Trioen Klavira består af violinist
Märta Mofjell, klarinettist Karin
Jansson og pianist Maria Weejs.
De tre musikere studerede sammen på musikhøjskolen i 80’erne
og 90’erne og har de senere år
spillet sammen i deres Trio. Kegelstatt-trioen blev skrevet i Wien
tilbage i 1786 og er det første
musikstykke skrevet for instrumenterne klarinet, violin og piano. Kegelstatt består af tre satser,

hvor den første minder om kegler
som vælter. Kegelstatt betyder hel
enkelt ”Et sted, hvor man spiller
keglespil”. Stykket er komponeret
af Mozart. Koncerten finder sted
søndag d. 12. december efter
gudstjenesten og vi beder om et
symbolsk beløb på 50kr. Deltager
du ikke i gudstjenesten beder vi
om tilmelding på tlf. 072 037 2811
eller danskerneshus.storedo.com,
da der er begrænsede pladser.
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Julefrokost med juleklip

Årets julemiddag bliver en lækker dansk julefrokost lørdag d. 4.
december kl. 14. Julefrokosten
bliver for alle i familien og alle
børnene kan hygge sig i kælderen,
hvor Børne- og Ungdomsudvalget arrangerer juleklip til lyden
af danske juleklassikere. Til en
julefrokost hører også julesange,
julekonkurrencer, kolde og lune
julefrokostretter, søde sager

og hjemlig dansk julestemning.
Deltagelse i julefrokosten koster i
år kun 200 for voksne og 100 for
børn. Drikkevarer tilkøbes. Årets
julefrokost bliver for maks. 50
personer, så den kan afvikles forsvarligt. Tilmelding senest tirsdag
d. 30. november via danskerneshus.storedo.com eller tlf. 072
037 2811.

Juletræsfest
Alle ved, at julemåneden er en
travl tid for mange. Ikke mindst for
julemanden, som dels skal nå fejringen af sin helgendag i Tyskland
og Holland, og dels afleveringen af
alle pakkerne fra sit værksted på
Grønland. Derfor er der ikke noget
at sige til, at han først dukker op
til den traditionelle juletræsfest,
som i år ligger lørdag d. 8. januar
kl. 14. Til juletræsfesten mødes
børn, deres forældre og evt.
bedsteforældre til en sidste bid
dansk jul. Der er dansk juleknas
på bordene og godter til børnene

fra julemandens store gavesæk. I
midten står det smukke juletræ og
venter på, at de hyggelige julesange synger på sidste vers, mens
børn og voksne danser rundt og
rundt om juletræet og i alle vores
lokaler. Juletræsfesten er en årligt
tilbagevendende tradition, som
du og dine børn/børnebørn kan
tilmelde jer ved at efterlade en
besked på telefonsvareren eller
via danskerneshus.storedo.com
senest søndag d. 2. januar. Børn
deltager for 25,- og voksne 50,-.

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: Christina Asplund Telefon: 0723137479
Menighedsrådets kasserer: Helle Senor
Telefon: 0735718796
Sømandspræst: Lars Ulrich Kofoed
Telefon: 0720372811

Telefontid:

Mandag—torsdag mellem 8:00 9:00 og
torsdag 10:00-13:00. Fredag er præstens fridag

Åbningstid:

Kirken har åbent torsdage 10:00-13:00 i forbindelse
med arrangementer og efter aftale.

Lån af lokaler: Efter aftale med præsten udlånes kirkens og kulturhusets
lokaler billigt til mindesammenkomst, 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)

