Præstens klumme:
Forventning eller overraskelse?

af, ikke må undlade at unde os
selv og hinanden. Nå, ja og så
især i reklamer, hvor produkter
fremstilles med nye overraskende
egenskaber eller evner, eller en
måde, hvorpå vi kan overraske
hinanden. En forbrugerisme, mere
vil have mere. Den senere tid har
jeg bemærket, at folk der uventet
møder hinanden på gaden, ikke
længere kan nøjes med den enkle
kommentar: ”det var vel nok en
overraskelse”, men agerer som på
amerikanske film, hvor de råber
højt og nærmest løber hinanden i
møde, som var det et menneske,
de ikke havde set i flere hundrede
år eller, som de troede var død
og borte, men nu er genfunden.
Om det er pandemiens isolation,
som har udløst denne trang til de
overdrevne glædesudbrud, når
noget uventet og overraskende
indfinder sig, eller det er udtryk
for den nævnte forbrugerisme,
det ved jeg ikke.

Jeg har aldrig brudt mig om
overraskelser. Men samtidig har
jeg hørt, at det er der mange
som gør. Ja, mange som ligefrem
skulle elske overraskelser, altså så
længe de er gode og glædelige.
Jeg har for eksempel kendt flere
som elsker ”surprise parties” eller
altid har drømt om dem. Jeg har
heldigvis aldrig selv været udsat
for sådan en overraskelse, men
er da godt nok blevet overrasket
en del gange i livet. Nogle gange
med negative og andre gange
med mere positive overraskelser.
Men helst vil jeg ikke overraskes,
så hellere have tiden til at se frem
mod noget, altså kunne nyde
forventningens glæde eller gøre
mig overvejelser om, hvordan jeg
kan undgå noget negativt, men
forventeligt.
Grunden til, at jeg sidder og overvejer disse to former for indtryk,
det forventede og det overraskende, er, at jeg blev opmærksom
på, at vores kultur i dag dyrker
overraskelsen, som mere positiv
end forventningen. I tv-serier og
trykte medier fremhæves overraskelsen, det uventede som
noget ønskværdigt eller i hvert
fald som noget, vi ikke må gå glip

Omvendt er forventningens glæde
heller ikke nødvendigvis bedre
end overraskelsens. Det belyses
så udmærket af en af vores mest
kendte danskere, Søren Kierkegaard, i en lille fortælling om og af
ham selv. Han havde engang inviteret sin forlovede, Regine Olsen,
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i teatret. Og Regine glædede sig
som et lille barn. Hun gik og talte
dagene og overvejede, hvad for
en kjole og hvad for en hat, hun
skulle have på den aften. Da tiden
endelig kom, spadserede Søren og
Regine igennem Københavns gader mod Det kongelige Teater. De
hilste på de fodgængere, som de
passerede, og konverserede lidt
med de andre teatergæster inden
de gik ind i teatersalen og fandt
deres pladser. Nu var de klar til,
at forestillingen kunne begynde.
– Men i samme øjeblik tæppet
går op, rejser Søren Kierkegaard
sig og tager Regine under armen
– og så forlader han teatret med
forklaringen, at forventningens
glæde er den største og den har
Regine jo allerede fået. Sikken en
skuffende overraskelse for Regine,
og ikke underligt, at forlovelsen
ikke kunne holde i længden. For
selv hvis forventningens glæde var
størst, så var den jo ikke den fulde
oplevelse. Forventningen må
netop indfries jævnligt, hvis den
skal holde i længden.

Nu håber og tror jeg derfor på, at
vi ikke overraskes endnu engang,
men kan se forventningerne indfriet med gennemførelsen af alle
vort fællesskabs levende aktiviteter, gudstjenester og arrangementer.

Nu sidder du så igen med en
Ankerkæde i hånden, fyldt med
aktiviteter, gudstjenester og
arrangementer. Der er nok at
se frem til, nok at glæde os til.
Masser af muligheder for, at vi
kan få vakt forventningens glæde.

Forsidebillede

Vel mødt og velkommen tilbage
i vor danske kirke og kulturhus i
Gøteborg!

Grønlandsflag foran kirken
på Grønlands nationaldag
den 21. juni
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Træffe-, telefontider og fællesfrokost

kan gives per mail eller i præstens
telefontid, som vi samtidig kan
fortælle udvides. Fremover kan
præsten kontaktes telefonisk kl.
8-10 og 13-15 søndag til onsdag.
De søndage, hvor der ikke er gudstjeneste, er der dog ingen telefontid. Åbent hus-arrangementets
træffetid udvides og flyttes desuden, så præsten normalt kan
træffes onsdage kl. 10-14. Bemærk, at enkelte onsdage, kan
træffetiden være aflyst eller forkortet, det fremgår af kalenderen.

Kirken har gode erfaringer med
det ugentlige åbent hus-arrangement: Kaffe på kanden. Derfor
udvider vi nu tilbuddet, så der en
gang månedligt vil være mulighed
for at spise fællesfrokost kl. 12.
Der vil være tale om et traditionelt hverdagsfrokostbord med lidt
dansk rugbrød, pålæg og tilbehør.
Det er altså helt enkelt og fokus
ligger på det hyggelige samvær
over maden. Mad smager jo bare
bedre, når det deles med andre.
Deltagelse i frokosten koster 30,kr. og der er mulighed for tilkøb af
drikkevarer. Vil du deltage, så giv
gerne besked i forvejen. Besked

Kan du hjælpe til med fællesfrokosten i ny og næ, så kontakt
præsten på 072 037 2811.

Unge danske i Gøteborg

Mange har hørt om Ung i Gøteborg, som er arrangementer for
de unge primært i alderen 1735år. Men der findes jo en gruppe
unge, som er lidt yngre. Nemlig
gruppen 14 -18årige, nogle tidligere konfirmander. Vi har før talt om
aktiviteter for denne gruppe, men
desværre nåede pandemien at
stikke en kæp i hjulet, da vi skulle
til at starte det op. Nu prøver vi så
i dette halvår med først to aktiviteter. Den ene en tur i Liseberg d.
10/9. Turen er planlagt af Peter,
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som var i skolepraktik i kirken før
sommeren. Du kan læse mere om
turen til Liseberg i annoncen. Den
anden er en tur i Slottsskogen d.
23/10 for at spille Frisbeegolf. Når
vi er færdige med vores golfturnering, går vi til kirken, hvor vi
spiser sammen.
Ved begge arrangementer er der
en egenbetaling og tilmelding sker
via kalenderen på folkekirken.se.

Dameklubben
Dameklubben også på opdagelse
i Gøteborg. Dameklubben har fx
besøgt Rosenhill, seamen’s center,
Elyseum og Kvarnbyn. Du finder
efterårets mødedatoer i kalenderen.

Højskolesangbogen bliver fundet
frem, når Dameklubben mødes til
en god og lækker frokost i efteråret. Hvert møde i Dameklubben
begynder og slutter nemlig med
en af vores sangskatte. Imellem
de to sange går samtalen mellem
de fremmødte og ofte gives der et
kort oplæg forud for samtalerne.
Dameklubbens møder begynder kl. 12. Mødestedet er oftest
i kirken, men hver sæson tager

Vil du med i Dameklubben, så
kontakt Hanne Petersen på tlf. 072
250 6212 eller tal med præsten.
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Bogcirkel og Bokmässan

I det kommende halvår har
bogcirklens læseheste sat sig for
at komme gennem hele seks gode
danske bøger. Vi lægger ud onsdag
d. 17. august kl. 14 med Thomas
Korsbergs ”Hvis der skulle komme
et menneske forbi”, en historie fra
en af Danmarks udkanter, hvor livet fortsætter selv om håbet er fordampet. Bogtitlerne er derudover
Kirsten Thorups ”Indtil vanvid
indtil døden”, Niviaq Korneliussens
”Blomsterdalen”, Herman Bangs
”Irene Holm”, Ib Michaels ”Brev til
månen” og Kim Leines ”Efter åndemaneren”. De fem første bøger
kan allerede lånes hos Göteborgs

biblioteker.

Torsdag d. 22. september tager
bogcirklen på udflugt til Bokmässan med dens 800 udstillere og
mange spændende foredrag og
samtaler på scenerne. Du kan
også tage med os, selvom du ikke
deltager i bogcirklen normalt.
Hver deltager står selv for køb af
billet, men vi mødes på et nærmere aftalt sted.
Vil du være med i bogcirklen, vide
mere om, hvordan hver bogcirkel
forløber eller med os på Bokmässan, så kontakt Helle Jørgensen på
tlf 070 938 0170 eller hør præsten
ad.

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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Fællesgudstjeneste
Efter to års fravær er den økumeniske fællesgudstjeneste i Tyska
Kyrkan tilbage. Gudstjenesten
afholdes i et samarbejde mellem alle de protestantiske kirker i
Gøteborg. Her kan du møde den
islandske, den norske, den finske, estiske, tyske, anglikanske og
mange andre kirketraditioner. Vi
fejrer en fælles gudstjeneste med
indslag på de deltagende kirkers
modersmål, flot korsang og efterfølgende internationalt kagebord.

Hvilken rolle vores præst har i
årets fællesgudstjeneste er endnu
uvist, men forhåbentlig kommer
du og støtter op om dette fredselskende arrangement. Gudstjenesten begynder kl. 11 og adressen
er Christinae Kyrka, Norra Hamngatan 16. Nærmeste holdeplads er
Brunnsparken.
Vi mødes lige udenfor Christinae
Kyrka søndag d. 23/10 kl. 10:50 og
følges ad ind.
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Høstgudstjeneste med brunch og kirkekaffe
salmer, nadver og en fortælling,
så vil Høstgudstjenesten også
rumme muligheden for at fejre
vores frivillige og deres store
indsats for vores fællesskab. Efter
høstgudstjenesten er der kaffe,
kage og en auktion over de grøntsager, frugter og blomster, som
har smykket kirkerummet.

Søndag d. 25. september sætter
vi fokus på alle de gode gaver,
som gerne skulle fylde laderne
på denne årstid. I år er det måske
særligt vigtigt, nu vi igen kan samles og glæde os over høsten og
fællesskabet.
Gudstjenesten er for hele familien og vi vender op og ned på
rækkefølgen ved at starte med at
spise en brunch og pynte kirken
sammen.
Tag noget
af din høst
fra haven
eller supermarkedet med,
så kirken
bliver fyldt
med den
overflod,
som vi
hvert år
skænkes. Når vi er færdige med
brunchen og pyntningen, så sætter vi os over på ”kirkebænkene”
og begynder fejringen af høsten
med en familievenlig høstgudstjeneste.

Deltagelse i høstgudstjenesten er
naturligvis gratis og kræver ingen
tilmelding,
mens deltagelse i den
forudgående
brunch
kræver
tilmelding
i kalenderen på
folkekirken.
se eller til
præsten
senest onsdag d. 21. september. Brunchen
koster 50,- sek. for voksne og 25,sek. for børn. Kan du hjælpe til
med forberedelsen af brunchen,
så kontakt præsten på 072 037
2811 eller danskkirke@dkig.se.

Selve høstgudstjenesten begynder
cirka kl. 12. Ud over smukke høst-
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Gudstjenester med kirkekaffe

Gudstjenesterne er kirkens
eksistensberettigelse og årsag til,
at Folkekirken gennem Danske Sømands og Udlandskirker udsender
en præst til betjening af danskere
i udlandet. I Dansk Sømandskirke
i Gøteborg fejrer vi gudstjeneste
omkring 30-34
gange årligt
og hver gang
afslutter vi
med kirkekaffe.
Kirkekaffen
består af en let
rugbrødsfrokost, kaffe, kage
eller wienerbrød. Der er
nogle forberedelser forud for
hver gudstjeneste. Der er
naturligvis dem,
som præsten
og organisten
tager sig af,
men så er der
også dem, som
en kirketjener
normalt ville
tage sig af i Danmark, men som vi
med vores begrænsede økonomi,
må lade frivillige kræfter stå for.
Det er Dannebrog, som skal hejses, altersølvet, som skal hentes

i pengeskabet og sættes frem
og så er det kirkekaffen, der skal
forberedes med borddækning og
kaffebrygning med videre. Efter
kirkekaffen er der oprydningen
bestående af opvask, gulvfejning
og altersølvet, som skal tilbage i
pengeskabet.
Mens Dannebrog kan få lov
til at pryde den
svenske himmel
indtil præsten,
tager det ned
igen ved aftenstide.
Til disse forberedelser
før og efter
gudstjenesten
søger vi nu
frivillige, der
har lyst til at
bidrage til
gudstjenestefællesskabet og
dermed vores
kirkes eksistens
en eller flere
søndage om
året. Du kan kontakte præsten
eller skrive dig på listen i kirken,
hvis du er en af dem, som vil og
kan give en hjælpende hånd.
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Loppemarked
Har du guld gemt i dine gemmer,
vil du bidrage til kirkens fortsatte
eksistens eller gøre et ægte kup? –
Så er det tid til vores årlige loppemarked lørdag d. 3. september kl.
10 – 16. Udover loppemarkedets
mange gode fund, så kan du også
nyde en god kop kaffe, dansk
wienerbrød eller en hotdog i vores
lille cafeteria.

efter aftale. Dels i form af hjælp
med sortering af loppefundene
og opsætning af telte i ugen op til
loppemarkedet. Men også og ikke
mindst i form af hjælp med loppesalget og cafeteriebetjeningen om
lørdagen.

For at loppemarkedet kan blive en
succes, så har vi brug for hjælp fra
medlemmerne. Dels i form af gode
loppefund, som vi gerne henter
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Du kan aftale afhentning/aflevering af loppefund og/eller melde
dig som frivillig ved at kontakte
Lars Ulrich på 072 037 2811 i
telefontiden eller på danskkirke@
dkig.se.

KALENDER 1
August
Ons. d. 10.

kl. 10-14
kl. 12
Søn. d. 14.
kl. 11
Man. d. 16. kl. 18:30
Ons. d. 17.
kl. 10-14
kl. 14
Fre. d. 19. – søn. d. 21.
Man. d. 22.		
Ons. d. 24.
kl. 10-14
Tors. d. 25.
kl. 17
Søn. d. 28.
kl. 11
		
Tirs. d. 30.
kl. 18:00
Ons. d. 31.		

Åbent hus med kaffe på kanden
Fællesfrokost
Gudstjeneste med kirkekaffe, 9. s. e. trin.
Ung i Gøteborg: Spilleaften
Åbent hus med kaffe på kanden
Bogcirklens sæsonstart
Repræsentantskabsmøde i DSUK, ingen
gudstjeneste
Ingen telefontid pga. kursus
Åbent hus med kaffe på kanden
Fællesspisning
Gudstjeneste med kirkekaffe, 11. s. e. trin.
Konfirmandindskrivning
Ung i Gøteborg: Café
Ingen træffetid

September

Lør. d. 3.
Søn. d. 4.

kl. 10-15 Loppemarked
kl. 11
Gudstjeneste med kirkekaffe, 12. s. e. trin.
kl. 13:30 Leg og Mad
Ons. d. 7.
kl. 10-12 Åbent hus med kaffe på kanden
kl. 12
Dameklubben
kl. 18:30 Ung i Gøteborg: Opstartsmøde
Lør. d. 10.
kl. 13-22 Unge danske: Lisebergtur
Søn. d. 11.
kl. 10:30 Udflugt: Jubilæumsgudstjeneste i Småland
Ons. d. 14.
kl. 10-14 Åbent hus med kaffe på kanden
kl. 12
Fællesfrokost
Tors. d. 15.		
Bingo ved Dansk Forening
Ons. d. 21.
kl. 10-14 Åbent hus med kaffe på kanden
Tors. d. 22.		
Udflugt med bogcirklen til Bokmässan
Søn. d. 25.
kl. 11
Høstgudstjeneste med brunch og kirkekaffe,
15. s. e. trin.
Ons. d. 28. 		
Ingen træffetid
Tors. d. 29.
kl. 17
Fællesspisning
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KALENDER 2
Oktober
Ons. d. 5.

kl. 10-12
kl. 12
Tors. d. 6. 		
Søn. d. 9.
kl. 15
Man d. 10. – tors. d. 13.
Søn. d. 16.
kl. 11
Ons. d. 19.
Lør. d. 22.
Søn. d. 23.
Ons. d. 26.
Tors. d. 27.

Åbent hus med kaffe på kanden
Dameklubben
Bingo ved Dansk Forening
Gudstjeneste i Stockholm
Ingen telefon- eller træffetid pga. kursus
Gudstjeneste med besøg fra Syddanmark og
kirkekaffe, 18. s. e. trin.
kl. 13:30 Leg og Mad
kl. 10-14 Åbent hus med kaffe på kanden
kl. 12
Fællesfrokost
kl. 10
Vandretur for alle aldre.
kl. 11
Fællesgudstjeneste i Tyska Kyrkan,
Norra Hamngatan 16
kl. 14
Unge danske: Frisbeegolf
kl. 10 –14 Åbent hus med kaffe på kanden
kl. 17
Fællesspisning

November
Søn. d. 6.

kl. 11
kl. 13:30
Lør. d. 19. – søn. d. 20.
Søn. d. 27.
kl. 11
December
Søn. d. 4.
kl. 11
Søn. d. 11.
kl. 11
Søn. d. 18.		
Lør. d. 24.
kl. 15

Gudstjeneste med kirkekaffe, Allehelgensdag
Leg og Mad
Julebasar
Gudstjeneste med kirkekaffe, 1. s. i advent
Gudstjeneste med kirkekaffe, 2. s. i advent
Gudstjeneste med kirkekaffe, 3. s. i advent
Gudstjeneste i Stockholm, 4. s. i advent
Gudstjeneste med efterfølgende juleknas,
Juleaften

Alle gudstjenester sendes på internettet via link under ”om kirken” på
dkig.se. Efter gudstjenester er der kirkekaffe. Har du brug for kørsel til
gudstjenester eller arrangementer, så aftales det med præsten.
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Julebasaren
Den kommer hvert år, julebasaren. En fast og hyggelig tradition,
hvor alle har mulighed for at få
fat i julevarerne, nyde lidt lækkert smørrebrød og vinde de gode
gevinster i sponsorlotterier og
tombolaer. Julebasaren kommer
også i år og selvom det kan virke
som langt ude i fremtiden, så er
det blevet tid til at påbegynde
forberedelserne til denne faste
og vigtige indtægtskilde til kirkens
eksistens. Alle som vil være med

til at planlægge og give en hånd
indkaldes derfor til basarmøde
søndag d. 4. september kl. 13:30 i
kirken. På mødet vil vi dels evaluere julebasaren 2021 og dels lægge en tidsplan for forberedelserne
til julebasaren 2022. Har du kommentarer til julebasaren, så send
dem gerne til danskkirke@dkig.se.
Anmeld gerne din deltagelse i mødet via kalenderen på folkekirken.
se eller til præsten i telefontiden.
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Fællesspisning

Traditionel og god husmandskost,
sådan som vor mormor lavede
den i vor barndom. Det er menuen hver gang der er fællesspisning. Fællesspisningen begynder
kl. 17, men dørene åbnes i god tid
før. Årets første fællesspisning er
d. 25. august, hvor køkkenholdet
byder på en sand livret, nemlig
dansk bøf med løg. Så der er
noget at glæde sig til. Menuerne
til den følgende fællesspisning
afsløres samme aften, så forvent-

ningens glæde kan vokse en lille
månedstid. Prisen for deltagelse
er 60,- sek. for voksne og 30,- sek.
for børn. Der er mulighed for
at købe drikkevarer til rimelige
priser.
Tilmelding til fællesspisningen
med det hyggelige samvær omkring bordene sker via kalenderen
på folkekirken.se senest d. 22.
august eller i præstens telefontid
senest d. 21. august.

Konfirmander 2023
Konfirmandåret 2022/23 begynder snart og allerede nu ser det ud
til, at vi kan sammensætte et fint
hold konfirmander. Konfirmanderne kommer til at deltage ved
gudstjenester, arrangementer og
tager på konfirmandlejr til Stockholm, København og måske til
Nordjylland. Konfirmationsdagen
er endnu ikke fastlagt, men bliver
aftalt ved første konfirmationsforberedelse søndag d. 28. august.
Her aftaler vi også en række

søndage, hvor konfirmanderne
først deltager i gudstjenesten og
efterfølgende har konfirmationsforberedelse. Du kan kontakte
præsten for mere information.
Vil du konfirmeres eller har du et
barn eller barnebarn, som gerne
vil deltage i konfirmationsforberedelsen og konfirmeres, så gå
ind på folkekirken.se og udfyld
tilmeldingen i kalenderen.
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Grøn Kirke

Vi i menighedsrådet har besluttet,
at vi vil have kirken miljøcertificeret med ordningen ”Grøn Kirke”.
Derfor er der blevet nedsat et arbejdsudvalg, Grøn kirke-udvalget.
Udvalget skal undersøge, hvordan
vi kan blive certificeret og lede
os alle på rette vej, så vores kirke
også kan bidrage til en mere miljøog klimavenlig verden. Udover
at øge vores opmærksomhed
på vores forvalteransvar overfor
Guds skaberværk, så vil certificeringen øge vores opmærksomhed
på kirkens forbrug og belastning.
For at blive certificeret skal vi

nemlig opfylde mindst 25 ud af 48
punkter på en tjekliste. Punkterne
omfatter kategorierne kirkens liv,
indkøb, energiforbrug, transport
og affaldshåndtering. Certificeringen vil derfor indvirke på alle dele
af kirkens liv, og menighedsrådet
glæder sig til alles samarbejde om
fremtidens grønne kirke.
Vil du bidrage til udvalgets arbejde med certificeringen, så
kontakt Marie på 079 340 32 62,
Mathilde på +45 30440794 eller
tal med præsten. Udvalget er
åbent for flere medlemmer.
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Festgudstjeneste i Småland

Den Danske Kirke i Småland fylder
10 år og det fejres med en festgudstjeneste i Timfors Kyrka ved
Markaryd søndag d. 11. september kl. 14. Prædikant bliver
tidligere biskop over Helsingør
stift Liselotte Rebel, mens Birgit
Berggrensson, der tidligere har
vikarieret i Dansk Sømandskirke
i Göteborg, står for liturgien.
Kirkens mødelokaler danner rammen for den efterfølgende jubilæumsreception. Vi fra Gøteborg
tager afsted søndag kl. 10:30 i
kirkens bus, Himmelekspressen,
og i private biler. Turen ned er på
cirka 23 mil og vi gør et enkelt

ophold på en rasteplads undervejs, så vi kan drikke kaffe og spise
en bid brød sammen. Festgudstjenesten er en god mulighed for
at møde danske fra andre dele af
Sverige, spise en fælles frokost og
opleve de smukke smålandske skove. Deltagerafgiften er 150,- sek.
Vær opmærksom på den tidlige
tilmelding og tilmeld dig i kalenderen på folkekirken.se senest
søndag d. 14. august, da menigheden i Småland gerne vil vide,
hvor mange vi kommer. Kontakt
præsten på tlf. 072 037 2811, hvis
du har spørgsmål.

Bliv en del et ungt dansk fællesskab,
som både deltager og frivillig
Hvilke aktiviteter skal vi have sat
på tapetet i efteråret 2022? Det
er et spørgsmål, du kan være med
til at besvare til opstartsmødet,
onsdag d. 7/9 kl. 18.30.Her kan
du komme med idéer til arrangementer og være med til at
planlægge disse i løbet af aften.
Er du interesseret i at deltage, så
tilmeld dig via eventet, som du
finder på Facebook-siden for "Ung

i Göteborg".
PS: Vi har snydt lidt og holder en
spilaften onsdag d. 16.08.2022
kl. 18.30 i Den Danske Kirke og
Kulturhus) og tager en tur på café
tirsdag d. 30.08 kl. 18.30. Information om begge arrangementer
findes også på Ung i Gøteborgs
Facebook-side.
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Vandretur

Snør vandrestøvlerne, smør
madpakken og pak rygsækken.
Vandreture i Gøteborg og omegn
er blevet en fast begivenhed arrangeret af Ung i Gøteborg for
alle aldersgrupper. Denne gang
går turen til Prästtjärn i den nordøstlige del af Delsjö-området.
Her lægger vi ud med fælles
vandring, men skilles så i to ruter.
Den ene en barnevognsvenlig kort
rute og den anden en mere udfordrende længere rute. Begge ruter
giver rig lejlighed til at opdage

naturen og nyde efterårets mange
smukke farver. Selvom vi går to
ruter, så når vi at spise fælles
frokost og hygge omkring et bål
undervejs.
Vil du vide mere om tider og
mødesteder, så kig ind på
folkekirken.se under kalenderen,
hvor der også er tilmelding. Alternativt kan du også tage en snak
med arrangørerne Mathilde eller
Lars Ulrich på 072 037 2811.
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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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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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Leg og Mad
Tre søndage, en halvtime efter
kirkekaffen er slut, så blændes
der op for fællesskab, fri leg, danske børnesange og fællesspisning.
Det er Leg og Mad, som er tilbage
efter sommerpausen og klar til en
ny sæson. Første arrangement er
søndag d. 4. september kl. 13:30,
hvor vi er ude i haven, hvis vejret
tillader det. Er vi ude, tænder vi
bål til snobrød, pølser og grønt

sagsspyd. Tillader vejret det ikke
pga. regn, så står dagens menu på
mos, kødboller og salat indendørs.
Som altid er der en lille snack
indtil maden er færdig. Deltagelse
i Leg og Mad koster 60 sek. for
voksne og 30 sek. for børn.
Tilmelding sker via kalenderen på
folkekirken.se senest d. 1. september.
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dansk forening
Program for efteråret 2022
Bingo:
Torsdag d. 15. september

kl. 15:00

Torsdag d. 6. oktober

kl. 15:00

Torsdag d. 3. november

kl. 15:00

Torsdag d. 1. december

kl. 15:00

Nye priser fra efterårets første bingo 2022
Kaffe med brød og kage pris 30 kr. per person
Lotterier 10 kr. per lod
Bingoplade (uforandret) 10 kr. per plade
Foreningen planlægger besøg på en restaurant og vender tilbage med
mere information om tid og sted, når vi nærmer os.
Medlemsafgiften er 50 kr. per person og år. For at have stemmeret på
generalforsamlingen skal medlemsafgiften være indbetalt senest d.
31/12 2022 til plusgiro 43448-0.
Alle arrangementer er i Den Danske Kirkes lokaler på Thorild Wulffsgatan 8, hvis intet andet angives.
Hjerteligt velkommen til vores arrangementer.
Bestyrelsen
Formand: Per Jensen 031-561560
Næstformand: Sonja Nielsen 0705-241466
Kasserer: Annelie Eilertsen 0763-156415
Sekretær: Birthe Sörensen
Øvrige medlemmer:
Gerd Janstrand
Suppleanter: Ulrika Sörensen, Barbro Gustavsson
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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 og www.folkekirken.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:

Søndag - onsdag kl. 8-10 & 13-15. Søn- og helligedage
uden gudstjeneste dog ingen telefontid.

Åbningstid:

Kirken har normalt åbent onsdage kl. 10-14, i forbindelse med arrangementer og efter aftale med præsten.

Lån af lokaler: Efter aftale med præsten udlejes kirkens og kulturhusets
lokaler billigt til mindesammenkomster, familiesammen
komster, bryllupsreception, konfirmationsfest, studentermodtagelse mv.. Medlemmer låner med medlemsrabat.
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)

