ANKERKÆDEN
SÆRTRYK – Maj 2020

Foto fra aftenen d. 4. maj, hvor 75året for proklamationen af Danmarks
befrielse blev markeret i kirken med levende lys i alle vinduer.
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Livet i kirken
Ligesom så meget andet styres livet i kirken
lige nu af udefra kommende faktorer. Kort før
påske og i påsken modtog du og resten af
medlemmerne et medlemsbrev. I brevet
kunne I læse, at menighedsrådet aflyste alle
kulturelle aktiviteter i en periode.
Den periode er nu udløbet og det har derfor
været tid til at træffe en ny beslutning, hvilket
menighedsrådet har gjort på et digitalt møde.
Menighedsrådet har valgt, at vi påbegynder
udendørs kulturelle aktiviteter, mens
kulturelle aktiviteter indendørs fortsat aflyses.
Aktiviteterne vil kun blive gennemført, hvis de
kan afvikles i henhold til de gældende regler
og retningslinjer fra Folkhälsomyndigheten.
Ansvaret for afviklingen af de kulturelle
udendørs aktiviteter har menighedsrådet
uddelegeret til kirkens Aktivitetsudvalg og
Børne-/ungeudvalg.
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De to udvalg har mødtes digitalt og fundet en
række aktiviteter, som kan afvikles sikkert og
forsvarligt. De fleste af disse aktiviteter er
rettet børnefamilierne, unge og yngre. Men
udvalget arbejder også med en plan for,
hvordan Sankt Hans kan fejres sikkert.
Sommerudflugten d. 7. juni må imidlertid
aflyses i år, da vi ikke har nogen
transportmulighed længere.
Kirkens gudstjenester har ikke været aflyst i
perioden, men de fleste har været afviklet
som andagter for de få fremmødte. Præsten
er ved at undersøge muligheden for, at vi
kan afholde vores gudstjenester udendørs,
når det bliver varmere i vejret, måske i
Slottsskogen eller ude i kirkehaven.
Vil du gerne deltage i et arrangement eller en
gudstjeneste, så beder vi dig ringe i forvejen
for evt. praktiske oplysninger.
I forbindelse med de kulturelle
arrangementer og gudstjenesterne opfordres
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alle til at følge regler og retningslinjer fra
Folkhälsomyndigheten.
Det betyder bliv hjemme, hvis du tilhører
risikogrupperne, og melde afbud, hvis du har
symptomer. Vi beder også om, at du melder
afbud, hvis du har været i kontakt med eller
har et medlem husstanden med symptomer.
Desuden påminder vi om at holde afstand og
sikre høj hygiejne, blandt andet ved hjælp af
håndsprit ved arrangementerne.
Tak til alle jer, som allerede sørger for at
overholde retningslinjerne.
Indkøbshjælp / Samtalevenner
En af Folkhälsomyndighetens retningslinjer
er, at personer i risikogrupperne bør isolere
sig socialt. Det betyder naturligvis ikke al
social kontakt, men bl.a. den fysiske kontakt.
Retningslinjen betyder, at det ikke er lige så
let for alle at få købt ind eller opretholde den
sociale kontakt med andre. Derfor har kirken
fået kontakt med yngre danskere bosat i
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Göteborg. De vil gerne stille op med hjælp til
indkøb.
En del af gruppen har også tilbudt, at de
gerne vil tage sig en telefonsamtale i ny og
næ, vi kan kalde det samtalevenner.
Samtalevennerne kan blive til gensidig
glæde, hvor ung og ældre får indblik og
adgang til hinandens erfaringer og verden.
Vil du gerne have en hånd med indkøb eller
blive samtaleven, så ring til præsten på 072
037 2811.
Ung i Gøteborg
Gruppen af unge danskere primært i alderen
18-30 kan se frem til en fremtid med endnu
flere aktiviteter målrettet deres aldersgruppe.
Ungdomsfonden hos Danske Sømands- og
Udlandskirker har nemlig bevilliget midler til
en ungdomsassistent på halv tid i år.
Ungdomsassistenten er Louise Hollerup, der
til dagligt studerer Film ved HDK-Valand
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under Göteborg Universitet, har lang erfaring
som vandreguide i Norden og i Sydeuropa.
Aktiviteterne samles under navnet ’Ung i
Gøteborg’ og indeholder opdagelsen af
Sverige i fællesskab og en del friluftsliv.
Ung i Gøteborg har allerede været på en kort
vandretur i Vättlefjäll med en gruppe på fem.

Foto fra vandreturen i Vättlefjäll med ungdomsassistenten længst til højre.

Den tur bød på gode og sjove samtaler om
bålet og en hugorm på hjemvejen.
Udover friluftsaktiviteterne planlægges også
en vegetarisk madklub og en Kierkegaards-
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studiekreds, hvor gruppen læser og filosofere
over teksterne sammen.
Du kan følge med i aktiviteterne på facebook
’Ung i Gøteborg’ og på instagram ’Ungigbg’
og så naturligvis i næste Ankerkæde, når
den udkommer igen efter sommeren.
Generalforsamling
Årets generalforsamling blev udskudt, da
ikke alle medlemmer kunne deltage og
samtidig overholde retningslinjerne fra
Folkhälsomyndigheten. Imidlertid synes et
enigt menighedsråd hellere ikke, at vi kan
vente i ubestemt tid på generalforsamlingen.
Menighedsrådet har derfor besluttet, at
generalforsamlingen gennemføres søndag d.
21. juni i forlængelse af gudstjenesten.
Generalforsamlingen vil enten blive
gennemført i haven eller i Slottsskogen.
Tilmelding sker til tlf. 072 037 2811, så vi kan
træffe forholdsregler, hvis deltagerantallet
nærmer sig maksgrænsen.
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Dagsorden for generalforsamlingen er den
samme som blev trykt i Ankerkæden nr. 333.
Den nye dato betyder, at nye kandidater til
menighedsrådet kan opstille. Nye forslag til
behandling på generalforsamlingen kan
ligeledes indleveres. Frist for begge dele er
Pinsedag d. 31. maj.
Opstilling sker skriftligt til valg-komitéen på
danskkirke@dkig.se.
Mens nye forslag sendes til formanden på
carstenejensen1@gmail.com
Kandidaterne kan ses fra d. 7. juni på kirkens
opslagstavle ude, på hjemmesiden eller
oplyses per telefon.
Sankt Hans
Årets Sankt Hans fejring bliver d. 23. juni.
Udvalget bag planlægningen forestiller sig, at
arrangementet deles op i to, så den ældre
medlemsgruppe fejre Sankt Hans, som vi
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plejer med bål, pølser og midsommervise,
men tidligere på dagen.
Mens studerende, børnefamilierne og den
arbejdende gruppe tænder bålet og fejre
aftenen senere på dagen.
På den måde vil vi både kunne holde os
under den nuværende deltagergrænse og
mindske smitterisikoen.
Vil du gerne deltage, så er tilmeldingen
senest d. 19. juni på 072 037 2811.
Bemærk, at der er begrænsede pladser,
hvorfor tilmelding helst skal ske tidligt.
Konfirmation
Vi véd endnu ikke, hvornår vi får konfirmeret
vores nuværende konfirmander, nogle
måske før sommeren og andre efter.
Men vi véd, at der allerede er nogle, som har
vist interesse for at deltage i det kommende
års konfirmationsforberedelse.
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Har I derfor et ungt menneske i familien, som
måske kunne tænke sig at blive konfirmeret i
foråret 2021, så er det ved at være tid til at
tale om det derhjemme.
Konfirmationsforberedelsen består af viden
om kristendom, Gud, ritualerne og hvordan
de tager sig ud i vores danske Folkekirke.
Konfirmationsforberedelsen giver altså både
et indblik i vores kultur og kristendommen.
Tilmelding og information om konfirmation
2021 kan fås på 072 037 2811.
Internet og mails
De fleste af vores medlemmer har internet og
en mail, men kirken har ikke de fleste
medlemmers mail-adresser.
Med en mail-adresse har du ellers mulighed
for at hjælpe kirken med at spare porto ved
udsendelsen af breve som dette.
Har du en mail, som du bruger, må du må
gerne sende den til danskkirke@dkig.se
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Kalender frem til sommeren
13. maj
15. maj
16. maj

Åben legestue (udendørs)
Leg & Mad (udendørs m. bål)
Skærgårdstur (Ung i Gøteborg)

21. maj
23. maj

Gudstjeneste m. konfirmation
Sang ved bålet i kirkehaven

29. maj

Leg & Mad (udendørs m. bål)

4. juni
5. juni
7. juni

Snobrød (Ung i Gøteborg)
Brokkeklub (udendørs)
Gudstjeneste (udendørs)

10. juni
14. juni

Åben legestue (udendørs)
Gudstjeneste (udendørs)
After Work i Slottsskogen

21. juni

Gudstjeneste (udendørs)
Generalforsamling (udendørs)

23. juni

Sankt Hans Aften (udendørs)
- Tilmelding senest d. 19. juni

Ændringer i kalenderen forventes, kontakt
derfor præsten på 072 037 2811 for mere
information, tider, sted og tilmelding.
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Økonomi
Det skal ikke være en hemmelighed, at
økonomien i kirken også bliver påvirket af
den nuværende situation. Indtægterne
mindskes naturligvis kraftigt, når der ikke er
samme søgning til kirkens gudstjenester og
når mange aktiviteter må aflyses.
Derfor takker vi for de gaver, som kirken
allerede har modtaget via swish og girokort.
Men også anonymt via brev.
Ønsker du og kan du støtte kirken, så kan
det ske via swish 123 129 3497 eller
bankgiro 5682-8726.
Annoncører og sponsorer
Det er naturligvis ikke kun kirkens økonomi
som rammes af situationen. Vores sponsorer
og annoncører rammes også, når samfundet
ikke bruger lige så mange penge som
normalt.
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Derfor vil vi gerne opfordre til, at I husker på
dem, der normalt husker os.
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Sponsorliste til julebasaren og konkurrencer

15

16

17

