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Præstens klumme

Midt i denne mørke tid, så rykker vi lidt tættere sammen og er
mere inde end udenfor i kulden.
Vi værner om varmen, skruer op
for radiatoren og sætter os helst
ved pejsen, hvis vi er så heldige at
have sådan en.

kunnet leve længe på, ikke mindst
under flugten til Egypten få dage
senere. Men på en måde varslede
gaverne også det lille menneskebarns hele livsfortælling. Guld,
dengang som nu, et ædelt metal
de færreste har i overflod. En gave
til mægtige personer og mest til
kongelige og konger i det hele
taget. Røgelse, en ualmindelig og
usædvanlig gave til et menneske.
Røgelse var til guderne, og i en
jødisk kontekst til Gud Herren
alene. De vise mænd var altså
overordentlig vise, da de må have
indset, at det ikke bare var en ny
jødisk konge, men netop fødslen
af jødernes Herre, Gud selv. Set
i det lys og vores tilstedeværelse
ved en fødsel, så er den sidste
gave nok den mest overraskende.
Myrra var en fin og velduftende
olie. Den var meget kostbar og
blev brugt til balsamering af de
døde. De vise mænd forbereder
dermed, som en Memento Mori
(Kom i hu, du skal dø!) det, vi
godt ved venter det lille nyfødte
barn. Det vi godt ved venter os
alle. Men alligevel er det vel som
en voldsom gave til en nyfødt.
Gaverne er dog ikke forbeholdt
det lille Guds barn i krybben. For
evangeliet og et vigtigt budskab
ved, at Gud bliver et menneske-

Midt i mørket får vi budskabet
om lysets komme til verden. Det
er naturligvis begivenheden i den
kolde stald den nat, da Gud blev
et menneskebarn i vor midte.
Omgivet af æsler, okser, Maria og
Josef, fik dette lille nye lys i verden
snart besøg af fremmede mennesker. Først kom verdens fattige,
hyrderne på marken. De kom
direkte fra marken, hvor de havde
mødt evangeliet om Gud Herrens
Søn forkyndt af et lys- og lydhav af
engle. Senere kom der flere fremmede, dette var de vise mænd fra
Østerland. Traditionen har givet
dem antal efter de tre gaver, som
de medbragte til jødernes nye
Herre. Ligesom traditionen har
navngivet dem, Kasper, Melchior
og Balthasar. De fulgte ledestjernen, tilbad det lille Guds barn i
krybben og overrakte de tre gaver.
Gaverne var guld, røgelse og myrraskær. Utraditionelle og kostelige
gaver til et lille barn af fattige
forældre. Dem har den lille familie
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hvor englenes sang lyser himlen
op og håbet tændes for hvert
hjerte på jord. Glædelig juletid!

barn, er netop, at Gud deler livets
gave med os. I det lille Jesusbarn
får vi fællesskabet med Gud
forærende den mørke julenat,
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Konfirmander med partybåden

Tror man, at konfirmationsforberedelse kun er kedelig klasseundervisning, så tager man
fejl. Kirkens seks konfirmander
fra Göteborg mødtes for anden
gang i begyndelsen af oktober. De
skulle til Dronninglund Efterskole
i Nordjylland, hvor de sammen
med mere end tres konfirmander

leve op til Sæby konfirmandernes
forventninger om sådan nogle
fra udlandet. Vores konfirmander talte simpelthen svensk til
dem og sammen i øvrigt. Dette
drilleri holdt dog ikke længe, og
lejren kunne fortsætte på dansk.
I løbet af det døgn vores konfirmander nu tilbragte på Dron-

fra Sæby Kirke skulle deltage i en
konfirmandlejr. Skole- og færge
tider betød, at vi først ankom
fire timer inde i lejrens program.
Men så blev de også kastet lige
ud i mødet med de andre konfirmander. Vores konfirmander
begyndte dette møde med at

ninglund Efterskole stiftede de
også bekendtskab med andagt,
gudstjeneste og forskellige løb
med relevante poster om deres
fortolkninger og paratviden inden
for kirke og kristendom. Desuden
deltog de i efterskolens valgfag,
der indbefattede musik, moun4

tainbike, klatring, kunst og vildmarksliv. Det sidste valgfag bestod
egentlig i vildmarksluksus med
brændefyret varmtvandsbassin,
koldtvandsbassin og sauna. Da
lejren var slut, var der endnu fem
timer til færgen sejlede retur til
Göteborg. Disse timer blev brugt
på indkøb og så besøg hos kirkens
mangeårige støtte i Frederikshavn,
Anne Lise Andersen. Her blev
konfirmanderne budt på et sandt
festmåltid og mødte også DSUK
Nordjyllands stiftsbestyrelse. Over
maden snakkede konfirmander og
stiftsbestyrelsen om oplevelserne
på lejren og det at bo i Sverige. Kl.
22 sejlede færgen, og jeg havde
regnet med, at vi alle skulle sidde
og sove i flysæderne. Men mens

jeg lukkede øjnene, så gjorde
konfirmanderne og andre i deres
omgivelser det dog ikke, så efter
en times tid flyttede vi derfor
pladser til et mindre støjfølsomt
område, tæt på baren. Konfirmanderne begyndte her deres egen
sodavandsfest og morede sig over
de mange sikkerhedsvagter og
fulde voksnes færden rundt på
skibet. Det var nogle meget trætte
konfirmander, der velankommet
til kirken lagde sig og sov. Samtidig
var de dog utrolig morgenfriske,
da de søndag morgen lavede æg
og bacon forud for gudstjenesten.
Næste gang konfirmanderne
mødes er til julebasaren denne
måned, og i december skal de en
tur til Stockholm.

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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Sejlads med sømandspræsten

I sommers tikkede en mail ind på
min computer. Den blev begyndelsen
på en sjælden oplevelse for kirkens
sømandspræst. Mailen handlede
om, at DSUK gerne ville have mig ud
at sejle med et af verdens største
containerskibe for at høste erfaring
om, hvordan vores sømandskirker
kan bidrage til et endnu bedre liv
for søfolkene. Snart efter sad jeg
hos søfartslægen i København, hvor
jeg skulle kontrolleres og erklæres
”fit for sea”. Det blev jeg heldigvis
og få uger senere stod jeg i Felixstowe, England. Her skulle jeg stige
ombord på Estelle Mærsk, det sidste
danskproducerede containerskib i
sin klasse. Mit besøg i Felixstowe
begyndte i den lokale sømandsklub,
der blev drevet af den anglikanske
”The Mission to seafarers”. Her var
mennesketomt og personalet kunne
berette om, at trods den lette adgang
for søfolk, så tog søfolkene godt nok
imod stedets tilbud om transport ind
og ud af havnen, hvilket var meget
enkelt, men lokalerne var næsten
altid tomme, da byen var mere tillokkende. Selv blev det stort set også
den service, jeg fik benyttet mig af
hos dem, idet de kørte mig til skibet.
Estelle Mærsk var verdens største
skib frem til 2009, hun har en længde
på næsten 400 m, en bredde på 56
m og små 85 m fra bund til top. Disse
enorme dimensioner var slående
overalt, hvor jeg de næste fem dage
befandt mig, alene motoren var
fire etager høj, og elevatoren, som
kunne tage en fra bunden til toppen, kom forbi 22 etager på sin tur.
Men nu var min mission jo ikke at

undersøge skibet, men observere
og opdage, hvordan det var at sejle,
og dermed om vi kunne gøre noget
for søfolkene. Det som hurtigt slog
mig var, at tålmodighed er en dyd
til søs. For meget af tiden er man
afhængig af, hvorvidt andre har løst
deres opgaver til tiden og korrekt.
Der opstod således en del ventetid
flere gange. Første gang fordi en fejl
på det ene af to elektroniske søkort
betød, at vi ikke kunne sejle før end
en IT-teknikker var blevet fløjet ind
og havde løst problemet. Senere
fordi lodsen lod vente på sig, da vi
skulle sejle ind gennem de snævre
kanaler til Antwerpen, Belgien. Der
var meget ventetid, men ventetid
betyder pause for søfolkene. Et skib
har tusinde opgaver, der konstant
skal løses, overalt lød der alarmer på
det elektroniske system med jævne
mellemrum. En alarm sagde måske,
at en ventil skulle smøres, en anden,
at nu var det tid til at kontrollere
trykket i en tank, eller noget ballast
skulle flyttes fra en tank til en anden.
Alarmerne var ikke alvorlige, men det
var som om værftet havde tænkt, at
jo flere typer alarmer vi kan sætte ind
i computersystemet des bedre. Der
var færrest alarmer, når vi sejlede, for
mange af alarmerne handlede om, at
noget stod stille, som ville være i bevægelse, når motoren arbejdede. Det
mest frustrerende ved ventetiden var
ofte, at ingen kunne vide, hvornår
den var ovre. Dermed kunne ingen
større arbejder sættes i gang. I stedet
var det små vedligeholdelsesopgaver,
som optog tiden. Opgaver, som
naturligvis også er vigtige, men som
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måske ikke var lige så nødvendige
som en større, der lå og ventede.
Besætningen var naturligvis vant
til dette, de ejede en engels tålmodighed. Og jeg har nok fundet
enhver opgave spændende, da jeg
ikke tidligere har haft mulighed for
at kigge det arbejdende folk over
skulderen. Mine skibsbesøg ligger
nemlig altid i pauserne, da det er her
søfolkene normalt gerne vil tale over
en kop. Ombord på skibet blev det
også i pauserne, at jeg fik talt mest
med søfolkene. Ligesom det var her
de havde tid til at være sociale med
hinanden. Ellers var der travlhed
konstant, alene rundt omkring på
forskellige opgaver, så når de endelig havde fri, så skulle man tro, at
de samledes for at socialisere. Det
gjorde de ikke, trods gode faciliteter

til dette. Skibet rummer motionsrum,
bibliotek, to opholdsstuer, computerrum og endda en udendørs svømmepool, som dog har den ulempe,
at den skal fyldes med havvand hver
gang. I stedet for at bruge disse
faciliteter, så trak den enkelte sig ind
på sit kammer, hvor fjernsynet eller
kontakten til familien over internettet kunne plejes. Det på trods af,
at hastigheden på internettet ikke var
noget at råbe hurra for, og telefonforbindelsen var fuldstændig væk i
mere end to døgn. Turen var meget
interessant, lærerig for mig og for
DSUK, og den endte med at give mig
en endnu bedre forståelse af livet,
som det kan være til søs. For den,
som er interesseret, så planlægger
jeg et lille foredrag om turen en aften
til vinter.
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November

KALENDER

Tirs. D. 5.

kl. 17 Basarformøde. Vil du hjælpe til d. 23/11, så skriv
til danskkirke@dkig.se

Ons. d. 6.

kl. 12 Dameklubben

Tors. d. 7.

kl. 17:30 Fællesspisningen Mormormad, menu: fattig
mandskoteletter (Tilmelding)

Man. d. 11.

kl. 18 Filmaften

Ons. d. 13.

kl. 17:30 Aktivitetsudvalgsmøde

Søn. d. 17.

kl. 11 Gudstjeneste m. kirkekaffe, 22. s. e. trin.

Man. d. 18.

kl. 18 Filmaften

Lør. d. 23.

kl. 10 Julebasar med smørrebrød, dansk købmand og
børnenes julestue

Man. d. 25.

kl. 18 Filmaften

December
Søn. d. 1.

kl. 11 Gudstjeneste 1. s. i advent med let frokost, jule
klip og leg for børn

Man d. 2.

kl. 18 Filmaften

Ons. d. 4.

kl. 12 Dameklubben, juleafslutning
kl. 14:30 Bogcirkel: Gift af Tove Ditlevsen

Fre. d. 6.

kl. 18 Julemiddag (Tilmelding og husk muligheden for
kørsel)

Søn. d. 8.

kl. 11 Gudstjeneste m. kirkekaffe, 2. s. i advent

Man d. 9.

kl. 18 Filmaften

Fre. d. 13. – søn. d. 15. Konfirmandlejr til Stockholm, 3. s. i advent
(Tilmelding)
Man. d. 16.

kl. 18 Filmaften

Søn. d. 22.

kl. 11 Gudstjeneste m. kirkekaffe, 4. s. i advent

Tirs. d. 24.

kl. 15 Julegudstjeneste m. glögg og godter, juleaften
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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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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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KALENDER

Januar
Lør. d. 4.

kl. 14 Børnenes juletræsfest med julemand, -træ og
-træsdans.(Tilmelding)

Søn. d. 5.

kl. 11 Gudstjeneste m. kirkekaffe, Helligtrekonger

Man. d. 6.

kl. 18 Filmaften

Søn. d. 12.

kl. 11 Gudstjeneste m. kirkekaffe, 1. s. e. H3K.

Man. d. 13.

kl. 18 Filmaften

Man. d. 20.

kl. 18 Filmaften

Lør. d. 25.		
Man. d. 27

Julefrokost i samarbejde med Dansk Stambord
(Tilmelding)

kl. 18 Filmaften

Februar
Søn. d. 2.

kl. 11 Gudstjeneste m. kirkekaffe, S. s. e. H3K.

Søn. d. 16.

kl. 11 Gudstjeneste m. kirkekaffe, Seksagesima

Lør. d. 22.

kl. 14 Fastelavnsfest for børn, unge og voksne

Søn. d. 23.
Fastelavn

kl. 11. Gudstjeneste m. fastelavnsboller og kaffe,

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
13

Danske øjne på Sverige v. Iris

For tiden går forestillingen Dvärgen på Stadsteatern. Den bygger på Pär Lagerkvists bog med
samme titel, skrevet i 1944, som
en analyse og kritik af nazismens
fremmarch. Til forestillingen
fulgtes jeg med to svenske, som
fortalte, at så vidt de ved, læses
bogen af alle på højstadiet.

er som Dværgen. Dvs. at vi alle
vælger at handle ondt. Og at
det svenske svar på, hvordan vi
undgår at gentage nazismens ondskab, derfor er: Ved at anerkende,
at vi alle har Dværgen i os. At vi
alle vælger hævnen.

Det svar gjorde, at en hel del
erfaringer her i Sverige faldt på
Hovedpersonen, Dværgen, vælger plads. Sverige er det land, jeg har
at handle ondt. Ondskab bliver
været i, hvor jeg oplever, at hævn
dermed afbildet klassisk, som ond er mest socialt accepteret. Og
vilje. Altså handlen mod bedre
Sverige er vist det land i Europa,
viden og skade med vilje, fx ved
som producerer flest IS- krigere
at vælge hævnen. Dette syn på
[red: Islamisk Stat] – folk, som
ondskab advarer den tyske filosof helt grundlæggende, fremhæver
og sociolog Hannah Arendt mod
hævn som noget gloriøst.
efter et retsopgør mod nazisten
Eichmann, chefarkitekt bag
Hannah Arendt siger ikke, at
logistikken i Holocaust. Begrebet
den onde vilje ikke findes. Men
var fremherskende under og kort
hun blev meget upopulær ved
efter anden Verdenskrig. Men
at påpege, at den form for ondHannah skriver, at det resulterer
skab hun så hos nazisterne var
i, at enkeltpersoner udråbes til
langt mere omfattende, usynlig
syndebukke, og dermed kan blive
og skadelig. Hun døbte den, Den
pålagt al skyld, og, at det derfor
Banale Ondskab. Hun lyttede til
ikke leder til et kollektivt opgør.
ledende nazisters ord om, hvorJeg fortalte mine svenske følfor? Og deres svar var igen og
geslagere dette, og de svarede,
igen, at det var fordi, de fulgte
at de på Højstadiet var blevet
ordrer. At de fulgte loven. At de
præsenteret for stykket som og
bare gjorde det, som MAN gør. At
selv forstod det som, at vi alle
de gjorde det alle gjorde, det, som
har den onde vilje i os. At vi alle
14

var normalt. At de skam ingen
ond vilje havde haft undervejs,
– og hun konkluderede, at den
omfattende ondskab, som havde
gennemsyret hele samfundet og
havde været grobund for nazismen, var, at de ikke havde været
kritiske. En analyse, som siden er
underbygget med The Stanford
Prison Experiment, som var med
til at sætte ild til antiautoritetsbevægelserne, som her i Sverige
virker til mest at være blevet til en
”kvinder er ofre”-bevægelse. Men
det er en anden historie.

tiseres for sit begreb om ondskab,
så giver det en god analyse af,
hvad der kan lede folk til desperate hævnaktioner. Alle behandler
Dværgen som en ting, et værktøj, et middel, og hævnen er et
sidste desperat skrig, et: Forstå
min smerte! - Ingen kan overleve
ignorering eller isolation, og virker
intet andet, ligger hævnen desværre for nogle som et desperat
svar, og det desto mere, jo mere
der savnes en grundlæggende kulturel forståelse for, at hævn aldrig
er ok, ligegyldig hvad den anden
måtte have gjort.

Selvom værket Dværgen kan kri-
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Nyt fra Menighedsrådet

Det har været en travl sommer
i kirken. Friske frivillige kræfter
har klaret to af de vedligeholdelsesprojekter, som menighedsrådet ellers havde indhentet tilbud
på. Det ene var vedligeholdelsen
af handicaprampen og træværket på bygningens altaner. Det
andet en genoprettelse af Ølandsfliserne på stien op til hoveddøren. Samlet set har de frivilliges
arbejde ført til en besparelse
på mere end femogtrestusinde
kroner. Træværket står nu smukt
igen og kan klare sig i en årrække
mere, mens havegangen igen ser
flot ud og er blevet tilgængelig for
selv dårligt gående.
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Menighedsrådet arbejder ellers
videre på en forretningsorden og
større synlighed om arbejdet i
kirken. Det indebærer også mere
synlighed om, hvordan du kan
bidrage til kirken, kulturhuset og
vores fællesskab her. I løbet af få
måneder vil der blive lavet opslag
på hjemmesiden og på opslagstavlen omkring, hvilke udvalg kirken
har, deres ansvarsområder og
udvalgenes kontaktpersoner. På
den måde håber menighedsrådet,
at det bliver mere gennemsigtigt,
hvor du kan henvende dig, hvis du
kan hjælpe til eller har en idé.
Sidste år fortalte SST os, at vi
inden 2020 skulle nå op på 1.000
medlemmer før end vi kunne
modtage støtte fra Sverige. Siden
da har vi arbejdet hårdt på at
hæve medlemstallet, ligesom vi
har arbejdet på at slå os sammen i
en rigsorganisation med de øvrige
tre danske menigheder i Sverige.
Vi er nået langt, og der kommer
fortsat mange nye medlemmer.
Det takket være vores nuværende
medlemmer, som gør andre
danskere og deres børn opmærksomme på, at deres støtte er nødvendig og på de arrangementer,
vi tilbyder. Vi er ikke i mål, men
heldigvis har rigsdagsvalget bety-

det, at de nye regler er udskudt
på ubestemt tid. Det betyder
dog ikke, at vi ikke har brug for
medlemmerne, da vi så er tilbage
på den gamle overgangsordning,
hvor sømandskirker, der tidligere
fik bloktilskud, årligt falder i
tilskud til vi når nul, medmindre
vi øger medlemstallet til samme
antal minimums medlemmer, som
gælder for registrerede trossamfund i Sverige. Det minimum er
3.000, men på den anden side, så
bor der 38.400 danske statsborgere i Sverige.
I årets løb mistede vi to nye
indtægtskilder, den ene var vores

udlejning af parkering og den
anden en fast lejer af kirken til
øvelokale. Menighedsrådet er
derfor gået på jagt efter alternative indtægtskilder. En af dem
er pantindsamling. Vi samler nu
dansk, tysk, svensk og norsk pant
ind til en virksomhed, der tager
imod det hele. Har du andre ideer,
så fortæl os gerne om dem. Det
samme gælder, hvis du kender nogen, som gerne vil være annoncør
i Ankerkæden. Menighedsrådet
arbejder med meget andet, men
pladsen er begrænset her, tal og
spørg os gerne, hvis du har noget
på hjertet.

dansk forening
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

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

Bingo:
14. november
12. december
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Julemiddag fredag d. 6. december

Flæskesteg & ris à l'amande
Årets julemiddag byder på flæskesteg, tilbehør og risalamande.
Julestemningen begynder kl. 18 med middagen og der vil være
underholdning for børnene undervejs.
Kuvertprisen er 250 kr per voksen og 50 kr per barn. Der vil være
mulighed for at købe sodavand, vin mv. til rimelige priser. Seneste
tilmelding er d. 24. november. Tilmelding på dkig.se/kalender.html.

18

Velkommen til Dansk Sømandskirke i Gøteborg
Adresse:
Sporvogn
E-post:
Hjemmeside:
Facebook:
Plusgiro:
Bankgiro:

Thorild Wulffsgatan 8, 413 19 Gøteborg
1, 2, 7, eller 8, stoppested Botaniska Trädgården
danskkirke@dkig.se
www.dkig.se
Dansk Sømandskirke - Kulturhus og folkekirke i Göteborg
42 02 22-2
5682-8726

Menighedsrådets formand: Carsten Jensen
Menighedsrådets kasserer: Helle Senor
Sømandspræst: Lars Ulrich Kofoed

Telefon: 031-205746
Telefon: 0735718796
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.
Ankerkæde:
Ansvarshavende redaktør: Lars Ulrich Kofoed
Layout: Willy Böhnke
Tryk: DS Tryck, Svenljunga
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Lad et nyt medlem udfylde denne blanket
Registerkort for Dansk Sømandskirke i Göteborg
Thorild Wulffsgatan 8, 41319 Göteborg
Fornavn

Efternavn

Postnummer

Adresse

Fødselsdato

Dato og underskrift

Telefon

E-post

ÅÅÅÅ-MM-DD

Familiemedlemmer som bor på samme adresse
Fornavn

Efternavn

Fødselsdato

ÅÅÅÅ-MM-DD

Dato og underskrift

Medlemsafgiften er 350,- SEK for den første person på
adressen og 200,- SEK for yderligere personer over 18 år.
Børn under 18 år er gratis. Kun personer, der er folkeregistreret
i Sverige, kan registreres. Børn under 12 år kan kun registreres
med forældrenes samtykke. Registrering foregår iflg.
bestemmelserne i loven om trossamfund SFS 1998:1953.
Blanketten afleveres til kirken eller sendes til danskkirke@dkig.se (tag billede af blanketten)

