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Præstens klumme
”Tænk på, at den mindste ild kan
sætte den største skov i brand;
også tungen er en ild”, sådan
lyder det i Jakobbrevet i det nye
testamente. Den første del af
sætningen har været mere aktuel
end nogensinde denne sommer, hvor uforsigtige personer
rundt om i landet mere eller
mindre forsætteligt har ladet den
mindste ild blive til nogle af de
største skovbrænde sommeren
igennem. Jeg er medlem af en
friluftsgruppe på nettet, hvor en
del danskere åbent fortalte, at de
ville drage til Sverige for at tænde
sig en lille ild i deres campingkøkkener og nyde den svenske natur.
Et forum, hvor det var tydeligt, at
der ikke blev lyttet til myndighedernes mange forbud og de øvrige
medlemmers advarsler. Andre
personer tændte ganske forsætteligt ild til en række biler rundt
om i Sverige. Hvem, hvorfor og
med hvilket formål, står forsat
uvist hen her før deadline. Men
gætterierne og beskyldningerne
er der mange af, og her kommer
jeg til at tænke på den anden del
af Jakobbrevet, ”også tungen er
en ild”. Ingen er vel i tvivl om, at
vi i det 21. århundrede er blevet
ufatteligt hurtige til at sprede
information, at vores tunge,
hurtigere end en skovbrand kan
fænge, kan sprede budskaber via

telefonen. Vores fingre sender og
videresender information fra en
bekendt, som har informationen
fra vildt fremmede mennesker.
Informationer, hvor vi ofte glemmer at forholde os kritisk til
indholdet. Vi stoler blindt på et
billede og en medfølgende tekst,
selvom de måske er fra en helt anden sammenhæng, måske endda
fiktion fra en film. De svenske
myndigheder udsendte i foråret
pjecen ”Om krisen eller kriget
kommer”. Jeg blev kontaktet af
en dansk journalist, hvor det var
tydeligt, at han ønskede en vinkel
om, at danskerne i Sverige enten
var bange for en forestående
krig eller synes de svenske myndigheder er overformynderiske.
Jeg kunne ikke hjælpe ham med
de vinkler. Men i pjecen tager
myndigheden også fat i begrebet
falsk information, og alle i Sverige
bliver bedt om at forholde sig
kildekritisk, tænke på afsenderens
troværdighed og intention med
informationen, og ikke mindst
faktatjekke informationen med en
anden kilde. I disse dage ruster
de svenske partier sig til valg,
internettet også. Myndighederne
har advaret om, at udenlandske
magter måske vil prøve at påvirke
valget, som i USA. Måske nogle
rygter er sande, måske ikke. Men
jeg synes i hvert fald, at det er på
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sin plads at have Jakobbrevets
advarsel mod tungens ild i hukommelsen, når vi forholder os til
valget. Tænk på, om det, der siges,
skader dine medmennesker, om
du spreder usandheder og rygter.
Tænk på, om dit kryds bygger på
taknemmelighed mod og engagement i det sociale og omsorgsfulde samfund, du lever i. Eller om
dit kryds styres af din frygt for, at
dit land bliver som en dystopi. Et
samfund vi hurtigt kan udvikle os
til, hvis vi opgiver troen på egne

værdier og lovgiver lovløst, giver
køb på konventioner, menneskeværd og -ret, sådan som der gøres
i flere af de samfund, vi helst vil
holde os fra. Et mindre frit og lige
samfund end det, du blev en del
af, da du emigrerede her til. Husk,
at tungens ild oftest spreder sig
hurtigere, end vi kan nå at slukke
den, og pludselig er en hel skov
eller et helt lands folkeånd brændt
ned til grunden.

Økumenisk fællesgudstjeneste i Tyska Christinae Kyrkan
Den tyske menighed, som er en
del af Svenska Kyrkan, er igen
værter for de øvrige protestantiske udlandskirker i Göteborg.
Den Økumeniske fællesgudstjeneste er en årligt tilbagevendende
begivenhed, hvor du kan møde
andre expats fra fx de baltiske
lande, Finland, England, Tyskland, Island, Norge og naturligvis
fra Danmark. Gudstjenesten er
præget af de forskellige kirkers
traditioner og sprog, men svensk
er dog det fælles hovedsprog
i gudstjenesten. I år bliver det
vores norske søsterkirke, der står
for prædikenen, mens forbønnen
er skrevet af vores. Efter gudstjenesten, som rummer både
fælles nadver og korsang, er der
et stort og mangfoldigt kagebord
fra alle de deltagende nation-

aliteter. Kan du bidrage med en
kage fra vor hjemegn, så hører
sømandspræsten gerne fra dig
inden den 14. oktober. Vil du med
til Økumenisk fællesgudstjeneste,
så mødes vi fra Danmark kl. 10:50
lige uden for hoveddøren eller i
tørvejr lige indenfor, hvis det regner. Adressen er Tyska Christinae
Kyrkan, Norra Hamngatan 16, 411
14 Göteborg
Ordforklaring
Expats: udvandrere
Økumenisk: mellemkirkeligt samarbejde med fokus på ligheder
og forskelle mellem kirkerne

Forsidebillede
Vy fra
Göteborgs havn
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Formanden har ordet
Hvem vinder valget til Riksdagen?
dentitet og seksuel orientering),
åndelig, folkelig og generøs kirke.

Nu er der snart valg, det har I nok
ikke undgået at lægge mærke til.
Men hvem vinder?
I dag er Sverige på en måde der,
hvor Danmark var for ti år siden.
Sverige forfærdede sig over den
retorik, der var i Danmark med
hårdere ord mod invandring og
indvandrere, ikke bare fra Dansk
Folkeparti, men nu også fra de
etablerede partier som Socialdemokraterne. Her i Sverige kæmper
nu også de svenske etablerede
partier, næsten i panik, om at
lokke vælgere over til sig fra
Sverige Demokraterne. Nu bliver
Sverige Demokraterna måske,
præcis som i Danmark, det næststørste nationalistiske, konservative og højrepopulistiske parti.
Den 9. september går Sverige til
valg. Der bliver ingen vinder, og
det bliver svært for vores politikere at danne en stabil regering.
Der er naturligtvis mange andre
vigtige spørgsmål at tage stilling til i valget end invandring og
integration. Men uanset hvad man
mener, så bør vores kirke være
en åben (for alle nationaliteter og
etniciteter og uanset køn, kønsi4

Till sidst vil jeg ønske jer alle et
dejligt efterår. Glem ikke at betale jeres medlemskontingent
og hjælp os med et få flere medlemmer (nu kan din ægtefælle,
sambo eller barn over 18 år blive
medlem for kun 200kr).
Vi ses i Kirken og på vores hjemmeside www.dkig.se og på
Facebooksiden Dansk kulturhus &
Sømandskirke - Göteborg!
Med venlig hilsen,
Carsten Jensen
Formand for Den Danske Kirke i
Göteborg

Sommerudflugten
”Böj, vinkla ut, slå ihop. Böj, vinkla
ut, slå ihop” - sådan lød ordene
fra den svenske præst, som stod
på prædikestolen i Skara Domkyrka den 3. juni, da menighedens
sommerudflugt lagde vejen forbi.
Busturen begyndte tidligt den
søndagsmorgen ved Botaniska.
Bussen fyldtes og hjulene bragte
os af de små veje mod dagens tre
destinationer, domkirken, et naturreservat og en 25 meter lang
ostedisk. 132 km senere rullede
bussen ind i den maleriske domkirkeby og frem til domkirken.
Den svenske præst fortsatte sin
prædiken med fortællingen om,
hvordan hun i sin tid som svømmelærer havde instrueret sine
svømmeskolebørn.
Hvordan det at slappe af får et
menneske til at flyde i svømmebassinet, mens det er vanskeligere, hvis vi spænder os. Hendes
prædiken handlede om tillid, om
at slippe kontrollen. At i dåben
bringer vi vores lille barn ud i
vandet i tillid til Gud. I dåben får
vi et håb for fremtiden givet af
Gud. Efter gudstjenesten i den
fyldte domkirke var vi hurtigt
ude af døren igen og på vej mod
Hornborgasjön, hvor op til 26500
traner danser i forårsmånederne.

Fra udkigsrummet Trandansen
med en utrolig smuk udsigt over
landskabet fik flere af os en enkelt
trane i kikkerten denne søndag.
Den gemte sig bag en stor sten
langt ude i landskabet. Derfra gik
turen mod mad og indkøbsmuligheder i Falbygdens Ost. I restauranten stod menuen på en
nærmest gigantisk ostebuffet med
pølser og knækbrød, og til de der
ikke kunne tåle oste nogle gode og
veltilberedte alternativer. En overraskende god og lækker oplevelse.
Var der en ost, som var særlig tiltalende, så kunne den efterfølgende købes inde ved den 25 meter
lange ostedisk. Den stod i stedets
velassorterede forretning fyldt
med ost, kiks, knækbrød, pølser
og andet relevant tilbehør. Turen
tilbage til Göteborg løb forbi Herrljunga hele to gange på grund af
vejarbejde og alternativ skiltning,
men heldigvis kom vi tilbage. Efter
en god og spændende dag med
mange samtaler og godt selskab.
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⚓Børnenes Sømandsklub ⛴️
- En klub for alle børnefamilier med dansk tilknytning
Som i enhver sømandsklub tales
der flere sprog blandt deltagerne,
men det er nu dansk, som er
hovedsproget i klubben og en god
anledning til at blive lidt mere
bekendt med forfædrenes sprog i
Danmark. De fleste aktiviteter retter sig mod en bred aldersgruppe,
da børnenes voksne er med i
legen. Efterårets aktiviteter indeholder både museumsbesøg d.
15/9, skattejagt og drageflyvning
d. 20/10 og danske juledekorationer d. 17/11.

Hvem og hvad er børnenes sømandsklub. Vi kender sømandsklubber fra de voksnes verden.
Det er et sted, hvor voksne søfolk
mødes og leger sammen ved fx at
spille bold eller snakke sammen
om livet på de syv have. Fælles
for alle søfolkene er, at de netop
sejler på de syv have eller måske
har de gjort det engang. Et andet
fællestræk er, at de alle var børn
engang. I Børnenes Sømandsklub
oplever vi verden sammen, ikke
kun til søs, men også til lands og
måske endda til vejrs, altså oppe
i luften. Børnenes Sømandsklub
er en del af Sømandskirkens
kulturelle tilbud til børnefamilier
med dansk tilknytning i Göteborg.

Du kan læse mere om aktiviteterne i forrige Ankerkæde på dkig.
se, på kirkens facebookside eller
ved at skrive til vores mailingliste
på danskkirke@dkig.se

NYT for danskere i udlandet v. Danes Worldwide
I midten af oktober kommer Anne
Marie Dalgaard, generalsekretær
i Danes Worldwide, forbi Dansk
Sømandskirke i Göteborg for at
fortælle om de nyeste ændringer i
Danmark for danskere bosat i ud-

landet, og herunder os i Sverige.
Den endelige dato er ikke fastlagt,
men vil blive offentliggjort på
kirkens facebookside, hjemmeside
eller ved henvendelse til kirken i
begyndelsen af oktober

6

Børnesalme/-sang
Ifølge en artikel i Politiken d. 23. juli i år viser nyere forskning, at børn
får bedre psykisk helbred senere i livet, hvis forældrene har sunget
vuggeviser eller andre sange for dem gennem deres barndom. Det
afgørende for resultatet skulle ikke være forældrenes sangevner. I
stedet skulle det være den særlige kontakt, som opstår mellem barn
og voksen til tonerne af forældrenes stemme og sang, og resultatet
kan altså have afgørende betydning for dit barn i et samfund præget
af travlhed og mobiltelefoner.
I artiklen får Folkekirken i Danmark ros for Babysalmesang, hvor
forældrene synger salmer for deres børn i kirkerummet. I efteråret
begynder Dansk Sømandskirke i Göteborg med sang for børn, men
ikke kun for babyer og heller ikke kun med salmesang. Takket være
midler fra Danas Legat tilbyder Dansk Kirke forældre, babyer og børn
muligheden for at komme og synge med på danske salmer og
børnesange.
Gennem børnesalme/-sang lærer dine børn danske sangklassikere,
sanglege og de smukke melodier til vores kendteste salmer. Der
bliver naturligvis også plads til pause, snacks
og
fællesskab mellem børnefamilierne. Børnesalme/-sang begynder kl.
14 og slutter efter en time eller halvanden. Børnesalme/-sang vil også
blive afholdt i Stockholm, så sig det videre til danske venner i
Stockholm. Du finder datoerne i kalenderen og på kirkens
facebookside.

EFTERLYSNING:
Ligger du inde med billeder fra konfirmationerne i Den Danske Kirke på
Drottninggatan d. 28/3-78, så hører sømandspræsten meget gerne fra
dig. Det er nemlig sådan, at en tidligere konfirmand efterlyser fotos fra
sin konfirmation, da personen ikke selv har nogle.
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Madklubben Sund økologisk og eksperimenterende madklub

Danskere er de folk i verden, som
køber mest økologi. Og en anden
klassisk del af moderne dansk kultur er at gå op i sin sundhed og at
eksperimentere med madretter fra
hele verden. Så kom når vi en gang
om måneden laver madklub med
økologisk sund eksperimenterende
(og forhåbentligt lækker) mad. Vil
du, og eventuelle børn, være en del
af madlavningen, mens der lyttes

til danske (børne)sange og spises
snacks, så kom kl. 16 og betal 50,- per
næse. Vil du gerne komme direkte til
maden, så kom kl. 18, så koster det
100,- til 150,- per næse. Det samme
gælder, hvis du synes, at du er ok
stillet i forhold til penge og gerne vil
støtte, at andre med færre midler kan
deltage. Så ser vi om det løber rundt.
Tilmelding to dage før madklubben.
Skriv, hvis der er noget du ikke spiser.

Arbejdsdag

Kirken vedligeholdes af menigheden, og nu er tiden kommet
til efterårets arbejdsdag. Vi går i
haven, hvor der skal rives blade,
beskæres, køres grus og andre vinterklargøringsopgaver. Desuden er
der brug for en hånd med efterårsrengøringen indendørs, så der

er brug for alle hænder, hjerner og
muskler. Arbejdsdagen er lørdag
den 29. september kl. 10, og vi
bespises naturligvis undervejs. Giv
gerne en forhåndstilmelding af
hensyn til planlægning og maden,
men kom også, hvis muligheden
pludselig giver sig.
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En overvejelse over det svenske
"Att larva sig" sagde min svenske
ven. Jeg studsede. Fik forklaringen,
at larven ikke kan bestemme sig:
"Er du en larve? En puppe? Eller en
sommerfugl???". Udtrykket mindede
mig om min forundring over, at det
at ændre mening på svensk, ”jag har
ändrat mig”, bogstaveligt betyder, at
man har ændret hele sin essens som
person. En svensk fordom jeg har
hørt om danskere er, at de ikke er til
at stole på, fordi de ændrer mening
hele tiden. Jeg nægter at sige som

svenskerne, at jeg har ændret mig,
blot fordi jeg har ændret mening.
Som om troværdigheden i Sverige
står på spil, hvis man indser, at man
har taget fejl. Her synes jeg, vi kan
være stolte af vores danske kultur
og på svensk sige: "jag har ändrat
åsikt" for at holde fast i, hvor smukt
det er at kunne indse, at noget som
fungerede for en før, ikke gør det
længere. For hvordan skulle en larve
ellers nogensinde blive til en sommerfugl?
Iris
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I mit smørrebrøds café på Berzeliigatan 13 i Gøteborg finder
du altid et stort udvalg af frisksmurte smørrebrød.
Danske klassikere på radioen og de seneste ugeblade.
Bestil smørrebrød til frokosten, kundemødet, kortklubben
eller fødselsdagen – og stil noget for enhver smag på bordet.
Hele smørrebrødssedlen finder du på min hjemmeside:
www.helenes-smorrebrod.se
Seneste nyt finder du på min Facebookside:
Helenes Smörrebröd i Göteborg
Åbningstider:
Mandag – fredag
Lørdag
Søndag

11.00 – 18.00
12.00 – 18. 00
Lukket

Tlf. 031-20 20 80
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Læsecirkel

”Rød mand/Sort mand” er den
tredje bog skrevet af Kim Leine, som
læsecirkelen læser. Den omhandler
vores kolonisering af Grønland og er
en del af en pågående trilogi, som
Leine er ved at skrive om Grønland. Bogen tager sit udgangspunkt
i Grønland små 60 år før Leines
”Profeterne i Evighedsfjorden”, som
omhandler en fordrukken præst og koloni nord
for Godthåb/Nuuk. I ”Rød
mand/Sort mand” møder
vi grønlænderne, en
åndemaner og de danske
kolonialister, som primært
består af tidligere tugthusfanger og prostituerede.
Tugthusfangerne og de
prostituerede er alle blevet
ægteviet efter lodtrækning
og kommer alle direkte fra fangehullerne med det formål at befolke
kolonien med hvide europæere.
At tale om danske kolonialister er
desuden en tilsnigelse, da en hel
del af dem består af nordmænd og
tyskere. Vi møder desuden missionæren Hans Egede, hvis tanker mest
af alt minder om en katolsk præst fra
før reformationen, selvom han flittigt læser i husguden Luthers bøger.
I Leines bog ser vi, hvordan dårlig
planlægning, mangel på samarbejde, druk og hierarki langsomt, men
sikkert nedbryder alle drømmene
og håbet for kolonien. Vi ser kolonien blive opløst og genopbygget

igen senere. En del af det manglende samarbejde og hierarkiets
katastrofe møder vi i europæernes
syn på grønlænderne. Trods deres
store erfaring med landet, så ser vi
på grønlænderne som andenrangs
mennesker, som vi ikke vil tage ved
lære af. I stedet driver vi rovdrift på
dem og naturen, så handelen kan
lede til velstand hjemme i
Danmark. En ikke ukendt
problematik i kolonierne
dengang og ulande i dag.
Bogen er velskrevet,
let læselig, men noget
forvirrende, da den konstant skifter synsvinkel
mellem bogens personligheder. Den skildrer
på en meget autentisk
måde kolonitiden, og
har du været i Grønland, genkender
du let grønlændernes karaktertræk,
deres gæstfrihed, samarbejdsevner
og oprindelige mangel på hierarki.
Forfatteren vedkender sig en fri
tilgang til historisk materiale, men
meget af bogen bygger på historiske
optegnelser og Hans Egedes dagbøger. Den kan varmt anbefales og
læsecirklen taler om den 29. august.
Vil du læse med læsecirkelen, så kontakt sømandspræsten for næste titel
og datoer for læsecirkelens møder.
Bogen ”Rød mand/Sort mand” kan
købes via internettet, hvor du kan få
den som lydbog, almindelig bog eller
netbog.
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KALENDER

September
2. Søndag

11:00 Høstgudstjeneste for hele familien

8. Lørdag

16:00 Madklubben (tilmelding senest 6/9)

9. Søndag

11:00 Nordisk Gudstjeneste i Stockholm

10. Mandag

17:30 Planlægnings møde for julebasaren
(Alle er velkomne)

11. Tirsdag

19:00 Højskolesang – uanset din tone i livet

12. Onsdag

12:00 Dameklub (Sæsonstart i kirken)

15. Lørdag

11:00 Børnenes Sømandsklub: Sjöfartsmuseet i Göteborg (tilmelding senest 10/9)

16. Søndag

11:00 Gudstjeneste 16. s. e. trinitatis med kirkekaffe

20. Torsdag

17:30 Menighedsrådsmøde

27. Torsdag

17:30 Mormormad/Fællesspisning (tilmelding)

28. Fredag

14:00 Børnesalme/-sang

29. Lørdag

10:00 Arbejdsdag i haven og kirken

30. Søndag

11:00 Gudstjeneste 18. s. e. trinitatis med kirkekaffe

Oktober
6. Lørdag

16:00 Madklubben (tilmelding senest 4/10)

9. Tirsdag

19:00 Højskolesang – uanset din tone i livet

10. Onsdag

12:00 Dameklub

12. Fredag

14:00 Børnesalme/-sang

14. Søndag		
		

Gudstjeneste 20. s. i trinitatis i Stockholm
Gudstjeneste 20. s. i trinitatis i Malmö

18. Torsdag

17:30 Menighedsrådsmøde

21. Søndag

11:00 Økumenisk gudstjeneste i Tyska Kyrkan

25. Torsdag

17:30 Mormormad/Fællesspisning
(tilmelding senest 23/10)
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KALENDER

November
3. Lørdag

14:00 Børnesalme/-sang
16:00 Madklubben (tilmelding senest 1/11)

4. Søndag

11:00 Alle Helgens Gudstjeneste

7. Onsdag

12:00 Dameklub

11. Søndag

11:00 Gudstjeneste 24. s. e. trin. med kirkekaffe

13. Tirsdag

19:00 Højskolesang – uanset din tone i livet

15. Torsdag		

Marthaaften på Rosenhill (tilmelding og
betaling direkte til Rosenhill)

17. Lørdag

12:00 Børnenes Sømandsklub: Juledekorationer
(tilmelding senest 12/11)

24. Lørdag

10:00 Julebasar

25. Søndag		

Gudstjeneste sidste s. i kirkeåret i Malmö

December
1. Lørdag

14:00 Børnesalme/-sang

2. Søndag

16:00 Madklubben (tilmelding senest 29/11)
11:00 Adventsgudstjeneste

9. Søndag

11:00 Gudstjeneste 2. s. i advent med kirkekaffe

15. Lørdag		

Julemiddag (tilmelding)

16. Søndag

15:00 Julegudstjeneste i Stockholm

24. Søndag

15:00 Julegudstjeneste med lidt juleknas

Januar
6. Søndag
		

14:00 Juletræsfest for små og stor (tilmelding)
Gudstjeneste Helligtrekongers søndag i Malmö
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Kirkebil
Husk, at alle som måtte have ønske om at blive kørt til gudstjeneste eller andre arrangementer i kirken, kan kontakte kirken, så skal vi forsøge
at tage hånd om sagen for dig. Tlf. 07220372811

Højskolesang – uanset din tone i livet
Henover foråret og sommeren
har flere og flere mødtes til fællessang fra højskolesangbogen. Vi
har sunget klassiker på klassiker.
I de tidlige forårsmåneder blev
det ’Frydeligt med jubelkor hilses
vårens komme’, så ’Det er i dag
et vejr – et solskinsvejr’, ’Grøn er
vårens hæk’, ’Kom, maj, du søde,
milde!’, og endelig kom ’Når egene
knoppes’, ’Du danske sommer,
jeg elsker dig’, ’Se, det summer af
sol over engen’ og ’Danmark, nu
blunder den lyse nat’, sikken en
varm og hed sommer vi fik. Da regnen kom, og vi igen sang, sang vi
’Hvor skoven dog er frisk og stor’,
og alle blev hurtigt enige om, at vi
nok må holde os til at synge den,
når der ikke er svenske tilstede. Vi
har naturligvis også sunget ’Den
danske sang er en ung, blond pige’,
’Jylland mellem tvende have’ og
’Jeg elsker de grønne lunde’ og
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gennem sangene drømt os til
Danmark og minder derfra. Men
vi har også drømt os ud i verden
igen med ’Ole sad på en knold og
sang’ og sat pris på livet med ’Du
kom med alt det der var dig’. Vi
har også slået et slag for friheden
med ’Man binder os på hånd og
mund ’ og sunget lidt sømandsviser og nogle aftensange som
fx ’Fred hviler over land og by’,
der i kirkens tidlige ungdom blev
afspillet fra grammofonen som
afslutning på alle arrangementer
og åbningsdage. Alle os, som kommer og synger, synger med mange
forskellige næb. Fælles for deltagerne og højskolesangens fokus
er hver gang glæden. Glæden ved
at synge i flok og synge alle de
kendte og mindre kendte sange
fra højskolesangbogen. Vi mødes
igen anden tirsdag i måneden kl.
19:00. Kom og syng med.

Julebasar d. 24. november og planlægning

Sæt kryds i din og din nabos kalender. Ja, helst i kalenderen hos
alle dem, du kender. Krydset er for
den årlige julebasar i Den Danske Kirke, Dansk Sømandskirke i
Göteborg. Det er lørdag den 24.
november, at kirken igen åbner
dørene til en dag med dansk
smørrebrød, lotterier, tombola,
andedam, juledekorationer og
vores store købmandsbod med
alle de danske specialiteter, som
du ikke kan få i Sverige.
Men også inden er der brug for
et kryds, hjælpende tanker og
hænder. Har du nogle gode ideer
til, hvad der mangler i vores
sortiment i købmandsboden,
måske en god idé til, hvordan
julebasaren ellers kan fornys eller,
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hvad der absolut ikke må fornys,
så holder vi planlægningsmøde i
kirken mandag d. 10. september
kl. 17:30. Det er også her, du kan
byde ind med dine hjælpende
hænder før, under og efter basaren.

Kender du en, eller vil din virksomhed selv sponsere årets julebasar, så modtages kontaktoplysningerne hos sømandspræsten
på tlf 072 037 2811 eller mail
danskkirke@dkig.se. Julebasaren
er en af kirkens årlige og vigtige
indtægtskilder, ligesom det er en
god anledning til at møde nogle
af de mange hundredvis af danske og svenske, som lægger vejen
forbi i løbet af dagen. Vi glæder os
til også at se dig.

Udflugt med filippinerne
Besætningen på et moderne dansk skib er sammensat af mange
forskellige nationaliteter. På et
stort containerskib ofte op til fem
eller syv forskellige, mens mindre
fragtskibe, som DFDS’, der ligger i
fastrutefart fra Göteborg ofte kun
består af totre forskellige
nationaliteter.
De forskellige
nationaliteter
har forskellige
arbejdsvilkår,
altså ikke
velfærdsmæssigt, men i løn
og udskibningstider.
Kollegialt står
søfolkene
sammen, og
derfor var det også en glæde,
da nogle af de danske besætningsmedlemmer spurgte os i
sømandskirken, om vi ikke kunne
have lyst til at tage deres filippinske kollegaer ud på en udflugt i
Göteborg. De danske søfolk synes
nemlig, at de mange måneder,
som deres kollegaer tilbringer
på skibene, var lang tid, når de
blot var to filippinere om bord og
ikke skulle have fast grund under

fødderne i perioden. Udflugter
er en af kirkens faste og stående
tilbud til søfolkene om bord på de
danske både, så derfor var svaret
naturligvis ja. Den ene udflugt
viste sig hurtigt at vokse til lidt
flere, da det rygtedes, at vi tilbød
denne mulighed. Sammen med de
filippinske søfolk lagde sømandspræsten
ruter. De gik i
første omgang
til indkøbsmuligheder,
så de kunne få
fat i de ting, de
ikke havde fået
med sig, fx
computerspil
og en barbermaskine, så hårpragten kunne falde i sommerheden.
Men også til eksotiske naturoplevelser, såsom elge, svenske gæs
og rensdyr i Slottsskogen. Is blev
det ikke til, de svenske priser var
simpelthen alt for høje til, at de
ville bruge en krone på det. Men
udsigten fra Ramberget, et besøg
i Masthuggets kirke og poolen i
Rosenhill Sømandscenter på Hisingen var også gode udflugtsmål.
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Udflugterne var en ren fornøjelse
for filippinerne, som mødte andre
filippinere fra andre skibe, som
de kunne grine og opleve verden
sammen. Men det blev også en
god oplevelse for mig som sømandspræst, der fik talt med dem

undervejs, lyttet til livet i Filippinerne og kunne give dem lidt adspredelse på deres seks måneder
lange sørejse. Jeg glæder mig til
næste gang søfolkene ombord går
i land med mig og oplever lidt af
Sverige.

Fællesspisning / Mormormad
Klassiske danske retter, som vi
kender dem fra barndommen, og
som de ellers ikke laves længere.
Det er menuen, når vi mødes i
kirken til fællesskab, samtale og
god mad. I efteråret mødes vi
torsdag den 27. september og
torsdag den 25. oktober. Fæl

lesspisningen begynder kl. 17:30.
Voksne giver 50,- for maden,
mens børn spiser for 25,-. Fællesspisningen afsluttes med kaffe.
Den 15. december er der dansk
julemiddag. Der er tilmelding hver
gang til kirken på tlf. 072 037 2811
eller danskkirke@dkig.se.
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Vokseværk mod tusinde medlemmer?
Dansk Sømandskirke – dit kulturhus og din folkekirke i Göteborg
er primært finansieret gennem
medlemmernes bidrag, julebasaren,
loppemarkedet og andre aktiviteter. Men kirken modtager også
bidrag fra Danmark og Sverige. Fra
Danmark betales 90% af præstens
løn, mens Sverige yder et bidrag
til kirken, ligesom Sverige gør til
andre trossamfund end Svenska
Kyrkan. Det svenske bidrag er imidlertid i farezonen, da nye regler
gør, at et trossamfund kun kan få
bidrag, hvis det har mindst 1000
medlemmer inden 2020.
I Dansk Sømandskirke fejrer vi
danske gudstjenester, dåb og konfirmationer, og vi samles til et
væld af arrangementer, såsom Juletræsfest, Fastelavn, Sankt Hans,
Fællesspisninger med traditionelle
danske retter, Danmarks kampe
til Fodbold-VM og aktiviteter for
børn med tilknytning til Danmark.
Vi forestår også begravelser og
bisættelser fra kirken og lægger
hus til mindesammenkomster. Sømandspræsten besøger henved 250
danske skibe og deres besætninger
i Göteborgshavn årligt. Det er både
DFDS’ store fragtfærger og Mærsks gigantiske containerskibe, som
får besøg. Udover kirkens egne
aktiviteter, så danner lokalerne

også rammen om Dansk Forenings
aktiviteter med banko og danske
grill- og filmaftener for DAGBOfællesskabet, som er et fællesskab
for erhvervsaktive danskere i Göteborg og flere andre steder i verden.
For at sikre dette danske mødested
i Göteborg for fremtiden er din
indsats derfor afgørende. Vi har
brug for at blive 1000 medlemmer
af Den Danske Kirke i Sverige
inden 2020. Det kan du bidrage
med ved at sikre, at dine børn,
sambo, svigerbørn, forældre eller
børnebørn er meldt ind. Den
første voksne i en husstand koster
kun 350,-, altså langt mindre end
kirkeskatten hjemme i Danmark.
Yderligere voksne i en husstand
koster kun 200,- per person over 18
år, og børn de er fuldstændig gratis.
Med dit medlemskab af Dansk
Sømandskirke i Göteborg er du
samtidig medlem af en del af
folkekirkens arbejde i udlandet.
Mens Folkekirken hjemme i Danmark administrativt melder personer ud, når de fraflytter Danmark.
Det er nemt og enkelt at blive
medlem, du udfylder og indsender
blot vedlagte blanket. En underskrift per person, børn over 12 år
skal selv underskrive deres felt i
blanketten.
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Benny Andersen.
I august mistede Danmark en af vores tids store digtere, Benny Andersen. Dette blev blandt andet bemærket på mediet Facebook, hvor
en del danskere bosat i Sverige mindes ham med et digt om skabssvenskerne. Et digt, som er værd at minde hinanden om, nu Sverige
snart går til valg, og Danmark gør det inden for det næste års tid. For
hvem er hvem, og hvem burde have stemmeret hvor? Hold nu tungen
lige i munden for her kommer digtet, skabssvenskere:
Er der noget så dansk som en
kartoffel?
Kartoflen stammer fra Sydamerika.
Er der noget så dansk som selve
Dannebrog?
Det faldt fra himlen ned engang i
Estland
og minder om det schweiziske
flag.
Klinger noget mere ægte dansk
end musikken til syngestykket
Elverhøj?
Komponeret af en tysker med
flittig brug
af svenske folkemelodier.
Pas på
nu bliver det svært:
Findes der nogen mere danske
end danskerne?
Efterkommere af Danerne
en folkestamme i Sverige
invaderede vort land en gang i
300-tallet
mens de oprindelige danskere

Herulerne
de ædle og tapre
men talmæssigt underlegne Heruler
blev fordrevet af de grumme svenske Daner
måtte flakke hjemløse om i datidens Europa
i flere hundrede år til det omsider
lykkedes nogle få tusinde af disse
urdanskere
at nå op til Sverige og bosætte sig
der
under den tvivlsomme betegnelse
svenskere
I får spørgsmålet endnu en gang
og tænk jer grundigt om før I
svarer:
Findes der nogen mere danske
end danskerne?
Det korrekte svar er:
Ja!
Svenskerne!
De er de autentiske og egentlige
danskere
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Som jøderne i ørkenen drages de
bestandig
mod det forjættede land
der flyder med øl og bacon
men i syttenhundrede år har
været okkuperet
Af hvem ?
Af svenskere!
Af os!
Ikke så sært at Skåne
kræver Danmark tilbage
ikke så sært at mange af os kryptosvenskere
har svært ved at tale ordentlig
dansk
snupper endelser af
sluger konsonanter
kløjs i syntaksen
så det hele lyder som rødgrød
med fløde
ikke så sært at vi knap forstår
hinanden
ikke så sært at den hyppigste
glose er »Hva'?«
Det er jo slet ikke vores sprog
Vi er jo slet ikke os
Vi er en hoben skide svenske
fremmedarbejdere
som har kørt dette yndige land i
sænk
vi sku' ta og skrubbe hjem hvor vi
kommer fra
hjem til Sverige

Din sol, din himmel, dina ängder
gröna
hvor vi endelig kunne vedgå vor
sande identitet
bekende kulør
Vi er gule
Vi er blå
Hvor vi endelig kunne banke os
selv i fodbold
få os selv ned med nakken i
Melodi Grand Prix
Åh hvor har vi dog trængt til
og længtes efter dette
omsider at kunne synge Belmans
viser
på originalsproget
vort retmæssige sprog
eller språk som det egentlig hedder
endelig får vi eneret på
at være de eneste i verden som
fejlfrit kan sige
Sjutusensjuhundrasjutisju uden at
tabe gebisset
endelig blir vi befriet fra vores
dræbende nationale mindreværdskompleks
og får lov til at folde os ud
og svinge os mod sky
som Nordens frieste svaner
endelig kan vi slippe for evigt og
altid
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at høre for den dødssyge jantelov
som en skrupskør norsk forfatter
har påduttet os
Endelig os selv endelig fri Du gamla du fria
endelig hjemme hvor vi hører til
endelig har vi en chance for
at gøre Halvan til Helan
og skåle grandiost med os selv
når vi får indført humane tilstande

hvad angår alkohol
drikkeviserne forefindes allerede
nu gælder det bare om at udfylde
dem gøre dem troværdige
Store tider forestår
og
If we can make it here
we'll make it ev'rywhere
Og endelig er der jo
betydeligt mere plads i Sverige

Dameklubben
Vi mødes igen onsdag den 12.
september kl. 12, hvor vi spiser
en frokost og hygger os i det gode
fællesskab. Kom og bidrag med
livet, ”gamle” dage eller dagens
debat i samfundet. I efterårssæ-

sonen mødes vi desuden onsdag
den 10. oktober, 7. november
og 5. december. På vores første
møde taler vi om sæsonens
ønsker. Kom også du, som ikke
tidligere har været med.
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dansk forening
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

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

Göteborgs Begravningsbyrå
tilbyder til rimelige priser:

Alle varer og tjenester ved begravelse.
Boopgørelse, gravsten og transport.
Vi kommer gerne på hjemmebesøg
uden ekstra omkostninger.
Första Långgatan 8
Tlf. 031-120 200

Från vänster Jemina, Gunnvi
och Linda

www.gbb.nu * info@gbb.nu
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Mono Vit /Mörk Lera

DisplayID

Tänk vad drömmar kan göra
Alla nya idéer - stora som små - börjar med en dröm. Om att uppnå något. Att förbättra något.
Att hitta smartare lösningar. Annorlunda. Som ert nya kök. Vi kommer att göra vårt bästa för att
hjälpa er att uppfylla dem. Vi kommer med överraskande och engagerande förslag och hjälper er att
hitta en kökslösning utifrån det som betyder något speciellt för er.
Läs mer på hth.se

HTH KÖKSFORUM
SISJÖN, Sisjövägen 45, 436 33 Askim, tel. 031-757 25 20
GÖTEBORG, Skånegatan 23, 412 52 Göteborg, tel. 031-757 25 40
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Velkommen til Dansk Sømandskirke i Gøteborg
Adresse:

Thoril Wulffsgatan 8, 413 19 Gøteborg

Sporvogn

1, 2, 7, 8 eller 13, stoppested Botaniska Trädgården

E-post:

danskkirke@dkig.se

Hjemmeside: www.dkig.se
Facebook:

Dansk Sømandskirke - Kulturhus og folkekirke i Göteborg

Plusgiro:

42 02 22-2

Bankgiro:

5682-8726

Menighedsrådets formand: Carsten Jensen

Telefon: 031-205746

Menighedsrådets kasserer: Helle Senor

Telefon: 0735718796

Sømandspræst: Lars Ulrich Kofoed

Telefon: 0720372811

Telefontid:

Præsten træffes bedst på telefonen mandag—tirsdag og
torsdag—fredag mellem 9 og 11.
Præsten har fri om onsdagen

Åbningstid:

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

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