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ÅRSBERETNING FOR Dansk Sømandskirke I Gøteborg  2018
Forandring, fremgang og fond-
smidler kan sættes som over-
skrifter for året 2018 i Dansk 
Sømandskirke i Göteborg. Men 
naturligvis har også tradition, 
genkendelighed og udfordringer 
præget året. 

Året 2018 begyndte traditions-
rigt med Juletræsfesten for 
danskernes børn. Her besøgte 
julemanden de mange fremmød-
te, der blev danset om juletræ 
og de sidste julegodter blev spist 
op. Endnu flere børn og voksne 
deltog knap en måned senere i 
fastelavn med tøndeslagningen, 
fastelavnssange, -boller og -ris. 
Her var mange både kendte 
og nye ansigter. Det var årets 
fire konfirmander, der stod for 
pynt og klargøring af tønder. De 
fire konfirmander begyndte i 
efteråret 2017. I de 8 måneder 
konfirmationsforløbet varede 
besøgte konfirmanderne også 
Danmark, hvor de mødte an-
dre konfirmander, var i teateret 
rundt til forskellige kulturelle 
seværdigheder og naturligvis til 
gudstjeneste. Gudstjenesten var 
i Ungdomskirken Brorson på Nør-
rebro, som også fungerede som 
overnatningssted på konfirma-
tionslejren.

Påsken, Bededag og Kristi Him-
melfart bød på nye gudstjenes-
teformer i kirken. Til påske holdt 
vi en liturgisk gudstjeneste med 
sang og læsning af salmebogens 
passionsberetning. Bededag spis-
te vi lune hveder efter en kort 
andagt, ligesom Kristi Himmelfart 
blev markeret med en aftenan-
dagt. Besøgstallet var beskedent, 
men formerne interessante og 
værd at bygge videre på. 

Besøgstallet til gudstjenesterne 
i kirken er ellers imponerende 
højt i forhold til menighedens 
størrelse. I Snit har der været 22 
personer, hvilket naturligvis også 
dækker over store fremmøder 
ved de kirkelige højtider og ge-
neralforsamlingen. Det er langt 
over gennemsnittet hjemme i 
Danmark og hver eneste søndag 
er blevet afsluttet med hygge-

ligt samvær over kaffe og en bid 
brød. Særligt juleaften er velbe-
søgt med mange nye ansigter og 
søfolk fra bådende. I år blev der 
serveret ris ala mandemed mas-
ser af mandelgaver efter guds-
tjenesten, hvilke især søfolkene 
satte pris på. 

Det er hyggeligt hver eneste 
gang, kirken besøges af søfolk. I 
2018 skete det endda også nogle 
enkelte gange i løbet af året. 
Men normalt er sømandspræs-
ten, den må tage ud til søfol-
kene på skibsbesøg. Året 2018 
bød her på en nyskabelse i det 
sømandspræsten havde flere 
transporter af og småudflugter 
for søfolkene. Udflugterne bød 
både på svenske dyr i Slottssko-
gen, udkigspunkter, Volvo Ocean 
Race, indkøb i Nordstan og Haga. 
Transporterne betød at flere sø-
folk fik en hjælpende hånd med 
at komme hjem, hvilket ellers 
kan være bøvlet med oppakning 
og lange ventetider. Transpor-
terne og udflugterne er gode 
lejligheder for samtale mellem 
sømandspræst og søfolk. Med 
en tredobling af skibsbesøgene 
har der også været rig mulighed 
for samtale på bådene, både de 
sociale og de mere alvorlige. 
2018 har også budt på fornyet 
samarbejde med Handelsflå-
dens Velfærdsråd (nu Sea Health 
&Welfare) omkring friske aviser 
til søfolkene og bøger fra Søfar-
tens bibliotek. Vi har således 
bragt nytrykte aviser og mere 
end 250 bøger ud til søfolkene. 
Udgifterne til printer, papir, toner 
og bøger er alt sammen blevet 
dækket af Handelsflådens Vel-
færdsråd, tak til dem. Aviser og 
bøger er en god adgangsvej til 
skibene, som vi fortsætter sam-
arbejdet omkring. 

Samarbejdet med de øvrige 
protestantiske udlandskirker i 
Göteborg fortsatte også under 
2018. Samarbejdet koncentrerer 
sig om den fælles Økumeniske 
gudstjeneste, hvor vi i år stod 
for gudstjenestens fællesbøn. 
Også med de øvrige trossamfund 
i Sverige samarbejder vi gen-

nem SST, Myndigheten för Stöd 
til Trossamfund. Samarbejdet 
består i mødedeltagelse i Rådet 
for Samråd, hvor den svenske 
regering blandt andet rådfø-
rer sig med trossamfundene i 
Sverige. SST står desuden for 
tildelingen af økonomisk støtte 
til trossamfund i Sverige. For at 
modtage støtte skal det enkelte 
trossamfund leve op til en række 
krav. Et af kravene har været et 
minimum på 3.000 medlemmer 
indtil nu. Det har vi på intet tids-
punkt levet op til, hvorfor vi har 
fået et tilpasset bidrag efter en 
anden regel, nemlig vores tilhør 
til et internationalt trossamfund, 
Folkekirken i Danmark. 2018 har 
budt på mange møder i SST, da 
de regler vi indtil nu har modta-
get tilskud efter er under revi-
sion. Den undtagelse vi har fået 
midler efter afskaffes således fra 
2020, hvorefter alle trossamfund 
ligestilles og vi skal have mindst 
1.000 medlemmer for at opnå 
tilskud. 

2018 bød derfor også på en 
forøget indsats for at få nye 
medlemmer. Denne indsats har 
også båret frugt med en med-
lemsfremgang på 10% på bare 
et halvt år. I de kommende år 
vil vi fortsætte vores fokus på 
medlemstilgang, da det udover 
tilskud, naturligvis også er vigtig 
for kirkens fortsatte fremtid. Der 
er dog lang vej op til 1.000 med-
lemmer, selvom der skulle bo 
5.000 danske og efterkommere 
i Göteborgsområdet. Derfor er 
samarbejde med de øvrige tre 
danske menigheder i Sverige 
også kommet på programmet. 
2018 blev derfor begyndelsen 
på et arbejde mod en fælles 
samarbejdsorganisation, hvor 
vi i fællesskab kan nå de 1.000 
medlemmer. 

Fællesskabet er også omdrej-
ningspunktet, når vi i løbet af 
året har mødtes til vores mange 
faste arrangementer. Dameklub-
ben har mødtes omkring bor-
dene til gode samtaler, sang og 
spisning. Bogcirklen til samtale 
om de danske bøger. Fællesspis-
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ningen Mormormad har samlet 
til samvær og fælles nydelse af 
forskellige danske retter. Der 
er altid et godt fremmøde, god 
stemning og vi kan ikke andet 
end være taknemmelige over 
den indsats, som arrangørerne 
lægger i det enkelte arrang-
ement hver gang. Det frivillige 
engagement i kirken er højt, om 
end vi godt kan bruge flere nye 
hænder, så indsatsen kan forde-
les mere. 

Igennem året blev der også 
søsat flere nye initiativer. Disse 
spandt over Børnenes Sømands-
klub, filmaftener, fodbold-VM, 
Børnesalme/-sang og højskole-
sang. Succesen for de enkelte 
arrangementer var forskellig. 
Børnenes Sømandsklub fik fat i 
nye danske familier, men ikke på 
samme tid. Det samme galdt for 
Børnesalme/-sang. Erfaringerne 
fra begge arrangementer tages 
med i 2019’s børnearrangemen-
ter. Film-aftenerne med bl.a 
Kim Larsens ”Midt om natten” 
var velbesøgte og Fodbold-VM 
et socialt event, der dog blev 
udfordret af, at projektor-pæren 
sprang inden de sidste kampe, 
Danmark deltog i. I løbet af 2019 
fortsætter filmaftenerne. Højsko-
lesang blev en velbesøgt succes, 
der også fortsætter i 2019. 

Af andre nye initiativer kan vi 
nævne ændringerne på årets 
julebasar. Her blev der flyttet 
rundt boderne, cafeteriet og 
købmanden. Indgang til basaren 
blev flyttet til et telt ved kælder-
døren, så alle blev ledt gennem 
samtlige boder undervejs i basa-
ren. I teltet solgtes med succes 
gløgg og æbleskiver. I kælderen 
fandt gæsterne Købmandsbo-
den, kunsthåndværk, kagebod og 
kagehusets-lotteri. Købmandsbo-
den havde fået en opgradering af 
sortimentet og var blevet selv-
betjent. Kunsthåndværket blev 
solgt på kommission og gav et 
pænt overskud til kirken. Oppe 
i kirke gav nærheden mellem 
køkken og cafeteriet en række 
fordele, men cafeteriets place-
ring gav også nogle udfordringer, 
da gæsterne blev siddende lidt 
længere end forventet. Læsevæ-
relset blev omdannet til børne-

nes julestue med andedam og 
juleklip, dette var et velbesøgt 
rum, som gjorde julebasaren 
endnu mere børnevenlig. Årets 
helt store trækplaster blev 
Mærsk-lotteriet. Mærsk var en af 
mange nye sponsorer af præmier 
til de mange lotterier, andre nye 
sponsorer tæller DFDS Seaways, 
Danske Bank, Bokmässan, Bager 
Dam og Brændesgårdshaven. De 
trofaste sponsorer talte igen i 
år Fårup Sommerland, Estrella, 
Helenes Smørrebrød, Danes 
Worldwide og Tranpenad Event, 
DSUK Nordjylland og mange 
private blandt kirkens medlem-
mer. Desværre måtte vi også sige 
farvel til en enkel stor sponsor og 
leverandør efter, at virksomhe-
den har ændret struktur. Forhå-
bentlig kan vi få denne sponsor 
og leverandør tilbage gennem 
det danske moderselskab. Støt-
ten fra sponsorerne er nemlig 
kærkommen, nødvendig og 
utrolig påskønnet, og derfor et 
tak til dem alle, nye som gamle. 
De mange tiltag, præmierne og 
bannere ophængt i området 
tiltrak flere gæster end i mange 
år. Julebasaren havde derfor en 
fremgang på næsten 20% i om-
sætningen. Desværre blev denne 
forøgelse ædt af øgede omkost-
ninger på grund af den svage 
svenske krone. Men heldigvis 
kunne vi bevare samme overskud 
som hidtil. Til julebasaren fik vi 
hjælp fra medlemmer af DSUK i 
Nordjylland, det er fantastisk dej-
ligt, at de helt af sig selv vælger 
at komme for at hjælpe og støtte 
os. 

I årets løb besøgtes kirken også 
af DSUK Nordjyllands stiftsbesty-
relse, hvilket blev begyndelsen 
på et samarbejde om vens-
kabsmenighed i Nordjylland. Det 
bliver spændende at se, hvordan 
samarbejdet udvikler sig. 

Udover julebasaren og de faste 
aktiviteter, så blev det årlige 
loppemarked en af de gode 
indtægtskilder til kirkens drift. 
Omrokeringer af kirkens inven-
tar har i øvrigt frigjort plads til 
loppemarked-effekter i det ene 
af kirkens skure. Derfor er det nu 
muligt at aflevere gode effekter 
året rundt, så husk kirken, når du 

rydder op i dine gemmer. Lop-
pemarkedet fandt sted i maj, og 
var ligesom de foregående år 
velbesøgt.

Også årets Sankt Hans fejring 
blev velbesøgt. Traditionen tro 
var det med stort bål og -båltale. 
Snobrød blev tilberedt over et 
mindre bål og der var aktivite-
ter for de mange børn. Knap 
en måned tidligere fandt årets 
sommerudflugt sted. Denne 
gang gik turen til Skaradomkyrka, 
Hornborgrasjön og Falbygdens 
Ost. Vi siger tak til Sture og Frede 
for planlægning og afholdelse. 
Også tak til chaufføren for kørsel, 
og for en god tur for kirkens 
medlemmer til Ullared senere på 
året.  

I August tog tre medlemmer af 
kirkens menighedsråd til det 
årlige landsmøde i DSUK. Udover 
formalia, så bød årets lands-
møde på et spændende foredrag 
ved Thure Lindhardt. Foredra-
get handlede blandt andet om, 
hvordan vi kan skabe rum, især 
hellige rum med få virkemidler. 
Viden og læring, som vi kan lade 
os inspirere af i vores kirke og 
kulturhus. 
Vores danske kirke og kulturhus 
har igen i år været benyttet til et 
væld af aktiviteter, også udenfor 
kirkens regi. Således har Dansk 
Forening holdt bingo med jævne 
mellemrum, Det danske erh-
vervsnetværk Dabgo har mødtes 
i kælderen enkelte gange, Ukue-
lebandet har øvet jævnligt, Äng-
gårdsforeningen har holdt møder 
og ”Så minns jag mit Änggården” 
har holdt studiecirkel hver fjor-
tende dag. Desuden har lokale 
boligforeninger holdt general-
forsamlinger og lokalerne har 
været lejet ud til familiefester. 
Endelig har en operasanger fra 
Göteborgs operaen lejet sig ind 
i formiddagstimerne, så hun kan 
øve i fred og ro. På den måde er 
der lejeindtægter til kirken og 
masser af liv i lokalerne, både 
når kirken selv bruger dem, og 
når andre får lov til at anvende 
dem.    

Udendørs lejer delebilsord-
ningen Sunfleet fortsat en 
parkeringsplads, hvilket sikre en 
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god indtægt. En anden af vores 
parkeringspladser har i mange 
år været forbeholdt vores røde 
kirkebus. I 2018 blev denne solgt 
og erstattet med en ny og mo-
derne bus. Denne bus er blevet 
indkøbt for midler, som vi har 
fået fra tre danske fonde. Mid-
lerne er blevet fremskaffet takket 
være hjælp fra DSUKs fundraiser, 
Marie Rahr Kruse Østerholt. Hun 
og sømandspræsten har gen-
nem mere end et år arbejdet på 
fondsansøgninger, som kastede 
312.000 svenske kroner af sig. 
Midlerne og et godt tilbud for-
handlet hjem af kirkens næst-
formad sikrede os en ny bus, 
som holdt klar ved julebasaren. 
De tre fonde, som vi skylder en 
stor tak er  ’Hjælpe- og Under-
støttelsesfonden for personale i 
Terkol-rederierne’, ’A. P. Møller 
og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal’ 
og ’Lysgaard Fonden’. Den nye 
flotte hvide bus lyser gevaldigt 
op på vores parkeringsplads. 

Men ellers har lysetpå kirkens 
udearealer drillet året igennem. 
Således har udendørslamperne 
manglet lys i de mørke aften-
timer. Her har Britta, børn og 
hendes mand lagt mange timer 
i jagten efter fejlen med lamper-
ne. Efter en opgravning og ud-
skiftning af kabler er det endelig 

lykkes, så der nu er lys udendørs 
igen. Tak for indsatsen Britta, Da-
niel og børn, og også til Carsten, 
der har gravet med. Også tak til 
haveudvalget, der året igennem 
har passet og plejet haven, hvor-
ved der blandt andet er sikret 
blomster til gudstjenesterne det 
meste af året. 

I løbet af 2018 har der været 
afholdt 35 gudstjenester i kirken 
med 803 kirkegængere. Menig-
heden har deltaget i en Økume-
nisk gudstjeneste og en gudstje-
neste i SkaraDomkyrka. Præsten 
har desuden holdt 4 gudstjene-
ster for den danske menighed i 
Stockholm, heraf en fælles med 
den norske kirke. Derudover 
har konfirmanderne og præsten 
medvirket ved gudstjeneste i 
København. I årets løb har vi af-
holdt 9 begravelser/bisættelser. 
2 dåb, 4 konfirmationer og ingen 
vielser. Ankerkæde er udkommet 
med 4 nummer. 
Sømandspræsten har besøgt 236 
skibe i løbet af 2018 og været på 
46 syge-/hjemmebesøg. 1249 
har besøgt kirkens arrangemen-
ter i løbet af året. 

En særlig tak til Menighedsrå-
det for deres store arbejde året 
igennem, til kassereren for at 
bogfører og vores revisorer for 
gennemgang. Tak til de, der 

trofast lægger kræfter i køkkenet 
til både fællesspisninger og kirke-
kaffe. 
Tak til redaktionen af Ankerkæ-
den for deres store arbejde, til 
webmasteren for arbejdet her og 
til annoncører i Ankerkæden for 
deres støtte. Vores annoncører 
er HTH Köksforum, Göteborgs 
Begravningsbyrå og Helenes 
smørrebrød. 
Vi takker DSUK for fortsat støtte 
med 90% af præstens løn, hjælp 
til fondssøgning og midler til 
arbejdet med unge i alderen 
18-30 år. Også tak til Danas legat 
for støtte til indkøb af ny pc, 
sangarrangementer og rejseom-
kostninger ved begravelser rundt 
om i Sverige. Desuden tak til SST, 
Svenska Kyrkan og Danske Bank 
for økonomisk støtte.

Vi siger tak til vores organist 
Maria Weejs for musik året igen-
nem., Lisa Fröberg og Ukuele-
bandet for smuk og festlig musik 
til julebasaren og -middagen.

Og endelig tak til alle de frivil-
lige, som eventuelt ikke er blevet 
nævnt, og alle, der bidrager gen-
nem medlemskab og deltagelse. 
Jeres engagement og deltagelse 
sikre en livlig kirke for fremtidens 
danske i Göteborg.   
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13%
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26%
7%

26%
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11%

Diagram Indtægter og Udgifter 2017

Indtægter (Aktiviteter) 13%

Indtægter (Medlemskontigent)  8%

Indtægter (Køkken) 4%

Indtægter (Bidrag) 26%

Direkte udgifter  7%

Externe udgifter 26%

Externe udgifter (Køkken) 4%

Inhyrd hjälpepersonl + afgift til DSUK 11%

12%

7%
3%

30%
12%

26%

2%
8%

Diagram Indtægter og Udgifter 2018

Indtægter (Aktiviteter)  12%

Indtægter (Medlemskontigent) 7%

Indtægter (Køkken) 3%

Indtægter (Bidrag) 30%

Direkte udgifter 7%

Externe udgifter 26%

Externe udgifter (Køkken) 2%

Inhyrd hjälpepersonl + afgift til DSUK 8%
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Budget 2019

Budget 2018
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Kassererens kommentarer til årets regnskab 

Jeg kan med glæde konstatere, at vi i år igen er gået med overskud, 31 039 kr. 

Pengene, som vi mistede ved et bedrageri i 2016, har vi nu afskrevet, og de vil 
derfor ikke være med i næste års regnskab. 

Medlemsantallet er steget i 2018, fra 186 til 217, hvilket er godt, men vi 
behøver stadig øge vores medlemsantal, da vi er afhængige af støtten fra SST. 
Jeg kan se, at antallet medlemmer, som har betalt for 2019, er 181, og det er 
flot. 
                                                                                                               Helle Senor 
 
 



Det serveres juleglög samt salg af juledekorationer (Julebasar 2018)

Det klippes og klistres (Jule basar 2018)


