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Præstens klumme: Kirken i forandring 
Når det handler om medlems-
fremgang, går det ikke lige så 
godt for Folkekirken hjemme i 
Danmark, som det går for os i 
Sverige. Men det går bedre end i 
lang tid. Medlemsnedgangen er 
fladet ud, og flere og flere melder 
sig nu aktivt ind i kirken gennem 
voksendåb eller direkte genind-
meldelse. Sidste år meldte 8670 
voksne sig således ind for at være 
helt nøjagtig. Hvad den konkrete 
årsag er til dette, gisnes der meget 
om i de kirkelige kredse. En af 
årsagerne skal findes i opfindelsen 
af drop-in dåben. Her kommer 
udøbte danskere ind fra gaden 
og bliver døbt i fællesskab med 
andre en efter en. Initiativet 
begyndte i København og har nu 
spredt sig til hele landet. Men 
årsagerne skal nok findes mange 
andre steder også. Dels virker det 
til, at danskerne har fået øjnene 
op for, at Folkekirken er kirke i 
tiden. Hverken salmer, liturgi eller 
aktiviteter hænger fast i århundre-
ders støvede former, men fornyes 
konstant. Spaghetti-gudstjenester 
(familiegudstjenester m. spis-
ning), babysalmesang og tema-
gudstjenester er for længst blevet 
hverdag i kirken. Nyere tiltag 
er Godnathistorier på hverdag-
saftener, hvor de travle forældre 
spiser et fællesmåltid med deres 
børn undervejs. Til Godnathisto-
rier leger de små poder alderssva-
rende, synger og lytter til en god 
fortælling, inden turen går direkte 
hjem i seng. Godnathistorier af-

prøver vi også den kommende tid. 
Folkekirken fornyes som sagt 
konstant, men det er sjældent 
fornyelserne vedrører selve 
højmessen, som af en del betrag-
tes som kernen i kirken. Højmes-
sen er imidlertid til debat nu. Det 
skyldes dels, at bisperne gerne vil 
have liturgien efterset og dels, at 
der netop er udkommet en ny bog 
”Et bud på fremtidens folkekirke 
– for og af folket” udgivet af 
Hesterkøb sogns menighedsråd. 
Hesterkøb ligger små 20 kilome-
ter nord for København. Her har 
menighedsrådet arbejdet med 
Højmessens form igennem nogle 
år. Med biskoppelig velsignelse 
har de prøvet sig frem og fundet 
frem til en fornyet liturgi, der 
efter sigende skulle tale til folket 
i og uden for folkekirken. Hvad 
der konkret er nyt i liturgien, véd 
jeg desværre ikke endnu. Selvom 
menighedsrådet har sendt deres 
bog ud til samtlige menighedsråd i 
Danmark, så har de nemlig glemt, 
at vi også har danske menighed-
sråd ude i den store verden. Af 
Kristeligt Dagblad og debatten 
i diverse internetfora virker det 
imidlertid til, at fornyelsen blandt 
andet går på en kortere prædiken 
samt fornyelse af, hvilke sange 
der synges, og hvilke stilarter der 
spilles til højmessen. Men også 
tidspunktet for højmessen er ny, 
idet den er flyttet fra kl. 10 til 13 
søndag. Alle ændringerne i Hes-
terkøbs højmesse er blevet til i et 
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samarbejde mellem menigheden, 
organisten og præsten, så den 
er ifølge Hesterkøb vokset op 
nedefra. Et af de spørgsmål, som 
folket i Hesterkøb har spurgt sig 
selv om er: ”Hvilken kirke ønsker 
du at komme i?”. Svaret i form 
af fornyelsen virker til at have 
en overraskende virkning. Ifølge 
Kristeligt Dagblad besøges kirken 
nu ikke kun af de, som betegner 
sig selv som kristne eller kul-
turkristne. Højmessens fællesskab 
modtager også regelmæssige 
besøg af områdets ”ateister og 
andet ”ikke-kristent godtfolk””. 
En seksdobling af antallet af 
kirkegængere ved højmessen for 
at tale i tal. Så uden at have læst 
”Et bud på fremtidens folkekirke – 
for og af folket”, så virker det som 
om, at Hesterkøb har fundet en 
vej til en fremtidssikring af kirkens 
fællesskab, og når det er sket med 
en biskoppelig velsignelse, så må 
det teologiske grundlag være på 
plads. 
Sidste år var jeg med konfirman-
derne i Ungdomskirken Brorson 
på Nørrebro, også her havde gud-
stjenesten et højt og ungt besøg-
stal. Liturgien var meget tæt på 
vores helt almindelige højmesse, 
men musik, sange, prædiken-
stil og kirkerum var forandret til 
fokus på fællesskabet i rummet. 
På forunderligvis havde ungdom-
spræsten, Nicolai Stubbe Hørlyck, 
formået at skabe en fornyelse 
af højmessen og samtidig fast-
holde stort set alle elementer 

uforandret. Ligesom i Hesterkøb 
var kirkerummet stuvende fyldt. 
Og selvom jeg ikke synes, at det 
er kvantiteten, som skal være i 
fokus ved højmessen, så er det nu 
inspirerende, da de mange del-
tagere må være udtryk for, at de 
synes kvaliteten er i top. 
Ved vores danske højmesser her 
i Göteborg, der følger vi på nu-
værende tidspunkt højmessens 
liturgi til punkt og prikke. Jeg 
havde for nylig besøg af en kon-
sulent fra Københavns stift, som 
skulle overse og vejlede omkring 
højmessen. Efter højmessen for-
talte hun overraskende, at det var 
længe siden, hun havde oplevet 
en højmesse, som fulgte liturgiens 
ord til punkt og prikke. Hvorvidt 
vi skal være stolte over dette eller 
ej, det synes jeg er svært at sige. 
Vores besøgstal til højmesserne er 
højt i forhold til Danmark, faktisk 
fire gange så højt som en gennem-
snitlig deltagelse i Danmark. Men 
trods dette er tiden måske også 
inde for fornyelse her i vores lille 
danske menighed? – I hvert fald 
vil jeg gerne kigge på, om vi over 
tid skal forny noget af højmessens 
liturgi. Naturligvis i samarbejde 
med menighedsråd, biskop og de 
fra menigheden, som har interes-
se for dette. Er det dig, så kontakt 
mig.
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Danskernes børn
Har du set, hvad vi har lavet her? 
På facebook har vi oprettet tre 
netværksgrupper til forældre 
med børn i Göteborg. Her kan der 
deles og oprettes arrangementer 
for de forskellige målgrupper. 
Grupperne er opdelt efter alder 
og kan findes ved at søge ”Dan-
skernes børn i Göteborg”. Herefter 
kan du vælge mellem følgende 

aldersgrupper: 0-7 år, 7-12 år 
og 13-17 år. De tre målgrupper 
vil henover foråret blive til en 
række nye arrangementer i kirken. 
Herunder vil vi præsentere de nye 
tiltag. Vi håber I vil tage godt imod 
facebookgrupperne og de nye 
aktiviteter. Tilmeldingen til aktiv-
iteterne foregår på hjemmesiden: 
www.dkig.se – under kalender.  

Godnathistorie: 
Godnathistorie er en ny arrange-
mentsrække for familiens yngste 
medlemmer. Den første onsdag i 
hver måned mødes vi til Godna-
thistorie i Dansk Sømandskirke fra 
kl. 17:00 – 19:00. Arrangementet 
er et familiearrangement med leg, 
fællesspisning, sang og godna-
thistorie. Den første time vil der 

være flydende drop-ind, hvorefter 
vi spiser sammen. Til sidst er der 
fællesafslutning med godnathis-
torie.  Målgruppen er 0-7-årige og 
deres forældre, men ældre søsk-
ende er selvfølgelig velkomne. 
Den første gang er d. 3. april. 
Prisen er 25 SEK pr. person.

Bål og By – friluftsliv for børn:
Bål og By er friluftsaktiviteter for 
børn i alderen 7 - 12 år. Vi mødes 
den sidste søndag i måneden fra 
kl. 13:30 – 15:00. I fællesskabet 
vil vi være nysgerrige på naturen, 

og programmet vil indeholde alt 
fra bålmad til bygning af huler. Vi 
mødes første gang d. 31. marts. 
Egenbetalingen vil variere fra gang 
til gang.

Teen-aften: 
En gang om måneden vil der være 
Teen-Aften i Dansk Sømandskirke. 
Arrangementet er for unge i al-
deren 13-17 år. Det første arrange-
ment er d. 1. marts, hvor der er 
film og fællesspisning på program-
met. Hver gang vil der være plan-

lagt et program, som de unge selv 
har været med til at udvikle til den 
første mødegang. Mødedagene vil 
variere mellem hverdag og week-
end. Egenbetalingen vil variere fra 
gang til gang.
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Kan du gætte, hvem jeg er?
Sådan lyder starten af en kendt 
fastelavnssang, som vi skal synge 
til fastelavnsfesten d. 2. marts. 
Igen i år afholdes der fastelavns-
fest i Dansk Sømandskirke. Så 
find udklædningen frem til både 
voksne og børn, og kom med til 
et par sjove timer. Planlægningen 
er i fuld gang, og vi glæder os til 
at slå dørene op til et brag af en 
fastelavnsfest d. 2. marts fra kl. 
14:00 -16:00. 
Dagen kommer til at bestå 
af forskellige aktiviteter med 

tøndeslagning, fastelavnsris og fri-
luftsaktivitet. Vi slutter selvfølgelig 
dagen af med fastelavnsboller 
samt kaffe og kakao. 
Vil du gerne være med? Så 
foregår tilmeldingen på hjemmes-
iden: www.dkig.dk – under kalen-
der. Prisen for at deltage er 25 SEK 
for udklædte og 50 SEK for ikke-
udklædte. Det gælder selvfølgelig 
både voksne og børn. 
Vi håber at se så mange som mu-
ligt til en festlig dag.   
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Kirkebussen
For 17 år siden rullede den røde 
minibus ud for at betjene danske 
søfolk i Antwerpen for første gang, 
og små 14 år efter ankom den til 
os i Göteborg. I december rullede 
den sin sidste tur til Havnen, godt 
anvendt og slidt. 

I stedet ruller nu en flot og større 
hvid minibus ud til søfolkene i 
Göteborgs havn. Bussen er ble-
vet indkøbt for fondsmidler fra 
tre danske fonde. Det har taget 
lidt mere end et år at skaffe alle 
midlerne, og kirken har fået stor 
hjælp til ansøgningerne fra Marie 
Rahr Kruse Østerholt på DSUKs 
hovedkontor. De tre fonde, som 
har givet midler til indkøbet, er 
Hjælpe- og Understøttelsesfon-
den for personale i Terkol-Rederi-
erne, A. P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formaal og Lysgaard 
Fonden.  

Hjælpe- og Understøttelsesfon-
den for personale i Terkol-Rederi-
erne donerede hovedparten af 
de midler, som blev indsamlet. 
Terkol-rederierne blev stiftet af 
N.B. Terkildsen og Kai Olsen i 
1963, hvor de købte deres første 

tankskib ud af 58 skibe. Rederiet 
lukkede i 1997. 21 år efter rederi-
ets lukning valgte Hjælpe- og Un-
derstøttelsesfonden for personale 
i Terkol-Rederierne, at nedlægge 
sin virksomhed og tildele deres 
midler til bussen, så danske søfolk 
fortsat kan betjenes i Göteborg. 
 
A. P. Møller og Hustru Chast-
ine Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal har støttet købet 
af den nye bus med næstflest 
midler. Egentlig blev midlerne 
tildelt sømandskirken i Singapore, 
men i stedet for at købe en un-
ødvendigt dyr bil, valgte sømand-
spræst Kirsten Eistrup en mere 
fornuftig bil, både i indkøbspris og 
drift. Derfor kunne hun og DSUK 
spørge fonden, om ikke de rester-
ende midler i stedet kunne få lov 
at gøre nytte her i Göteborg. Vi 
kan derfor takke både A. P. Møller 
og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal 
og Sømandskirken i Singapore 
for rettidig omhu og denne del af 
midlerne.  

Lysgaard Fonden støttede også 
op om vores nye bus med et godt 
beløb. Lysgård Fonden blev stiftet 
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af Vita og Peder Lysgaard. Vita 
var Danmarks første kvindelige 
skibsreder, idet hun sammen med 
sin mand og dennes halvfætter 
Johannes Jensen oprettede ben-
zinselskabet Uno-X tilbage i 1959. 
Fire år senere købte de deres 
første tankskib til deres nye rederi 
Tankskibsrederiet Herning A/S. I 
Sverige kendes benzinselskabet 
Uno-X som Din-X.  

Sammenlagt fik kirken 312.000 
SEK fra de tre fonde. Disse midler 

og en god købsaftale med en ra-
bat på 80.000, som næstformand 
Frede Overby fik forhandlet hjem, 
sikrede den nye bus. Den nye bus 
skal primært bruges til sømand-
spræstens besøg i havnen, men 
også til små rundvisninger for 
søfolkene og lejlighedsvis hjælp 
til transport af søfolk, ikke mindst 
når vi byder til julegudstjeneste 
i kirken. Kom ned og se den nye 
bus, blandt nogle kaldet ”Him-
melekspressen”.  
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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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Praktikant i Kirken
Velankommet med færgen fra 
Frederikshavn vil jeg gerne 
præsentere mig for jer. Jeg hed-
der Christina Gottlieb Danielsen 
og skal de næste 10 uger være i 
praktik ved Dansk Sømandskirke i 
Göteborg. 
For en tid er de trygge studieram-
mer på Kristendom, Kultur og 
Kommunikation i Aarhus skiftet 
ud med en sovesofa på kirkens 
kontor og en række spændende 
arbejdsopgaver ventende foran 
mig. Jeg ser frem til at afprøve 
teorien fra studiet i praksis og 
glæder mig meget til at lære 

kirken, arrangementerne og jer 
som medlemmer at kende.
Jeg vil i løbet af min praktikperi-
ode være en del af dagligdagen 
i kirken med de arbejdsopgaver, 
som knytter sig til det. Desuden 
vil jeg være med til at planlægge 
fastelavnsfesten samt opstarte 
nogle friluftsaktiviteter for børn. 
Jeg glæder mig til at møde jer til 
gudstjenester og arrangementer 
i kirken i den kommende tid og 
håber, at I vil tage godt imod mig 
og mine forslag til kirkens aktiv-
iteter. 
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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

Min sidste vilje 
Det hører med til denne verdens 
liv, at det har en ende. Hvordan 
det ender er forskelligt fra men-
neske til menneske, ligesom livet 
selv har været det. Nogle ender 
omgivet af deres kære hjemme 
og andre ender på hospitalet eller 
langt hjemmefra og fra deres 
kære. Uanset hvordan, så ender 
det, vi skal alle dø en dag. 
En dag skal vi alle stedes til hvile, 
og her melder mange spørgsmål 
sig ofte for de efterladte. Ville 
afdøde begraves eller kremeres? 
Ønskede afdøde kapel eller kirke? 
Hvilke salmer, tekster, kiste, lig-
klæder o.s.v., ønskede afdøde? 
”Min sidste vilje”, hjælper ofte 
de efterladte med at træffe de 
mange beslutninger i den kaotiske 
tid, som et dødsfald kan være. 
”Min sidste vilje” er en stillingta-

gen til alle de praktiske spørgsmål, 
som kan vejlede de pårørende, 
som ofte ønsker at respektere og 
afholde en højtidelighed i af-
dødes ånd. Den er måske særlig 
vigtig, hvis vi er langt fra vores 
kære. Ønsker du at udfylde ”Min 
sidste vilje”, så kan du tale med 
Sømandspræsten, som også gerne 
opbevarer en kopi af dokumentet 
for dig. 
Hensigten med ”Min sidste vilje” 
er dog også at skabe dialog om 
de vigtige spørgsmål, enten 
med præsten eller med dine 
pårørende. ”Min sidste vilje” er 
ikke et juridisk bindende doku-
ment, men vidner om din vilje og 
ånd. Du kan få dokumentet ”Min 
sidste vilje” i kirken eller på www.
livogdoed.dk/temaer/min-sidste- 
viljevilje/
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Læsecirklen 
De næste to bøger på bogcirklens 
læseliste er Naja Marie Aidts 
”har døden taget noget fra dig 
så giv det tilbage – Carls bog” 
og Ida Jessens ”Telefon”. Begge 
handler om sorgen efter tabet af 
et barn. Begge bøger er letlæst 
trods det hårde emne. Aidts bog 
er en selvbiografisk beskrivelse 
af tiden efter den 25-årige søns 
ulykke. Bogen viser den første 
kaotiske tid, og hvordan de en-
kelte fragmenter bliver mindre og 
mindre fragmenteret og samtidig 
forandrer Aidts forhold til livet og 
forståelse af virkeligheden. Den er 
flot skrevet, selvom den naturlig-
vis nok er lidt forvirrende i beg-
yndelsen. Den viser også, hvor-
dan små handlinger kan få store 
konsekvenser. Jessens ”Telefon” 
fortæller os også om en mors liv 
efter en ulykke. Hendes barn er 

blevet kørt over af en flugtbilist, 
og nu arbejder hun frivilligt på en 
hjælpelinje. En dag får hun et op-
kald fra fortiden. Opkaldet vender 
op og ned på hendes forståelse af 
ulykken. Begge bøger kan lånes på 
biblioteket eller købes på inter-
nettet til levering eller læsning 
via computeren. ”Telefon” findes 
også som dansk lydbog. Når 
læsecirklen mødes, taler vi sam-
men om de bøger, som vi læser. 
Hvilke opdagelser havde vi under-
vejs, var noget uklart, som andre 
måske forstod. Du behøver ikke 
at have læst bøgerne for at delt-
age og få udbytte af læsecirklen. 
Efter sommer taler vi sammen om 
klassikeren ”Lykke-Per”, som er 
et mere omfattende værk. Vil du 
vide mere om læsecirklen, så ring 
til Helle Jørgensen (070 938 0170) 
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KALENDER
Marts
1  Fredag          Kl. 18       Teen-aften m. spisning og film (tilmelding)
2. Lørdag Kl. 14       Fastelavnsfest m. tøndeslagning og udklæd- 
                                            ning (tilmelding)
3. Søndag  Kl. 11     Gudstjeneste m. kirkekaffe Fastelavn
12. Tirsdag  Kl. 19     Højskolesang – uanset din tone i livet 
17. Søndag  Kl. 11     Gudstjeneste 2. s. i fasten 
                    Frokost og generalforsamling i  
                                            Dansk Sømandskirke i Göteborg
20  Onsdag      Kl. 12       Dameklub på udflugt (tilmelding)
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
                           Kl. 13.30  Bål og By - Friluftsaktivitet for de 7 til 12-  
                                             årige (tilmelding)

April 
1  Fredag          Kl. 18       Teen-aften m. spisning (tilmelding)
3  Onsdag Fra  Kl. 17       Godnathistorie - familiespisning . leg, sang og 
                                            fortælling   
6.  Lørdag         Kl. 10       Arbejdsdag i haven
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 m. kirkekaffe
24  Onsdag                        Bogcirkel - Ida Jessen
25. Torsdag Kl. 17:30  Fællesspisningen ”Mormormad” for alle aldre



13

KALENDER

            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

28 Søndag  Kl. 11.      Gudstjeneste m. kirkekaffe 1. s. e. påske
                           Kl. 13.30  Bål og By - Friluftsaktivitet for de 7 til 12
                                             årige

Maj
1. Onsdag Fra kl. 17         Godnathistorie – familiespisning m. leg, sang 
                                             og fortælling 
5.   Søndag       Kl. 11        Gudstjeneste m. kirkekaffe 2. s. e. påske
12  Søndag       Kl. 11        Gudstjeneste m. kirkekaffe 3. s. e. påske
14. Tirsdag       Kl. 19        Højskolesang - uanset din tone i livet
15.  Onsdag     Kl.  12        Dameklub
17.  Fredag      Kl.   17        Aftenandagt m. lune hveder - Stor Bededag
                          Kl.   18       Teen - aften m. lune hveder (tilmelding)
19.  Søndag     Kl.   11       Gudstjeneste m. kirkekaffe - 4. s. e. påske
26.  Søndag     Kl.   11       Gudstjeneste m. kirkekaffe - 5. s. e. påske
                                             Bål og By-Friluftsaktivitet for de 7 til 12 årige        

Juni 
18.  Tirsdag     Kl.              Sankt Hans fejring  (tilmelding)
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Nyt i kirken 
Nogle medlemmer har spurgt, om 
vi ikke kan skrive lidt om forskel-
lige forandringer i kirken de se-
nere år. Og der er sket meget også 
på det materielle plan, så det bliv-
er svært kun at skrive lidt. Mest 
synligt ved ankomsten til kirken 
er vel den nye kirkebus ”Him-
melekspressen”, som vi kunne 
kalde den. Den kan der læses om 
andetsteds i denne Ankerkæde. 
Tidligere har det også været 
nævnt i Ankerkæden, at kirken 
har fået en stor og bred handi-
caprampe på kirkens bagside. 
Denne sikrer gode adgangsforhold 
for alle og en værdig afsked ved 
begravelser fra kirken. Går vi ad 
denne adgangsvej, så kommer vi 
direkte ind i kirkerummet, som 
også er forandret. De fleste véd, 
at alteret nu står i øst med Axel 
Linds flotte bølger som alterbill-
ede. Men også knæfald, stoleræk-
ker og prædikestol er der blevet 
flyttet rundt på. Stolerækkernes 
lige rækker er blevet ændret 
til runde buer omkring alteret. 
Knæfaldets afgrænsende firkant er 
blevet åbnet op, så de to knæfald 
nu udgår fra alterbilledets hjørner 
og ind mod en åbning midt for 
alteret. Prædikestolen er flyttet 
ud af kirkerummet og anvendes 

nu i entreen til kirkens gæstebog. 
Der er naturligvis tanker bag æn-
dringerne. De buede stolerækker 
understreger menighedsfælleska-
bet og centrerer blikket omkring 
alteret. Alteret er ikke længere 
buret inde bag knæfaldet, der er 
med andre ord åbnet op for en 
direkte adgang fra menigheden 
til alteret. Præsten er dermed en 
del af menighedsfællesskabet, når 
denne står foran alteret og ikke 
adskilt fra menigheden. Bag præ-
dikestolens forsvinden er tanken 
om menighedsfællesskabet også 
til stede, men også Luthers idé 
om det almene præstedømme. 
Prædikestolen kan hurtigt komme 
til at virke som et autoritært sted. 
Imidlertid har præsten ikke mere 
patent på at tolke Guds ord end 
alle andre i menigheden. Naturlig-
vis har præsten en lang uddan-
nelse bag sig til prædikerne, men 
det er imellem det udsagte og 
det vi hører, at vi møder Gud Ord. 
Ved at prædike fra gulvet under-
streges præstens jævnbyrdighed 
og fællesskab med menigheden 
i forståelsen og tolkningen af 
ordene fra bibelen.  Men det er 
ikke kun i kirkerummet, at der 
er sket forandringer. Går vi ind 
på kontoret, så er dette nu bolig 
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for kirkens praktikant, fremtidige 
praktikanter eller overnattende 
præstevikarer. I stedet anvendes 
læserummet til kontor i det da-
glige. Her er skabet blevet tømt 
for duge, lysestager, servietter 
mv., mens kontorredskaber er 
flyttet ind. Skabets tidligere ind-
hold har i stedet fundet plads i en 
stor nybygget reol ved den ekstra 
garderobe ved siden af køkkenet. 
Går vi opad i ejendommen, så er 
den tidligere gæstebolig nu blevet 
permanent hjem for en dansk 
studerende. Og går vi helt ned i 
kirkens kælder, så er der nu in-
drettet minibiograf med surround-
sound, projektor og lædersofaer 
i det, som vi kan kalde slyngel-
stuen. Ude i den tidligere garage 
finder vi et minibibliotek og -cafe 
med danske bøger, opslagsbøger 
og brætspil. De danske bøger kan 
lånes eller købes. Der findes også 
en reol med danske, engelske og 
polske bøger fra Søfartens bib-

liotek. Disse bøger udlånes ude-
lukkende til søfolk på danske skibe 
af sømandspræsten. Det er også 
i kælderen, at avisprinteren står, 
og herfra printes aviser fra hele 
verden til søfolkene. Går vi uden-
for igen, så lyser havelamperne 
foran kirken igen, og fliserne ved 
trappen op fra parkeringspladsen 
er genoprettet. Denne trappe er 
desuden blevet forsynet med et 
gelænder for bedre fremkom-
melighed. Rundt om huset ved 
køkkentrappen er der kommet 
affaldssortering i køkkenaffald, 
plast, papir, pap, metal, glas, far-
ligt affald og rest. Denne sortering 
har nedbragt kirkens restaffald til 
et minimum. Egentlig kunne vi nu 
nøjes med afhentning hver fjerde 
uge, men kommunen vil desværre 
kun tillade os hentning hver 14. 
dag. Der sker meget i kirken, og 
det er bestemt ikke slut endnu, 
som du kan læse om andetsteds i 
denne Ankerkæde. 
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Arbejdsdag i have og kirke
Foråret kommer, og dermed 
bliver det snart tid til at sætte 
havemøblerne frem, det gør vi i år 
en uge efter, at uret er blevet sat 
en time frem. Vi begynder med 
en kop kaffe, lidt brød og wiener-
brød. Derefter går vi i gang med 
dagens opgaver: 
Køkkenet, blomsterbede, 
beskæring, havemøblerne, ma-
leopgaver, flytning af jord, vin-
duespudsning og meget andet.
Børn er mere end velkomne. 

Hvis de kan, så trænger papirs-
mosaikkerne i kirken til en kærlig 
hånd, og vinduerne i dørene til 
handicaprampen trænger til en 
udsmykning. 
Vi fordeler opgaverne på dagen, 
og har du særlige ønsker til opgav-
er, så sig til i forvejen. Véd du, at 
du kommer, så giv gerne besked, 
det gør forberedelserne lettere. Vi 
afslutter med fællesspisning. 
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Vil du spise med?
I køkkenet er der gang i gryder, 
skåle, tallerkner og bestik. Kar-
toflerne koger på komfuret, og 
dagens menu, forloren hare, er 
netop kommet ud af ovnen. Ind 
ad døren kommer glade gæster 
-   de alle har tilmeldt sig dagens 
fællesspisning i Dansk Sømand-
skirke i Göteborg.
Arrangementet hedder mor-
mormad, hvor du en gang om 
måneden kan komme i kirken og 
spise dansk mad. Både børn og 
voksne er velkommen til fælless-
pisningen, hvor der altid er plads 
til flere. 
Da alle 20 mand er samlet om-
kring bordene, er det tid til at 
sende middagen rundt. Omkring 
bordet kommer kartofler, sovs og 
forloren hare i rigelige mængder. 
Her mangler ingenting. Snakken 

går højt iblandt gæsterne, og smil 
spreder sig fra den ene person til 
den anden - alle nyder det danske 
frirum i en svensk hverdag. 
Næste gang du kan komme til 
fællesspisning er d. 28. februar 
kl. 17:30, hvor menuen står på 
suppe. For kun 50 kr for voksne 
og 25 kr for børn får du lækker 
middag, kaffe og godt selskab. Du 
tilmelder dig på kirkens hjemme-
side under kalender. Flere datoer 
kan ses i kalenderen. 
Efter kaffen er serveret og de 
sidste småkager spist, er det igen 
blevet tid til at begive sig ud i 
den svenske virkelighed efter et 
kort besøg i Danmark på en stille 
svensk gade. En vellykket aften på 
Thorild Wulffsgatan har nået sin 
ende. 
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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

DisplayID
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Påsken i kirken 
Måske så du det allerede i sidste 
Ankerkæde? 
Skærtorsdag fejres i år med en 
liturgisk middag, og måske har 
du undret dig over, hvad det er 
for en størrelse? – Skærtorsdag 
sætter vi os til bords i kirken for at 
mindes Jesu sidste måltid. Dette 
måltid var i første omgang ikke 
indstiftelsen af nadveren, men 
et mindemåltid til ihukommelse 
af Guds udfrielse af sit folk fra 
Egyptens slaveri. Til det liturgiske 
måltid vil vi derfor først læse og 
spise sammen til ihukommelse af 
denne udfrielse. Hovedmåltidet 
vil være lam, ligesom Israelitterne 
fik det den nat, da de smurte lam-
mets blod på deres dørstolper, så 
dødens engel skulle passere forbi 
og skåne deres førstefødte. Efter 
måltidet vil vi ankomme til vores 
påske, dér hvor Jesus indstifter 
nadverfællesskabet med sine dis-
ciple og os. Denne del indeholder 
nadverritualet, som vi kender det 
fra højmessen. Vi følger derefter 
i læsning Jesu vandring til Geth-

semane have, hvor han vil blive 
taget til fange, inden han som 
Guds enbårne søn slås ihjel Lang-
fredag. 
Langfredag mødes vi i kirken og 
lytter til passionsfortællingen, 
som den står skrevet i Salme-
bogen. Læsningen vil undervejs 
blive afbrudt af nadverritualet, 
som vi kender det fra højmes-
sen. Vi slutter andagten med at 
dække alteret til og puste al lys ud 
i kirken, mens vi venter på opstan-
delsessøndagen.
Påskesøndag mødes vi til det 
glædelige budskab om opstand-
elsen og fejrer påskegudstjeneste 
sammen. Efter Gudstjenesten er 
der kirkekaffe med et let påske-
bord. 
Tilmelding til begivenhederne 
gøres helst gennem kirkens 
kalender på hjemmesiden www.
dkig.se, men kan også ske per 
telefon til 072 037 2811. Skær-
torsdagsmåltidet og kirkekaffen 
søndag koster hver 50,- SEK. 
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Det koster at holde kirke
I Änggården finder vi vores kirke 
i et flot hvidt hus efter 30’ernes 
arkitektur. Her har Den Danske 
Kirke ligget siden 1985, og huset er 
for længst blevet gældfrit, hvilket 
naturligvis giver en vis frihed og 
sikkerhed. Men et gældfrit hus 
til mange millioner betyder ikke 
nødvendigvis, at kirken er rig. Det 
kommer an på, hvordan man an-
skuer denne millionværdi. Kirkens 
millioner er bundet i grunden og 
bygningen. En sådan grund og 
bygning skal vedligeholdes for at 
fastholde sin værdi, og det koster 
mange penge. Penge som må 
skaffes gennem aktiviteter, såsom 
loppemarked og basaren. Men 
naturligvis også gennem medle-
mskontingent og udlejning af 
lokalerne, lejlighederne og parker-
ingspladsen. Det er virkelig mange 
penge, som skal skaffes hvert år. 
Heldigvis modtager kirken nogle 
tilskud fra Svenska Kyrkan og Dan-
ske Sømands- og udlandskirker, for 
ellers ville pengene ikke række til 
aktiviteter, rengøring, musikken om 
søndagen og lønningen af præsten. 
Der findes også midler i forskel-
lige fonde. De fleste fonde støtter 
imidlertid kun ved meget store 
projekter, såsom Mærsks bidrag 
til facaderenoveringen og kirkens 

køkken for en del år siden. Men 
der findes også nogle mindre, som 
bidrager til konkrete projekter, fx 
Danas Legat, som har givet midler 
til dansk børnesalme/-sang. Efter 
ret mange år med en mindre og 
mindre driftssikker kirkebus er 
der også en række fonde, som har 
givet penge til en ny flot kirke-
bus, så Sømandspræsten kan 
fortsætte betjeningen af søfolkene 
i havnen. Men trods midler fra 
fonde, så fattes kirken penge! 
– Flisebelægningen, trænger til 
en genoprettelse, træværket på 
balkonerne trænger til en malers 
kærlige hånd, en større renover-
ing af elinstallationerne er nød-
vendig, vinduer rundt om i hele 
ejendommen trænger til renover-
ing og nogle til udskiftning, da de 
er meget utætte. Præsteboligen 
trænger til en større renovering 
bl.a. af køkken og bad, ligesom lej-
ligheden øverst oppe trænger til 
energirenovering. Så er der nogle, 
som måske vil sige, at med den 
store friværdi burde dette ikke 
være et problem. Men det er det, 
når friværdien ikke kan udnyttes. 
For hvis friværdien blev udnyttet, 
så skulle et lån naturligvis betales 
tilbage. Men kirken har kørt med 
underskud i en årrække, og det er 
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kun andet år i træk, at vi går ud 
med et beskedent overskud. Nej, 
kirken vælter sig ikke i penge, som 
jeg for nylig hørte, bliver fortalt. 
Kirken fattes derimod penge, og 
løsningerne på dette er ligetil. 
Vi skal naturligvis fortsætte den 
positive udvikling, som kirken er 
kommet ind i. Medlemsfremgang 
giver ikke kun flere penge i medle-
mskontingent, vi nærmer os også 
i god hast det minimumsantal 
medlemmer, som Myndigheten 
för stöd til trossamfund har sat. 
Når vi dette mål, så vil overskud-
det til aktiviteter og vedligehold-
else øge kraftigt. Vil vi sikre kirken 

for menigheden og de danske 
foreninger, som bruger vores 
danske kulturhus, så må vi alle 
bidrage til dette mål. Det gør vi 
ved at skaffe medlemmer blandt 
de danskere og svenskere med 
dansk tilknytning eller interesse, 
som vi kender. Børn og børnebørn 
under 18 år bliver tilmed medlem-
mer gratis og tæller med i forhold 
til minimumsantallet. 
Du finder en indmeldelsesblanket 
i dette blad, som kan bruges. 

                

dansk forening
 Formand:                              Per Jensen tlf. 031561560 
 Næstformand:                       Sonja Nielsen tlf. 031690674 
 Kasserer:                               Grethe Mörup tlf. 031465205

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
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Generalforsamling – og valg til menighedsrådet 
søndag den 17. marts 2019

Efter Gudstjenesten d. 17. marts 
er alle medlemmer inviteret til 
generalforsamling for Dansk 
Sømandskirke i Göteborg. Ifølge 
lovene for kirken er følgende me-
nighedsrådsmedlemmer på valg: 
Carsten Jensen, Helle Senor, Britta 
Hedman, Kirsten Bergström og 
Christina Christiansen
Der er indkommet forslag om nye 
kandidater til menighedsrådet. 
Forslag og tilsagn fra de foreslåede 

om at lade sig opstille skal være 
valgkomitéen i hænde senest 3 
uger før generalforsamlingen, den 
24. februar. Samme dato gælder 
for øvrige forslag til generalfors-
amlingen. Disse skal indsendes 
til menighedsrådets formand 
Carsten Jensen per post eller mail: 
carstenejensen1@gmail.com 
Stemmeret har den, som har be-
talt medlemsafgift inden den 31. 
december 2018.
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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 Göte-
borg
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 kulturhu-
sets  
                             lokaler billigt til mindesammenkomst, familiesammen  
                             komster, bryllupsreception, konfirmationsfest,  
                             fødselsdage og lignende. 
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