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ÅRSBERETNING FOR DEN DANSKE KIRKE I GØTEBORG 2014

Vi som har været med i den Danske kirke i Göteborgs arbejde i 2014, kan igen se tilbage på et år med god 
tilslutning til gudstjenester og mange af de andre aktiviteter der tilbydes. Det er altid en stor glæde når vi 
oplever at folk møder op, melder sig til, hjælper til eller på anden måde giver udtryk for, at kirken her har 
betydning for dem.

Men vi modtog også den triste besked et par dage efter juletræsfesten 2014, at vores formand gennem 
flere år, Leif Pedersen, var blevet alvorlig ramt af en blodprop og derfor ikke længere kunne være med i 
menighedsrådet.  Vi er rigtig glade for, at Hanne kan tage Leif med på gudstjenester i kirken, selv om han 
nu sidder i rullestol. Vi siger ham stor tak for hans utrættelige indsats for kirken i alle de år han var aktiv. 

Vores præst, Jørgen Holm, kom tilbage i arbejde her i kirken sidst i februar måned. Han havde sin første 
gudstjeneste fastelavnssøndag 2. marts, efter et knapt tre måneders rehabiliterings-forløb i Hammel, Dan-
mark. Han arbejder indtil videre med vikarhjælp og Liv Marit Holm som sekretær med 15 timer i ugen.

Traditionen tro afholdt vi fastelavnsfest med sang og leg og tøndeslagning. I år skulle børnene dog selv 
lave deres fastelavnsris med hjælp af de voksne, og det fungerede helt fint. Lene Juul ledet slagets gang 
og har en meget god evne til at ”se” de små.  

Som noget nyt, blev Kvindernes Internationale Bededag fejret fredag den 7. marts med program udarbej-
det af Egyptiske kvinder hvor temaet var ”Vandstrømme i ørkenen”.

I marts havde vi også glæden af at kunne ønske koret ”Blue Note” fra Frederikshavn velkommen til en 
sang- og musik gudstjeneste, ganske gratis. Det blev en rigtig dejlig dag og et meget hyggeligt bekendt-
skab. Vi håber, at de vil få anledning til, at besøge os igen på et senere tidspunkt.
 
Børneklubben var samlet i april, til forårsløjer og børnesange, men har ellers kun været samlet til de større 
arrangementer som Juletræsfest, Fastelavn, Sankthans fejring og Julehygge i november. Lene har i mange 
år taget ansvaret for dette vigtige arbejdet, som når ud til mange unge familier.

I juni blev vi inviteret op til Bohus Fästning i Kungälv, på den danske grundlovsdag, den 5.juni, for at 
fejre 200 år med fred imellem de nordiske lande. Det var Bertil Fröberg, generalkonsulen, som havde in-
viteret.  I selve arrangementet deltog både vores formand Carsten Jensen og præst Jørgen Holm og flere af 
kirkens medlemmer havde mødt frem til festligheden. 

Sommeren kom, og vi var både på to picnicer i Botaniska Trädgården, som er kirkens dejlig ”nabo”, med 
kaffe, kage og en lille historie, og på Menighedsudflugt. Vi kørte afsted søndag morgen med 32 personer, 
både unge og ældre, til Bohus län og Resteröd Middelalderkirke. Her deltog vi i gudstjenesten, sang med 
på Grundtvigs salme og spiste medbragt frokost udenfor i det dejligste vejr. Vi fik se nye landskaber og 
havde stop med varm mad på ”Lax-butiken” på vej hjem. God chauffør og guide havde nok en gang lagt 
alt fint til rette.

Sankthans var en dejlig dag. Trods vældig truende skyer, fik vi godt ”ude-vejr”. Et flot børneprogram med 
røde pølser og lagkage. Carsten holdt båltale og vi sang midsommervisen. De fleste var med fra starten, 
men for de voksne, samledes vi bagefter indenfor med kaffe, kage, oplæsning og sang.

I august måned holdt DSUK sit landsmøde på Nyborg Strand og fejret samtidigt sit 10 års jubilæum. I den 
anledning havde vi besluttet, at alle fra menighedsrådet samt deres ægtefæller, skulle havde mulighed for 
at være med. Med Jørgen og Liv Marit, var vi 8 personer der deltog fra 19.-20.august. Tirsdagen var der 
flot gudstjeneste i Nyborg kirke, samt festaften bagefter med meget varieret program.



Tre piger havde i år tilmeldte sig til dansk konfirmandforberedelse her i kirken. Lidt senere fik disse 
selskab af en fjerde pige, som dog bor i Stockholm. De skal, alle fire, konfirmeres i kirken søndag den 
10.maj 2015. Det har været meget dejligt at have disse unge konfirmander med i kirken.

I oktober pyntet vi kirken til høstgudstjeneste og dejlig efterfølgende frokost. Her fik vi også auktioneret 
ud en god del af høstens grøde bagefter, og pengene blev øremærket Folkekirkens Nødhjælp. Senere på 
måneden var vi i den Tyska kyrkan, til den årlige fællesgudstjenesten, som vi deltager i sammen med de 
andre udenlandskirker i Göteborg. Fint arrangement, som viser lidt af bredden i kirken og samtidig hvor 
meget vi har fælles.

Julebasaren gik af stablen den tredje lørdag i november. Godt fremmøde og mange hjælpende hænder 
gjorde, at vi igen kunne ende op med et godt resultat. Vi fik i år, til basarens åbningen, besøg af den netop 
udnævnte generalkonsul Magnus Törnbrink og hans lille datter, og den afgående meget gode konsul, Ber-ående meget gode konsul, Ber-konsul, Ber-
til Fröberg med frue.

Midt i december afholdt vi Julemiddag i kirken sammen med Dansk Forening med dansk julemad og hyg-
gelig julestemning.

Vi har også i år haft besøg af vikarpræster til nogle af vore gudstjenester. Det har været Birgit Berggren-
son, Oluf Steinlein og Margith Pedersen. 

Jørgen har forsøgt at komme ugentlig på havnen for at besøge DFDS og Maersk bådene. Dette genoptog 
han først efter sommeren. Han er meget glad for at komme der ud, og møder stor venlighed og åbenhed. 
Vi har ellers haft arrangementer som dameklub, læsecirkel og to arbejdsdage. Dette tilsammen er vigtige 
dele af kirkens arbejde. 

Dansk Forening har haft 6 gange Bingo i årets løb. Et af dem, sammen med deres generalforsamling.
Ängårdsföreningen låner vore lokaler til deres arrangementer, og Ukulele-bandet har sine øve aftner.
Ankerkæde har desuden blevet fornyet med flere billeder og iøjnefaldende forsidemotiv, formanden har 
fået sin egen side i bladet og Mette Marit er fortsat fast skribent for børnesiden. 

Der har været afholdt:
38 gudstjenester med 890 kirkegængere og 381 nadvergæster 
1 økumenisk fællesgudstjeneste i Tyska kyrkan
1 dansk gudstjeneste i Stockholm i oktober
5 begravelser
8 menighedsrådsmøder
Ankerkæde har udkommet med 4 nummer
Facebook og hjemmesiden www.dkig.se  fungerer, men skal satses mere på fremover.

Vi siger tak til de ansatte ved kirke, Maria Weejs på orglet, Niels Kristian som gør rent og Mette Marit 
som hjælper til ved gudstjenesterne.
Tak til DSUK for godt samarbejdede og hjælp i årets løb.
Vi vil også rette en tak til alle jer andre, som er med til på forskellig vis at gøre kirken aktiv og levende 
med jeres bidrag. 
Stor tak til hver enkelt. 
Tak også til Svenska kyrkan og SST for økonomisk støtte.

Menighedsrådet

v/formand Carsten Jensen                                                   præst Jørgen Holm



Tilganger 31 december 2014

Tilganger:

Huset 4 489 845 kr          

Omsätningstilganger:
Kasse 4 300 kr               
PlusGiro 16 543 kr             
Företagskonto 70 484 kr             
Företagskonto (Masterkort) 9 309 kr               
Sparkonto 181 517 kr           

Sum Omsätningstilganger: 282 153 kr             

Sum Tilganger: 4 771 998 kr       



                      Indtägter Udgifter 2014

Indtägter:

Netto omsätning:
Basar, Julemiddag, Udflugt, Andre aktiviteter og jubiläumsskrift 75 745 kr                
Ankerkäde 9 720 kr                  
Medlemsindbetalninger 52 720 kr                
Kollekt 6 845 kr                  
Kökken 22 012 kr                

Sum 167 042 kr              

Övrige indtägter:
Stötte fra offenlige organisationer 213 556 kr              
Övrige indtägter og donationer 17 768 kr                
Indtägter fra sparkapital (Reserv) 106 706 kr              

Sum 338 030 kr              

Sum indtägter 505 072 kr             

Udgifter:

Direkte udgifter:
Kökken 14 898 kr                
Basar, Julemiddag, Udflugt og Andre aktiviteter 37 955 kr                
Ankerkäde 26 959 kr                

Sum: 79 812 kr                

Övrige udgifter:
Rengöring og haven 22 762 kr                
Reperation og vedligehåldelse af huset 50 921 kr                
Husforsäkring 9 633 kr                  
Vand, renovation, lys og varme 58 608 kr                
Hårde videvarer og andre inventarier 27 433 kr                
Forbrugningsmateriel 8 341 kr                  
Kirkebussen 40 533 kr                
Kommonikation (Tele, Data, Rejser, Post, Bank,  m.m.) 39 544 kr                
Kristelig Dagblad + fagliteratur 20 967 kr                
Inhyrd hjälpepersonl + afgift til DSUK 193 906 kr              

Sum: 472 648 kr             
Total sum: 552 460 kr             
Rörelsens resultat 47 388 kr-                
Ränte indtägt fra Bank 1 322 kr                  
Årets resultat 46 066 kr-                
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Diagram Indtægter og Udgifter

Det årlige underskud for 2014 blev 46066 kr. 

Vi har i løbet af året haft nogle store udgifter for reparation og vedligeholdelse af huset samt en stor repara-
tion af kirkebussen.

Det ville være dejligt, hvis vi kunne få nogle nye medlemmer. Som man kan se af statistikken, synker  med-
lemsantallet hvert eneste år. Det ville også være dejligt med yngre medlemmer, eftersom halvdelen af vore 
medlemmer i dag er mellem 70 og 90 år.

Som alle sikkert har forstået, så har SST stillet krav om, at for at vi i fremtiden skal kunne få organisa-
tionsbidrag, så skal alle medlemmer udfylde en underskrevet indmeldelsesblanket. Fra og med 2016 får vi 
organisationsbidrag beregnet ud fra antal betalende medlemmer.
Der er 2014 udsendt 252 indbetalningskort og indmeldelsesblanketter (vi regner ikke med de indmeldel-
sesblanketter, som vi sendte ud til personer, som ikke havde betalt for medlemsskab i flere år).

Der er en del, som før betalte pr. familie, men som kun betaler for et enkelt medlemsskab i dag. Det er en 
misforståelse, for et medlemsskab er personligt.

Antal registrerede medlemmer, som har udfyldt indmeldelsesblanketten, er 168 (67%).

Antal betalende medlemmer 2014 var 181 (72%).



Medlemsstatistik 2001 - 2014
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Inbetalningsår

År Antal 
medlemmer 

Ankerkæde 
udskik 

Årsbidrag i 
SEK 

Årsbidrag 
medlem 

2002 338  50750 150 
2003 343  51450 150 
2004 344  51600 150 
2005 354  53200 150 
2006 350  88300 250 
2007 335  83900 250 
2008 301 576 75500 250 
2009 278 536 69400 250 
2010 283 471 84610 300 
2011 224 460 67300 300 
2012 218 426 65500 300 
2013 216 428 64800 300 
2014 181 209 52600 300 
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Høstgudstjeneste den 5 oktober 2014

Motiv fra besøg på havnen


