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Forsidebillede
Juledekoration

Adventshast 
Julen står for døren, og julemarked-
erne skyder op overalt. Den første 
søndag i Advent faldt planmæssigt, 
og inden vi når at se os om, har TV 
bragt alle fireogtyve afsnit af julekal-
enderne, og det er blevet juleaften. 
Hjemme i de små varme stuer vil vi 
have pyntet op med adventskrans, 
kravlenisser, julehjerter, - kugler og 
-træ. Gaver har vi købt i tusindvis, vi 
har travet rundt i gågadens trængsel 
og alarm, mens vi har overvejet, hvad 
vi dog skal finde på i år, når de fleste 
har det meste. Måske har vi opfind-
somt købt den nyeste version af 
sidste års gave, som nok var brugbar, 
men nu umoderne. Hvis vi har haft 
rigtig travlt, blev det til et gavekort 
med et fortrykt ”til og fra”-kort. 
Måske har vi fundet tid til en lille 
standard julehilsen sendt per sms, 
Messenger eller mail. Hvem har tid 
til håndskrevne og personlige jule-
kort i disse tider, når huset skal gøres 
rent, penge til gaverne skal tjenes 
og bruges, mens vi haster forbi den 
lille pige med svovlstikkerne uden 
for supermarkedet. Ja, hvem kan 
overhovedet finde et sted at købe 
frimærker. Men, når gaverne er i hus, 
julehilsnerne er sendt, huset er reng-
jort fra top til tå og pyntet, så gælder 
det julemaden. Vi farer ned til super-
markedet, hvor vi styrter ind og ud 
forbi svovlstikssælgeren og hjem med 
de tunge indkøbsposer. Juleaftens-
dag står vi i køkkenet, børnene eller 
børnebørnene drømmer længsels-

fuldt om, at tiden må gå, og roen må 
sænke sig, så duften af mad, dans og 
sang om juletræet kan fylde de små 
overophedede stuer. Kirkeklokkernes 
glædelige budskab bragte os måske 
endda forbi kirkebænken, smukke 
salmer og julens vidunderlige bud-
skab til os alle. Evangeliet om fødslen 
af Jesusbarnet denne stjerneklare 
nat. Gud, der blev menneske i sin 
søn, så vi kan blive ét fællesskab i 
ham. At Guds Søn lå fremmed og 
skrøbelig i Marias hænder, overladt 
til menneskets omsorg og kærlighed. 
Vi hørte om fattige hyrder og vise 
mænd fra Østerland, som nåede frem 
til krybben d. 6. januar, hvor julen 
slutter. De fleste, i hvert fald hjemme 
i Danmark, får nu travlt med at haste 
videre til fejringen af det nye år. De 
haster nu ind og ud af supermarked-
erne efter champagne, kransekage 
og nytårshatte. Hvis de når det, 
opdager de, at den lille pige fra H. 
C. Andersens eventyr ikke længere 
står foran supermarkedet. At julenat 
døde hun, mens vi sad inde i varmen, 
sad og spiste os til ondt i maven. Men 
vi opdager det formodentlig ikke. 
Højst sandsynligt overhører vi julens 
glædelige budskab om nærhed, 
omsorg og kærlighed mennesker 
imellem, midt i al vores travlhed. 
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Formanden har ordet
Julen har bragt...
Så er endnu et år til ende, men 
stadigvæk uden en stabil svensk 
regering.
Vi kan dog glæde os over en 
stabil Dansk Sømandskirke her i 
Gøteborg, som igen har haft et 
aktivt år med masser af gamle 
og nye elementer. Et eksempel 
er Julebasaren, som selvom det 
er en gammel tradition, fik en 
opdatering. Mange noterede det 
nye, med indgang i kælderen til 
”supermarked” i stedet for køb-
mandsbod, café i stuen i stedet 
for i kælderen og aktivitetsstue for 
børn. Tak til alle medlemmer der 
bidrog med at købe, og et stort 
tak til alle der stillede op med det 
ene og det andet, både inden, un-
der og efter. Tak også til alle vores 
sponsorer. Det er dejligt at se, at 
der er så mange gode kræfter i og 
rundt omkring kirken.
Der er altid behov for at diskutere, 
hvad vi vil med vores kirke ud 
fra forandringer og udfordringer, 
der sker omkring os.  Vi vedtog 
et handlingsprogram for kirken 
for 2016-2020, men menighed-
srådet ser, at der er behov for at 
allerede nu begynde at diskutere 
vores visioner for de næste 4-5 

år. Menighedsrådet starter dette 
arbejde i januar med en visions-
workshop og håber at kunne vise 
noget på generalforsamlingen i 
marts.
Till sidst vil jeg ønske jer alle en 
Glædelig jul og et Godt Nyt År. For 
mig bliver det i år en svensk ju-
leaften hos min svigerfar, men en 
juledag hos min mor med dejlig 
dansk julefrokost. Og så plejer vi 
at synge ”Julen har bragt...”.  Det 
håber jeg på i år igen.
Vi ses i Kirken og på vores hjem-
meside www.dkig.se  og på 
Facebooksiden Dansk kulturhus & 
Sømandskirke - Göteborg!
Med venlig hilsen
Carsten Jensen
Formand for Den Danske Kirke i 
Göteborg
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Sponsorer til årets julebasar 
Hvert år søger vi støtte til kirkens 
drift gennem sponsorater til årets 
julebasar. Det er et ret stort arbe-
jde at kontakte de mange danske 
og svenske virksomheder i håb 
om, at de vil støtte op om vores 
danske samlingspunkt. Det er et 
stort arbejde, da en del virksom-
heder, vi tidligere har modtaget 
støtte fra, ikke længere støtter 
mindre foreninger, men alene 
koncentrerer deres støtte på store 
foreninger, sport eller prestige-
fyldte projekter med masser af 

mediebevågenhed. Derfor kan 
vi være så meget mere takne-
mmelig over, at en lang række 
virksomheder fortsat har hjerte 
og øje for, at mindre foreninger 
også har brug for deres støtte, og 
hvor meget den betyder. I år fik vi 
således en række nye sponsorer til 
julebasaren på vores sponsorliste. 
Sponsorgaverne indgik som præ-
mier i lotterierne og var dermed 
med til at sikre et pænt overskud 
på årets julebasar. I kan læse om 
de enkelte sponsorer nedenfor.  

Bornholmske Rugkiks fra Johannes Dam & Søn 
A/S. Vi fik sponsoreret kassevis af Bornholmske 
Rugkiks til julebasaren. De bornholmske rug-
kiks har været fremstillet af familien Dam siden 
1924, hvor den nuværende bagermesters farfar 

bagte de første, tog natfærgen til København og solgte dem enkeltvis til 
ostehandlerne. Nu sælges de i store dele af verden, også i Sverige. Ikke 
to rugkiks er ens, men opskriften uændret, selvom det er femte genera-
tion, der står for produktionen af de sprøde rugkiks med 27 tynde lag. 
Sjette generation har været ude i verden og er vendt hjem til bageren, 
som nu er forvandlet til Bornholms eneste økologiske surdejsbageri. 
Næste generation er på vej og blev døbt af vores sømandspræst for 
nogle år siden på Bornholm.

Brændesgårdshaven sponsorerede flere fribilletter 
til Bornholms hyggelige forlystelsespark. Det begyn-
dte som et moderniseringsprojekt i 1910, hvor en å 
blev opdæmmet af en landmand, så han fik sit eget 
elektricitetsværk. Men derfra kom først robåde og 
så vandcykler til den opdæmmede sø. Gårdens og 

omegnens børn elskede at lege der. Naboer holdt skovtur ved søen, 
og snart omdannede landmanden sin gård til et haveanlæg med for-
lystelsespark. Siden er stedet vokset, og der er nu musikscene, restau-
ranter, klatreland, vandland, karruseller, rutchebane, minizoo og meget 
andet. Brændesgårdshaven er et must, når børn og voksne besøger 
Bornholm.
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Vi bliver lidt i det bornholmske endnu. Helenes 
Smørrebrød sponsorerede igen i år gavekort til 
smørrebrød og lækkerier fra Bornholm. Helenes 
Smørrebrød har nemlig sine rødder på Born-
holm, hvorfra Helene rejste til Sverige i 1988. I 
2014 blev døren til Helenes Smørrebrød åbnet 
for første gang. Ægte dansk smørrebrød serveret 
6 dage om ugen frem til kl. 18. Alle navne på 
smørrebrødene knytter sig til Danmark og flere 

til Bornholm. For der er vist ingen tvivl om, hvor hjertet ligger, når du 
møder Helene, mens hun jonglerer mellem dansk, svensk og bornhol-
msk. Væggene er pyntet med stemningsbilleder fra solskinsøen, og 
turistbrochurer ligger side om side med vores ’Ankerkæden’ og kulørte 
blade hjemmefra. I Helenes Smørrebrøds hyggelige lokaler finder du 
dansk smørrebrød og wienerbrød til fornuftige priser og serveret med 
et smil, hvad end du spiser på stedet eller tager maden med hjem. 

Men vi skal naturligvis også til Jylland for at finde 
en trofast sponsor. Fårup sommerland spon-
sorerede igen i år fribilletter til sæsonen 2019. 
Fårup har de sidste fire år ligget i top-3 over Euro-
pas bedste forlystelsesparker, og er en femstjernet 
attraktion i Danmark. I Fårup 55 fodboldbaners 
store sommerland er der fyldt med faciliteter 
og forlystelser for alle aldersgrupper. Du finder 

rutchebaner og karruseller, ponyridning, vandland, robåde og legeland 
til alle. Du kan spise på et af de mange spisesteder eller selv have kød 
med til grillpladsen. Fårup sommerland ligger blot 85km fra Frederik-
shavn.

En anden trofast sponsor er Estrella, som i en lang år-
række gavmildt har sponsoreret Danmarks mest solgte 
chips, Taffelchips. Taffelchips blev produceret af de 
danske spritfabrikker fra 1959 og indtil Estrella, Taffel 
og Maarud slog sig sammen i 1990. Estrella spon-

sorerede desuden en hel del kæmpechips-rygsække, som de kendes fra 
Lisebergs tombolaer. De eftertragtede kæmpechips-rygsække trak igen 
i år mange til lotterierne på julebasaren.
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Danes Worldwide sponsorerede også trofast en række 
præmier til Julebasarens Andedam. Danes Worldwide 
er udlandsdanskernes forening. Foreningen kæmper i 
Danmark for udlandsdanskernes vilkår og tilbyder blandt 
andet sprogundervisning via internettet og sommerskole 

i Danmark for udlandsdanske børn og unge. For få år siden afholdt 
vi et fællesarrangement med fokus på de nye danske regler for dob-
belt statsborgerskab. Danes Worldwide og kirken planlægger et nyt 
fællesarrangement, hvor vi blandt andet vil berøre de nye udrejse-, 
dagpenge- og pensionsregler. Danes Worldwide står altid klar med ve-
jledning og råd til sine medlemmer. Du kan også blive medlem af Danes 
Worldwide via www.danes.dk. Som medlem får du en række rabatter 
på hotel, sommerhus og lejebiler i Danmark. Ligesom du kan skrive dig 
op til organisationens boliger for hjemvendte danskere. Fire gange årlig 
får medlemmer desuden magasinet Danes, fyldt med nyt om regler og 
forhold, som er relevante for udlandsdanskere.  

Danske Bank har tidligere sponsoreret vores 
julebasar, og også i år modtog vi gode præmier til 
årets julebasar. Danske Banks navn viser tydeligt 
vores fælles tilknytning til Danmark. Danske Bank 
er Danmarks største og har haft filialer i Sverige 

siden 1997. I Göteborg har Danske Bank tre filialer. Hos Danske Bank, 
kan du få konto i både Danmark og Sverige, hvorved du let og gebyrfrit 
kan flytte penge på tværs af grænsen. Filialen i Östra hamngatan rum-
mer foruden Danske Bank også det danske generalkonsulat, hvor du fx 
kan få udstedt dansk nødpas og forlænge gyldigheden af dit pas efter 
aftale.

Bokmässan i Göteborg er endnu en af vores nye spon-
sorer. Bokmässan sponsorerede mange danske bøger 
til årets julebasar. Det var bøger for både børn og unge, 
kogebøger og selvudviklingsbøger, krimier og noveller. I 
2019 afholdes Bokmässan d. 26. til 29. september, hvor 
du finder alt, hvad et litterært eller videbegærligt hjerte 
kan ønske sig under et tag. Gik du glip af Bokmässan i 
år, så kan du finde flere af foredragene, interviews og 

debatter på www.bokmässan.se. 
Er du interesseret i dansk litteratur, så kan du prøve at deltage i et af 
møderne i kirkens bogcirkel. Deltager du i bogcirklen, får du desuden 
mulighed for at erhverve dig spændende danske bøger fra Bokmässan 
billigt.
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DFDS SEAWAYS var også en af vores nye sponsorer. 
DFDS Seaways sponsorerede flotte præmier til 
årets julebasar. DFDS Seaways kender de fleste fra 
Oslo-ruten. Men DFDS Seaways sejler også fast 
mellem Göteborg, engelske Immingham, norske 

Breivik og belgiske Ghent. Ruterne fra Göteborg er fragtruter og be-
sejles med store RoRo-færger. Her er det alene anhængerne til lastbil-
erne som fragtes, biler og alternativt gods såsom juletræet til Trafalgar 
Square. Det er også muligt at sejle med, hvis bilferien går sydpå. DFDS 
står for Det Forenede Dampskibs-Selskab og blev stiftet i 1866 af bank- 
og industrimanden C. F. Tietgen. Han samlede mange af Danmarks 
færgeruter i DFDS. I dag har DFDS passagerfærger mellem Sverige, 
Estland, Finland, Letland, Tyskland, Norge, Holland, England, Belgien og 
Frankrig. Desuden har DFDS et hav af transportløsninger på faste ruter 
i Europa.

Mærsk er ikke en ny sponsor af kirken som sådan. 
Mærsk har tidligere udvist stor velvilje overfor kirken. 
I år blev denne velvilje også til sponsorat af præmier 
til julebasaren. Mærsk Line sponsorerede et Triple-E 
Mærsk Line-skib i Lego og andre flotte præmier til 
årets julebasar. Det gav Mærsk Line sit helt eget lot-

teri, hvor der var stor rift om lodderne. Vinderen af hovedpræmien blev 
en af kirkens børn, som nu har fået mange timers underholdning med 
samlingen af det 1.500 klodser store skib. Mærsk Line er kendt som en 
trofast støtte til Sømands- og Udlandskirker verden over, ikke mindst 
gennem A.P. Møller fonden. Det hele begyndte i 1920’erne, hvor Ar-
nold Peter Møller forudså den regulære linjefarts sejrsgang fremfor den 
tidligere lettere sejlads baseret på ordre. Med rettidig omhu flyttede 
virksomheden sit fokus til containerskibsfarten, da denne kom frem, og 
råder her 90 år senere over verdens største containerskibe. Mærsk Line 
er en del af A. P. Møller – Mærsk A/S, som også ejer APM Terminals.

10 virksomhedssponsorer, som 
vi kan sige tak for flotte præmier 
til. Foruden disse sponsorater, så 
modtog vi også gaver fra KFUM/
KFUK Rønne, Superbrugsen i 
Aakirkeby, DSUKs stiftsbestyrelse 
i Nordjylland, DSUKs Frederik-
shavnerpiger, Agnethe & Paul 

Bach, Form Factory of Sweden, 
Tranpenad Event og mange 
private sponsorer blandt kirkens 
medlemmer. Stort tak til alle, eth-
vert bidrag har været med til at 
sikre vores danske samlingspunkt 
og en hyggelig julebasar. 
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Årets julebasar 
Vi har talt om det i nogle år. Den 
årlige julebasar trængte til et løft. 
I år begyndte vi på dette løft. 
En times længere åbningstid, nye 
boder og ny mad på menuen. 
Det var nogle af de tiltrængte 
løft, som blev indført i år. Ankom 
basargæster til kirkens hoveddør, 
så fandt de den låst. Hvorfor nu 
det, jo indgangen var flyttet til 
garagen. Hen over parkeringsp-
ladsen førte en lang grøn løber 
basargæsterne til et telt foran 
garagen. Her bød formanden 

og kasserer velkommen med 
varm gløgg, varme æbleskiver 
og muligheden for at købe jule-
dekorationer eller juletræer i 
kulden. Indenfor i garagens varme 
ankom basargæsterne til et flot 
og nærmest moderne dansk 
supermarked, hvor glasfryser og 
-køleskab gjorde det muligt at se 
de danske frysevarer, og hylder 
langs væggene gav mulighed for 
at læse og se på produkterne, 
inden indkøbskurven blev fyldt og 
betalt ved købmandsdisken. Sor-
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timentet var udvidet med blandt 
andet danske salater, koldskål, 
rødgrød og snebolde (slik). Men 
desværre også mindsket på grund 
af en sponsors farvel. Året bød 
derfor ikke på bacon eller den eft-
erspurgte rullepølse. Videre ind i 
slyngelstuen fandt basargæsterne 
kunsthåndværk i form af håndla-
vede stearinlys, strikkede hånd-
klæder, flettede julestjerner og 
håndlavede julekort. Et bogudsalg 
med børnebibler og salmebøger 
var her også foruden de berømte 
og velbesøgte boder ’Kageboden’ 
og ’Peberkagehus-lotteriet”. 
Op ad trappen til kirken og så 
ind i garderoben, straks inden 
for døren i læseværelset kunne 
basargæsterne finde endnu et nyt 
tiltag, her var fyldt med unge og 
børn, som sad i julebasarens jul-
estue, hvor de lavede julekort og 
-dekorationer, lyttede til julemusik 
og satte nelliker i appelsiner. Her 
fandt basargæsten også børnenes 
Andedam med garanteret gevinst. 
Inde i selve kirkesalen stod bor-
dene som sædvanlig fyldt med 
sponsorpræmier i lotterierne og i 
tombolaen. 
Resten af kirkesalens borde 
var fyldt med cafegæster i jule-
basarens cafeteria. Smørre- og 

wienerbrød fyldte maverne på 
basargæsterne, og cafeteriets 
frivillige slap for en evig løben 
op og ned ad trapperne, da de 
nu kunne hente det friske smør-
rebrød i køkkenet ved siden af. To 
gange i løbet af basardagen blev 
basargæsterne underholdt med 
musiske indslag, først med opera-
sanger Lisa Fröberg og siden med 
Ukulelegruppen, begge gange 
med gode juletoner og -stemn-
ing. Men hvordan gik det så. Jo, 
det var en succes. Folk var glade, 
der blev hygget omkring bordene, 
stemningen var i top. De frivil-
lige virkede mindre stressede, 
end hvad jeg har oplevet før, og 
omsætningen blev 20% højere 
end sidste år. Nu bliver det spæn-
dende, hvilket overskud jule-
basaren giver, da omkostningerne 
også var højere, ikke mindst på 
grund af den stærke danske kro-
nekurs. Næste år løfter vi videre, 
julebasaren skal have mere jul 
og mere af de danske glæder, vi 
kan dele med hinanden. Tak til 
alle frivillige for den store indsats, 
jeres engagement og på gensyn 
næste år, hvor du, som ikke kunne 
være frivillig i år, får chancen igen. 
Glædelig jul!      
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Medlemstallet er steget 10%
Flere og flere melder sig ind i 
Dansk Sømandskirke i Göteborg. 
Siden kirken satte fokus på med-
lemstallet i begyndelsen af året, 
er antallet af medlemmer steget 
med 10%. Det er en tiltrængt 
medlemsstigning, da Den Dan-
ske Kirke i Sverige samlet set skal 
runde 1.000 medlemmer i 2020, 
for at vi kan opretholde statens 
tilskud til trossamfund i Sverige. 
Det er længe siden, at medlems-
stigningen har været så voldsom, 
og den skyldes primært, at kirkens 
nuværende medlemmer har hen-
vendt sig til deres nærmeste fami-
lie og danske venner. Derved har 
familie og venner i Sverige opdag-
et nødvendigheden af at støtte op 
om vores danske samlingspunkt 
med et medlemskab. Dansk 

Sømandskirke i Göteborg lægger 
lokaler til danske foreninger, kul-
turelle arrangementer, kirkelige 
handlinger og gudstjenester. De 
fire danske menigheder i Sverige 
arbejder på at finde et samar-
bejde, så vi kan komme op i det 
nødvendige antal medlemmer. 
Samtidig kan du hjælpe til ved at 
fortælle om Dansk Sømandskirke 
i Göteborg til din familie, danske 
venner og svenske venner, som 
sympatiserer med vores arbejde. 
Der er brug for alle medlemmer, 
og det er enkelt at melde sig ind 
via blanketten, som er vedlagt 
dette blad. Blanketten kan enten 
sendes med posten, scannes eller 
fotograferes og sendes per mail 
på danskkirke@dkig.se eller MMS 
til 072 037 2811.
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Flertallet har allerede betalt sit kontingent
Her kort før sidste betalingsfrist 
har tre ud af fem medlemmer 
allerede betalt sit kontingent. 
Dermed har de sikret sig deres 
fulde medlemsrettigheder, danske 
aktiviteter og gudstjenester for 
et år mere. Hvert år er der en lille 
minoritet, som ikke får indbetalt 
inden 31. december og derfor må 
gå gennem året uden stemmeret. 
Men langt de fleste slutter sig 
altså til skaren af rettidige ind-
betalere, og erfaringen fra tidlige-
re år siger da også, at det er netop 
nu, langt de fleste kontingentin-
dbetalinger sker, måske på grund 
af automatiske betalingstjenester 
i banken. Den høje indbetaling-
sprocent er meget glædelig, da 
kontingentindbetalingerne er 
afgørende for aktivitetsniveauet i 
vores danske samlingspunkt. 

Jo flere der bidrager, des bedre 
aktiviteter for børn, unge og voks-
ne. Vi kan allerede nu se frem til 
et nyt 2019 med alle de traditio-
nelle aktiviteter, såsom juletræs-
fest, fastelavn og Sankt Hans. Men 
også nye aktiviteter, såsom skær-
torsdagsmiddag, sang for børn og 
filmaftener. I det kommende år vil 
vi desuden undersøge, hvilke dan-
ske aldersgrupper og børnefami-
lier, vi har i Göteborg. Det sker 
blandt andet ud fra ønsket om at 
lave flere aktiviteter for de danske 
børn og unge. Du vil kunne læse 
mere om aktiviteterne for børn og 
unge på facebook, dkig.se og i An-
kerkæden i løbet af året. Når du 
har betalt dit kontingent, så er du 
med i flokken af medlemmer, som 
sikrer vores danske kulturhus og 
kirke. Tak og velkommen i 2019!                      
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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 11.00 – 18.00 
Lørdag 12.00 – 18. 00 
Søndag Lukket 

Tlf. 031-20 20 80 
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Det Norske Hus 60års jubilæum
1958 indviedes den Norske Sjø-
mannskirken på Skånegatan af 
Kong Olav V., som afløser af den 
første norske sømandskirke, Brak-
kekirka, ved Centralstationen. 
Dette 60års jubilæum blev fejret 
sidste søndag i kirkeåret. Fra Dan-
sk Sømandskirkei Göteborg deltog 
sømandspræsten i festlighederne. 
Det Norske Hus var fyldt, ikke 
mindst på grund af Sølvguttene, 
et kendt og stort norsk drenge- 
og mandskor. Jubilæet blev først 
markeret med en festgudstjen-
este, hvor koret medvirkede flere 

gange undervejs. Efter festgud-
stjenesten var der norsk smør-
rebrød og taler ved den norske 
ambassadør i Sverige, Christian 
Syse, og Norske Sjømannskirkens 
utenlandssjef, Jan Tommy Fosse. 
Festgudstjenesten blev forrettet 
af Sjømannsprest Margrethe 
Glad, som til dagligt er præst i 
Den Norske Kirke i Stockholm. 
Dansk Sømandskirke gav bogen 
”I fremmed havn” om de danske 
sømandskirker, blandt andet vores 
i Göteborg. 

Som det ser ud i dag
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KALENDER
Januar 

5. Lørdag Kl. 14    Juletræsfest for børn og voksne 
6. Søndag Kl. 11    Gudstjeneste m. kirkekaffe  
                                           Hellig Trekonger (h. 3 k.)
                   Gudstjeneste i Malmö v. Oluf Steinlein
8. Tirsdag  Kl. 19    Højskolesang – uanset din tone i livet
13. Søndag Kl. 11    Gudstjeneste m. kirkekaffe 1. s. e. h. 3 k. 
20. Søndag  Kl. 11    Gudstjeneste m. kirkekaffe 2. s. e. h. 3 k.
27. Søndag  Kl. 11    Nordisk gudstjeneste i Stockholm  
                                           v. Lars Ulrich Kofoed
31. Torsdag Kl. 17:30 Fællesspisningen ”Mormormad” for alle aldre

Februar 
 
10. Søndag  Kl. 11     Gudstjeneste m. kirkekaffe Sidste s. e. h. 3 k.
12. Tirsdag Kl. 19     Højskolesang – uanset din tone i livet
17. Søndag  Kl. 11     Gudstjeneste m. kirkekaffe Septuagesima 
24. Søndag Kl. 15     Gudstjeneste i Stockholm  
                                            v. Rose Marie Tillisch
28. Torsdag  Kl. 17:30 Fællesspisningen ”Mormormad” for alle aldre

Marts

2. Lørdag Kl. 14       Fastelavnsfest m. tøndeslagning og udklæd- 
                                            ning
3. Søndag  Kl. 11     Gudstjeneste m. kirkekaffe Fastelavn
12. Tirsdag  Kl. 19     Højskolesang – uanset din tone i livet 
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KALENDER
17. Søndag  Kl. 11     Gudstjeneste 2. s. i fasten 
                    Frokost og generalforsamling i  
                                            Dansk Sømandskirke i Göteborg
24. Søndag  Kl. 11     Gudstjeneste m. kirkekaffe 3. s. i fasten
28. Torsdag Kl. 17:30  Fællesspisningen ”Mormormad” for alle aldre
31. Søndag  Kl. 11      Gudstjeneste m. kirkekaffe Midfaste

April 

7.  Søndag  Kl. 11     Gudstjeneste m. kirkekaffe  
                                            Mariæ bebudelsesdag
9.  Tirsdag Kl. 19     Højskolesang – uanset din tone i livet
14. Søndag  Kl. 11     Gudstjeneste i Stockholm  
                                            v. Lars Ulrich Kofoed
18. Torsdag Kl. 18     Skærtorsdagsmiddag  
                                            (Liturgisk middag m. nadver)
19. Fredag Kl. 18     Langfredagsandagt
21. Søndag Kl. 11     Påskedag 
25. Torsdag Kl. 17:30  Fællesspisningen ”Mormormad” for alle aldre
28 Søndag  Kl. 11.     Gudstjeneste m. kirkekaffe 1. s. e. påske

            Kirkebil
Husk, at alle som måtte have ønske om at blive kørt til gudstjeneste el-
ler andre arrangementer i kirken, kan kontakte kirken, så skal vi forsøge 
at tage hånd om sagen for dig. Tlf. 07220372811
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Generalforsamling – og valg til menigheds- 
rådet søndag den 17. marts 2019

Ifølge vedtægterne er følgende menighedsrådsmedlemmer på valg:
Carsten Jensen, Helle Senor, Britta Hedman, Kirsten Bergström og 
Christina Christiansen
Forslag om kandidater til menighedsrådet samt tilsagn fra de fores-
låede om at lade sig opstille skal være valgkomitéen ihænde senest 3 
uger før generalforsamlingen. Forslag af anden art, der ønskes forelagt 
forsamlingen til afgørelse, skal indsendes til rådets formand senest 3 
uger inden generalforsamlingen.
For at få stemmeret skal medlemsafgiften være betalt inden den 31. 
december 2018. 

Julepysel (julbasaren 2018)
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Kungsholm 1953

New York tur/retur 
For nylig talte Svend Larsen og 
jeg om hans tid som assistent 
ved kirken. Samtalen førte denne 
overraskende oplevelse med. 
Svend Larsen kom til Göteborg 
kort efter krigen og har været med 
fra kirkens første dage. I 1956 blev 
han ansat som assistent under 
pastor Højlund på Hvidtfeldtsplat-
sen. Dengang holdt kirken åbent 
seks timer dagligt fordelt på for-
middag og aften. Åbningstiden 
blev passet af assistenten, kirkens 
ansatte husmor og en række frivil

lige. Kirkens skrivestuer, læsesale 
og øvrige faciliteter var velbesøgte 
af både danske fastboende og sø-
folk på gennemrejse.  
Denne fortælling tager udgang-
spunktet i en søndag aften, hvor 
kirken havde besøg af henved tyve 
danske søfolk fra Amerikabåden 
Kungsholm. Svend Larsen havde 
vagten, og dagen efter skulle han 
holde tre ugers ferie. Denne ferie 
blev der dog ikke meget af. For de 
friske søfolk fik i løbet af aftenen 
overtalt Svend til at stå til søs. 
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Han måtte naturligvis en tur hjem 
forbi Vera og vende tilbuddet. 
Men næste morgen stod han hos 
Kungsholms kaptajn og søgte hyre 
for tre uger. Kaptajnen kendte 
ham i forvejen, da Svend gennem 
tiden havde anvist mange danske 
søfolk til Kungsholm. Svend fik 
derfor frit valg mellem opgaverne 
på skibet og svarede beskedent, 
at det ikke spillede nogen rolle, 
hvilket arbejde han fik. Det blev 
derfor jobbet som messepasser. 
Men før Svend kunne sejle med 
skibet samme aften, måtte han 
en hurtig tur forbi en lægeunder-
søgelse og få vaccinationer. Den 
sidste vaccination fik han ombord 
på Kungsholm af skibets læge.  
Jobbet som messepasser bestod 
i servicering af skibets øvrige 
besætning. Selvom det var besæt-
ningen, så skulle han, iført uni-
form og sammen med tre andre, 
dække fint op, stå parat konstant, 
rydde tallerkener af med den ene 
hånd og fylde kaffekopperne med 
den anden. Straks efter måltidet 
blev der gjort klar til næste måltid, 
men så havde messepasserne 
også fri i nogle timer. Som messe-
passer blev Svend indkvarteret i 
en kahyt med fire køjer og hånd-
vask, mens badet fandtes på 
gangen. Fritiden under overfarten 
blev brugt på agterdækket, 

hvor besætningen kunne sole 
sig eller sammen med de andre i 
besætningens egen bar. Adgang til 
Kungsholms luksuriøse faciliteter 
såsom biograf, motionsrum, sa-
loner, lerdueskydning og svøm-
mebassin var forbeholdt passager-
erne. Besætningen måtte således 
ikke blande sig med passagererne. 
Bagerne og konditorerne, som 
Svend kendte mange af, var dog så 
tidligt på færde om morgenen, at 
de kunne nå at låse sig ind og tage 
sig en dukkert i svømmebassinet, 
før passagererne stod op.  
En uge tog sejlturen over Atlan-
ten, men inden lagde Kungsholm 
til i Bremerhaven, hvor Svend 
nåede at sende et postkort til 
sin far i Danmark. Der gik ikke 
mange dage, så modtog Vera et 
opkald fra Svends forundrede far 
og spørgsmålet, hvad Svend nu 
havde fundet på. Ankomsten til 
New York blev en tidlig morgen. 
Ved passage af Frihedsgudinden 
blev besætningens løn udbetalt, 
og messepasserne fik drikkepenge 
af den øvrige besætning. Ved 
passagen blev spændingen også 
udløst for de besætningsmedlem-
mer, der deltog i et væddemål om 
det nøjagtige passagetidspunkt. I 
spænding havde de dagligt kunne 
følge Kungsholms nøjagtige posi-
tion på et ophængt kort. New York 
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betød meget fritid for besætnin-
gen. Alle ville spise ude og opleve 
byen, så Svend fik fri i to dage. 
Sammen med en flok danskere 
gik dagene med gåture og besøg 
i Dansk Sømandskirke i New York. 
Der blev også tid til indkøb og et 
postkort til Vera og deres sek-
sårige datter hjemme.  
Turen tilbage til Göteborg bød på 
Kaptajnsmiddag for passagererne. 
Skibets navn udhugget i is blev 
båret ind på fade, og lækre retter 

fulgte. Overdådigheden smittede 
af på besætningen, som den i 
øvrigt gjorde flere gange på turen. 
Den aften spiste Svend og de an-
dre fx frølår. Tilbage på arbejdet 
i kirken efter tre ugers ”ferie”, 
hvor Svend havde levet og oplevet 
det liv søfolkene arbejder under, 
sagde pastor Højlund til Svend: 
”Godt gjort af dig, Svend. Nu tager 
du en ekstra uges ferie”. 

Svend Larsens søfartsbog
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”Det er ingen tilfældighed, at over-
skriften ikke står på dansk i vort 
danske kirkeblad. --- ty det fanns 
icke rum för dem i härbärget – det-
te er skrevet på mange sprog, og 
snart skal det atter læses i tusind-

tals hjem og kirker på juleaften og 
juledagen i evangeliet, som fortæl-
ler om Josef og Maria, som skulle 
rejse fra Nazareth til Bethlehem 
for at lade skatteskrive sig. – det 
var tilmed en historisk begiven-

–  Ty det fanns icke rum för dem i härbärget – 
For nylig fik kirken en mail fra en Anna Franzén Weigel, som var barn i 
kirkens tidligste år på Hvidtfeldtsplatsen. Anna fortalte om sine minder 
med andre danske børn, Lucia- og julefest, basaren og filmvisninger. 
Annas mor er Inga Thygesen Franzén, som oprettede en folkedanser-
gruppe for børn i kirken. En folkedansergruppe der i øvrigt samlede ind 
til kirkens dåbskande. Inga var desuden aktiv skribent til Ankerkæden, 
og i en gennemgang af hendes arkiver har Anna fundet en fin juletekst 
fra 1969, hvor Inga skriver om juleevangeliet. Denne velskrevne, fortsat 
højst aktuelle tekst bringer vi her i den fulde længde:
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hed, idet det var første gang ifølge 
berettelsen, at en sådan skatte-
skrivning skulle finde sted. Det var 
på den tid en lang rejse at gi’ sig ud 
på – ikke mindst var det langt og 
anstrengende 
for Maria som 
– moderne ud-
talt – ventede 
barn. Men al-
lerede ved den 
tid fandtes der 
love og bestem-
melser, som 
skulle følges, og 
det var bare for 
Josef og Maria 
at give sig ud på 
den lange rejse, 
for at de som 
gode medbor-
gere kunne fuld-
gøre sine pligter mod kejseren. 
Og når de kom frem – fanns det 
icke rum för dem i härbärget. Jo-
sef og Maria var måske fattige, og 
allerede dengang var der store so-
ciale grænser mellem rige og fat-
tige. Det var nok svært og bittert 
for Josef og Maria at blive afvist fra 
herberget for at give sig ud at lede 
efter en plads, hvor de kunne ta’ 
imod sit lille barn, til sidst fandt de 
en stald, og Maria fødte sit barn, 
svøbte det og lagde det i en kryb-
be – et nyt livets under var sket, et 

lille barn var født – født til at sætte 
dybe spor i århundreder. Underet 
skabte i fortælling, kunst og digt-
ning myten om et lille glorificeret 
barn, som kom til menneskets 

frelse fra det 
onde – et lille 
barn, som blev 
elsket og tilbedt 
af mange og ha-
det og forfulgt 
af endnu flere.
Men det lille 
barn blev en 
mand, som ikke 
behøvede sin 
glorie. Jesusbar-
net blev realist, 
Han tog kampen 
op mod det fari-
sæiske og onde. 

– Han talte kær-
lighedens sprog og forsvarede de 
små og svage. Denne mand slutte-
de sit jordiske liv på korset. ”Døde 
for os” som det hedder. Er det da 
ikke på tide, at vi begynder at ana-
lysere os selv ”Guds udvalgte folk”, 
mennesket ”skabt i Guds billede” 
o.s.v., o.s.v. og prøve at finde ud af 
roden til vor intolerance mod alle, 
som er anderledes end just vi – os.  
Man har fra tidernes morgen 
forfulgt dem, som ville kæmpe 
for godheden, man kan begyn-
de i rækken ved drabet af Jesus 
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Kristus, næstekærlighedens for-
kynder. Og fortsætte over utallige 
idealisters indsats i kampen mod 
ondskaben og intolerancen. Er 
det selvgodheden og vor såkaldte 
udvikling og civilisation, som har 
gjort os snarere værre end bedre 
i vort tænkende? Hvorfor kan vi el-
lers stille og roligt uden protest se 
og høre om alt, som sker i verden? 
Det er ikke nok at kaste en krone i 
indsamlingsbøssen og tro, at skyl-
den for alt, som sker i verden, ikke 
er vor. Hvorfor ser vi stiltiende på 
udrydningen af et lille folk i Biafra 
[red: Borgerkrigen i Nigeria 1967-
1970] – og af hele indianerstam-
mer, og hvorfor denne forfølgelse 
af den sorte mand (når det hele 
bare er et spørgsmål om mer el-
ler mindre pigment i huden)? 
Og hvorfor udvisningen af zigøj-
nerne – for at de har en anden 
kultur og andre vaner end vi har? 
Jo – vi forklarer os, ”at de kan 
stille til besvær for os”, ja, det er 
lettere at bedrive næstekærlighed 

En særlig tak til Anna for mailen,og til 101 årige Inga for engagementet 
gennem tiden og de tankevækkende ord. Ankerkæden har gennem ti-
den haft mange medlemmer og præster som skribenter. Vil du være en 
del af den lange kæde af skribenter, så skriv en mail eller ring til redak-
tionen på 072 037 2811. Du behøver ikke at kunne skrive fejlfrit, da der 
læses korrektur på alle artikler.  

tusindtals mil herfra end mod 
vor nærmeste nabo – han kan jo 
være såkaldt udlænding – farvet – 
handicappet – eller noget andet, 
som kan ”volde besvær”, give os 
ubehag – han skal ikke få nogen 
plads i vort lille private herberg. 
Tænk om vi kunne komme ud af 
vor lille monopolverden og med-
virke til, at Martin Luther Kings ”I 
have a dream” skal kunne nærme 
sig sin opfyldelse, så vi med ham 
kan høre fredens klokke ringe 
fra bjergene over hele verden – 
blandt alle folk – blandt sorte og 
hvide – katolikker og protestanter, 
og at vi skal kunne tage hinanden 
i hånden og sammen med Martin 
Luther King synge den gamle ne-
gro spiritual Free at last, free at 
last thank God Almighty. We are 
free at last. – Da først kan vi af 
hjerte ønske hinanden en god jul 
og plads for alle i herberget.  

I. Franzén” 
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Kanelkager

Ingredienser:

100 gram   Smør
1      dl.        Brun farin
1                   Æg
3.5   dl.       Hvedemel 
1       tsk.     Bagepulver
0.5    tsk.     Natron
2       spsk.   Sukker
2       tsk.      Kanel stødt  
       

Forklaring:
Rør fedtstof og farin luftig. Tilsæt 
ægget og rør godt. Bland mel,  
bagepulver og natron. Rør det ned 
i æggeblandningen.

Form dejen til kugler på en val-
nøds størrelse. Bland sukker og 
kanel. Tril kuglerne i blandingen. 
Læg kuglerne på en smurt plade. 
Tryk dem ud med en gaffel.

Bag dem i en 200 grader C.alm 
ovn i ca 10 min, sæt pladen midt i 
ovnen. Lad kagerne køle af på en 
rist.
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Et lys i mørket eller flere…
I henved et år har kirken været 
plaget af problemer med 
udendørsbelysningen. Når mørket 
er faldet rundt om vores flotte 
hvide kirke, har haven således 
ligget hen i dunkelt mørke. Årsa-
gen til problemerne blev fundet 
i sommers. Britta fra menighed-
srådet, hendes mand, Daniel, og 
deres nabo, som er elektriker, 
fejlsøgte og opdagede, at de 
forholdsvis nye lamper var opsat 
fejlagtigt og med brug af årtier 
gamle kabler. Løsningen ville være 
en opgravning og udskiftning af 
alle kablerne og reetablering af 

lampestederne. En bekostelig 
affære. Heldigvis kunne meget 
af arbejdet gøres ved, at Britta, 
Daniel, børnene og vores formand 
Carsten gravede og klargjorde 
kabler og lampesteder. På den 
måde blev mange penge sparet 
og en elektriker kunne gøre det 
sidste og lovpligtige arbejde. Så nu 
er det en glæde at kunne fortælle, 
at kirkens have igen oplyses i de 
dunkle mørke timer. Tak til Britta, 
Daniel, børnene og Carsten for 
muskelarbejdet og Brittas nabo 
for et godt tilbud. 
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Fliser på rette vej
Trappen fra parkeringspladsen og 
op til flisegangen foran kirken har 
de senere år trængt til en kærlig 
hånd. Den var således blevet vind 
og skæv. En del ældre har derfor 
haft problemer med at komme 
til kirken ad denne vej. I efteråret 
har menighedsrådets næstfor-
mand, Frede, imidlertid sikret os 
to gode tilbud gennem Veteran-
poolen, så trappen og flisegangen 
nu er genoprettet, og samtidig 
er der kommet et gelænder op 
ved trappen. Dermed er denne 
adgangsvej til kirken blevet sikker 
og lettere for alle aldre. Tilbage 
står den lange flisesti fra vejen 
og langs hækken op til kirkens 
hovedtrappe. Denne 

trænger også til en genoprettelse. 
Menighedsrådet arbejder på at 
skaffe penge til dette. I den forbin-
delse kan det nævnes, at gaver til 
sådanne formål gerne modtages 
på swish 123 129 3497, plusgiro 
42 02 22-2, bankgiro 5682-8726 
eller anonymt i kirkebøssen. Tak til 
Frede for arbejdet med og tilsynet 
med udførelsen af trappe, sti og 
gelænder.til dette. I den forbin-
delse kan det nævnes, at gaver til 
sådanne formål gerne modtages 
på swish 123 129 3497, plusgiro 
42 02 22-2, bankgiro 5682-8726 
eller anonymt i kirkebøssen. Tak til 
Frede for arbejdet med og tilsynet 
med udførelsen af trappe, sti og 
gelænder.
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dansk forening
 Formand:                              Per Jensen tlf. 031561560 
 Næstformand:                       Sonja Nielsen tlf. 031690674 
 Kasserer:                               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  

  www.gbb.nu * info@gbb.nu
Från vänster Jemina, Gunnvi 

och Linda

Torsdag d. 17. januar Bingo kl. 15:00
Lørdag d. 8. februar Vinterfest: Lunch på Restaurant PALACE, Södra 
Hamngatan 2, Brunnsparken. Pris 100 kr. pr. person. Tilmelding og be-
taling senest d. 17. januar på telefon 0735-956579, Plusgiro 43448-0
Torsdag d. 21. februar Bingo kl. 15:00
Torsdag d. 14. marts Generalforsamling evt. forslag og skrivelser skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før. Tilmelding senest d. 6. 
marts på telefon 0735-956579
Medlemsafgiften 2019 på kr. 50,- skal være indbetalt senest d. 31/12-
18 til plusgiro 43448-0
Vi ønsker alle vores medlemmer såvel nye som gamle: En rigtig 
glædelig jul og et godt nytår! 
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Mono Vit /Mörk Lera

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

Tänk vad drömmar kan göra

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

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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