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Grænsen og identitet

Af Lars Ulrich Kofoed
2020 var jubilæernes år for Dan-
mark. Der var 75året for Dan-
marks befrielse, hvilket selvføl-
gelig også betød 80året for mindet 
om Danmarks besættelse, men 
dermed også den glædelige fødsel 
af vor dronning, en begivenhed, 
der dengang gav meget glæde 
midt i sorgen over besættelsen. 
Året gav også anledning til fejring 
af en vigtig dansk begivenhed to 
år efter første verdenskrigs afslut-
ning, nemlig 100året for Sønder-
jyllands genforening med kong 
Christian d. 10.s Danmark. 
Min oldemor var en ung kvinde 
fra Haderslev, som tjente i huset 
i København. Men hun fik fri og 
tog ned for at se kongen og prin-
serne genindtage det i 1864 tabte 
land, da de red over grænsen. 
I min familie var det denne be-
givenhed, den første verdenskrig 
og fortællingen om 1864. Mens 
anden verdenskrig fyldte knapt 
så meget. Det var fortællingen 
om brødre, som måtte kæmpe på 
hver sin side i krigen. Fortællinger 
om tyskerne der trak de danske 
piger i håret, hvis de talte det for-
budte dansk i skolen. Fortællinger 
om dem og os. Men også minder 
om smukke tyske salmer og 

børnerim, som sad fast og kunne 
reciteres flydende af min oldemor. 
Min oldemor var sønderjyde med 
dybbølmærker på fødselsdags-
konvolutter og et medlemskab i 
Grænseforeningen.
I forbindelse med 100års jubi-
læet for Genforeningen, så jeg, 
at det var muligt at blive gratis 
prøvemedlem af Grænseforenin-
gen for et halvår, med forskellige 
fordele og tilsendelsen af deres 
medlemsblad 3 gange. Jeg lod 
mig lokke og har ikke fortrudt det. 
Hver anden måned modtager jeg 
nu medlemsbladet Grænsen, og 
det rummer mange spændende 
artikler også for os danske ved en 
anden af Danmarks grænser. 
I sidste nummer læste jeg således 
en spændende artikel ”Danskerne 
findes i mange modeller” skrevet 
af Grænseforeningens gener-
alsekretær Knud-Erik Therkelsen. 
I artiklen fortæller han, at der i 
det slesvigske grænseland fandtes 
mere end blot dansk- og tysksind-
ede, nemlig dem, som nægtede at 
tage stilling. De blev nedsættende 
kaldt ”de blakkede”. Det kunne 
fx være personer, som havde en 
dansk og en tysk forælder. ”De 
blakkede” betød at være vag, ube-
stemt eller en, som ikke toner 
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rent flag. Måske særligt det sidste 
viser, hvor svært det har været at 
acceptere, at der var nogen, som 
hverken ville kalde sig dansk eller 
tysk. Altså enten eller.
I mit arbejde møder jeg mange 
med aner i Danmark. Nogle hvis 
forældre er blandede dansk-
svenske og andre, hvor begge er 
danske. Fælles for dem er, at de er 
vokset op i Sverige med svenske 
venner, skolegang og sprog. Men 
de er også vokset op med dansk 
kultur i hjemmet, hyppige famili-
ebesøg til Danmark og for flere af 
dem tilknytningen til vores danske 
fællesskab her i Gøteborg. Det, jeg 
synes er interessant, er, at nogle 
af dem kalder sig halvdansk eller 
af svenskere kaldes dansken. Det 
er som om, at opfattelsen er, at de 
kan kun være danske eller sven-
ske. At det ene er på bekostning 
af det andet, så hvis du føler dig 
75% det ene, så kan du kun være 
25% det andet. Som om alle andre 
muligheder var umulige, intet 
både og. 
Jeg har så hørt nogen som i stedet 
for definitionen dansk eller svensk 
kalder sig nordisk, altså lidt lige-
som slesvigerne, der hverken ville 
kalde sig dansk eller tysk. Uden 
den sammenligning i øvrigt skal 
ses som, at jeg kalder dem 

”de blakkede”. Men betegnelsen 
nordisk synes ikke at stemme helt 
eller få fat i det særligt fasciner-
ende ved en blandet baggrund. 
De har formodentlig ikke nogen 
norsk, grønlandsk, færøsk, island-
sk eller finsk kultur med sig. De 
er selvfølgelig nordiske, ligesom 
de er europæiske, men det er alle 
svenske og danske jo også. Nej, 
jeg synes, det blandede er mere 
end blot at være halvt det ene og 
halvt det andet, mere end blot at 
være nordisk, det er noget beri-
gende for vores samfund. 
I magasinet Grænsen tager Gen-
eralsekretæren fat i bogen ”Dan-
skere findes i mange modeller”, 
som udkommer denne måned. 
Her præsenterer femten unge 
sig selv. Fælles for de femten er 
netop, at de alle føler sig som 
noget andet eller mere end blot 
én nationalitet. Nogle af dem 
opfatter sig som både tysk og 
dansk på samme tid. Det kaldes 
en bindestregsidentitet, altså 
personen er dansk-tysk. Denne 
bindestreg, synes jeg, er som en 
bro. Personens forståelse og ind-
levelse i begge kulturer giver os, 
de én-kulturelle, en unik mulighed 
for at få forståelse for og opbygge 
fællesskab med andre kulturer. 

Fortsætter næste side
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Bindestregsidentiteter vil formo-
dentlig kunne forstå, hvorfor en 
dansker kan blive så forundret 
over noget, der for en svensker 
er selvindlysende. En bindestreg-
sidentitet vil formodentlig kunne 
formidle det selvindlysende til den 
forundrede på den forundredes 
egne vilkår og omvendt. Det synes 
jeg, giver mulighed for mere fred i 
verden.
Mit indtryk er, at der bliver flere 
og flere bindestreger i verden. 
Ikke mindst fordi bevægeligheden 
er blevet større globalt. Det er fx 
blevet mere normalt at ”flygte” 
fra Danmark efter mere spæn-
dende eller bedre arbejde i andre 
verdensdele. Lidt ligesom genera-
tioner før min måtte søge til 

til Sverige efter arbejde, da arbe-
jdsløsheden fx var skyhøj i 50’- og 
70’ernes Danmark. Jeg tror, at de 
mange bindestreger vil åbne for 
en større kulturel forståelse, hvis 
vi er åbne for at lytte til dem. Der-
for vil jeg købe bogen og glæde 
mig til at læse den og lægge den 
i kirkens læserum, til hvis der er 
andre som også er blevet nysger-
rige på, hvad bindestregsiden-
titet er for noget og hvor mange 
modeller danskerne egentlig 
findes i. Du kan læse artiklen og 
fem af de femten unges bidrag til 
bogen på grænseforeningen.dk, 
hvor Grænseforeningens fejring 
af 100års jubilæet fortsætter også 
her i 2021.
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Kirkens tidligere formand og 
mangeårige medlem af me-
nighedsrådet, Leif Pedersen, er 
død den 25. marts i en alder af 
næsten 84 år. Vi vil mindes Leif for 
hans utrættelige arbejde og store 
engagement i alle sammenhæng 

i kirken. Få var de arrangementer, 
som Leif ikke deltog i, og han var 
meget afholdt af kirkens medlem-
mer. Som han selv udtrykte det, 
så blev kirken som hans andet 
hjem.

Leif kom til Göteborg i 1957, da 
der var stor arbejdsløshed i Dan-
mark, og han havde egentlig kun 
tænkt sig at blive, til han havde 
tjent sammen til at kunne købe 
sig et nyt jakkesæt, men skæbnen 
ville anderledes, og både Leif, 

og senere også hans 
hustru Hanne, valgte 
at blive her i Göteborg, 
hvor han først ar-
bejdede som bager 
og senere tog stort 
kørekort og sadlede om 
til buschauffør. 

Leif var frem for alt 
en meget driftig per-
son, og han var en 
af ildsjælene, da der 
skulle skaffes midler 
til den store renover-
ing af kirkens facade 
i 2013. Desuden var 
han vældig påpasselig 
med udgifterne, så når 

der f.eks. skulle skiftes til som-
mer- hhv. vinterdæk på kirkebus-
sen, så syntes Leif, at det var helt 
unødvendigt at få det gjort på 
værksted, så han stillede gerne op 
og skiftede dæk to gange om året. 
Leif var interesseret i meget og 
kunne meget, og det nød kirkens 

Mindeord
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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

Ære været Leif Pedersens minde.

Birthe Lingrell (medlem af me-
nighedsrådet) og Frede Overby 
(tidl. næstformand i menighedsrå-
det)

store have også godt af. Forår og 
sommer brugte Hanne og Leif 
adskillige timer på at luge ukrudt, 
slå græs og ikke mindst så og 
plante blomster, som kunne pryde 
alteret ved søndagenes gudstjen-
ester. 

Leif var en rigtig god samarbe-
jdspartner i menighedsrådet, og 
det var et stort tab, da han fik 
en stroke for syv år siden og ikke 
længere kunne medvirke. 

Vi er mange, som vil savne Leif, 
og vi tænker på Hanne, sønnerne 
Torben og Martin, svigerdøtrene 
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Året 2020, som det gik.
Et år vi sent vil glemme, selvom 
de fleste nok helst vil huske mere 
mindeværdige år i deres liv. Som 
alt andet i 2020 fyldte pandemien, 
anbefalinger og restriktioner også 
i Dansk Sømandskirke i Göteborg. 
Det begyndte ellers så positivt, 
trods de negative nyheder om en ny 
virus langt borte ude i østen. 
Vi lagde traditionen tro ud med en 
velbesøgt juletræsfest og fortsatte 
med filmaftener, julefrokost, fæl-
lesspisninger, en smuk korkoncert 
med Frederiksberg Sogns Pigekor 
og så en festlig fastelavnsfest med 
fastelavnsboller, tøndeslagning 
og 100 udklædte børn og vok-
sne. Men så skete der noget ude i 
verden, i Europa. Land efter land 
begyndte at lægge restriktioner 
på sine befolkninger, og det nåede 
også til vores kære frie fædreland 
Danmark. Her i Sverige fortsatte vi 
endnu med et spændende fore-
drag om Nepal, den nye børneak-
tivitet Leg & Mad, fællesspisning, 
læsecirkel og gudstjenester. Men 
konfirmandernes lejrtur til Køben-
havn måtte aflyses og det blev den 
første aflysning i en lang række af 
aflyste arrangementer. 
Vi skulle have holdt generalfors-
amling i marts, vi skulle have hørt 
Vesterbrosogn Ungdomskor, spist 
flere fællesmåltider sammen, 
markeret 80året for besættelsen, 
fejret dronningens runde fødsels-
dag og glæden over befrielsen 
for 75 år siden. Vi skulle have set 
flere film og have talt om de læste 
bøger i bogcirklen, drukket kaffe 

sammen i Dameklubben, fejret 
100året for genforeningen med 
fællessang, ligesom vi ville have 
sunget danske børnesange med de 
mindste i kirkens udlyste initiativ 
Åben legestue. Der var også udlyst 
endnu en koncert, denne gang 
med den danske gruppe SEJL. Men 
intet blev som det skulle og også de 
unge konfirmanders konfirmationer 
måtte udsættes på ubestemt tid. 
Gudstjenesterne blev flyttet 
udendørs med afstand og håndsprit 
overalt. Til understøttelse af salme-
sangen måtte vi låne et EL-orgel og 
når vejret var ustadigt, måtte pavil-
lonerne sættes op. Flere og flere 
medlemmer fulgte fornuftigt nok 
myndighedernes anbefalinger om 
at mindske fysiske sociale kontakter. 
Vi forsøgte at søsætte et initiativ 
om indkøbshjælp, hvilket straks fik 
mange frivillige danske unge og 
børnefamilier til at melde sig under 
fanerne. Men efterspørgslen fra 
vores ældre medlemmer kom ikke, 
forhåbentlig fordi det pludselig 
vrimlede med hjælpsomme initiati-
ver og butikker, der tilbød hjemme-
leverancer. 
De eneste fysiske aktiviteter udover 
gudstjenesterne var Leg & Mad, 
som foregik udendørs i haven 
hver 14. dag og så menighed-
srådsmøderne, hvor flere og flere 
efterhånden gik over til at deltage 
digitalt. Parolen fra Danmark lød 
jo også ”Sammen på afstand”. For 
at holde det sociale liv lidt i live 
introducerede vi mødetelefonen, 
en lavteknologisk mulighed for, at 
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medlemmerne kunne mødes med 
hinanden uden at mødes fysisk. 
Løsningen blev også anvendt på 
generalforsamlingen 2020. Efter 
mange overvejelser fik menighed-
srådet nemlig planlagt, hvordan 
vi kunne gennemføre general-
forsamlingen med mindst mulig 
smitterisiko og med mulighed for, 
at alle, unge som ældre, kunne 
deltage fysisk eller ikke-fysisk. Trods 
nogle få små tekniske udfordringer 
i starten af mødet, så blev det en 

vellykket sommergeneralforsamling 
i kirkens have med flere deltagere 
end ellers. De fleste sad hjemme i 
deres stuer, men alle kunne al-
ligevel deltage i både debatten og 
afstemningerne. 
Traditionen tro sluttede første 
halvår med Sankt Hans, som vi valg-

te at gennemføre i en todelt model. 
Ældre og personer i risikogrup-
perne deltog i et mere lavrisikofyldt 
arrangement for sig. Senere på 
dagen afholdt vi et arrangement for 
børnefamilierne, unge og personer 
udenfor risikogrupperne, selvføl-
gelig også under sikre forhold. Sel-
vom det ikke var det samme, vi vil 
vel helst være sammen, alle sam-
men, så blev det alligevel to gode 
og hyggelige arrangementer. 
Året 2020 blev også året, hvor vi 

fik penge fra DSUK til en ungdom-
skonsulent. Hun begyndte i foråret 
og arrangerede Kierkegaards-
studiekredse, små fællesspisninger, 
vandre- og kanoture for unge 
danske i alderen 18-35år. Aktiv-
iteter som var tilpasset situationen 

Fortsætter næste side
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og som har givet os kontakt med en 
del unge, som vi ikke havde kontakt 
med før. Desværre valgte DSUK at 
opløse den ungdomsfond, som vi 
havde fået tilskud fra til betaling af 
ungdomskonsulenten. Men flere af 
aktiviteterne fortsætter nu på frivil-
ligbasis. 
I anden halvdel af 2020 fortsatte 
vores udendørs gudstjenester, 
telefonmødet og Leg & Mad. Det 
lykkedes også at få konfirmeret en 
del af vores konfirmander i den 
sene sommer. Ligesom det lykkedes 
at få afholdt et velbesøgt loppe-
marked, som endda blev rost for 
vores smitteforebyggende forhold-
sregler af en besøgende, der arbe-
jder med smitteforebyggelse. Det 
samme gjorde sig gældende, da det 
blev tid til den årlige julebasar. Vi 
lagde hovederne i blød for, hvordan 
en sådan kunne gennemføres. 
Løsningen blev en bestillings-jule-
basar via Ankerkæden og inter-
net, og primært med afhentning 
i kirken, men også mulighed for 
levering. Da jeg, præsten, hørte, at 
Dansk forening i Stockholm havde 
aflyst deres årlige julemarked, til-
bød jeg, at vi også kunne levere der. 
Mange af vores medlemmer meldte 
sig frivilligt til det store arbejde 
med at pakke, udlevere og udbringe 
de mange danske købmandsvarer. 
Udleveringen af varer strakte sig 
over flere dage her i Gøteborg. 
Mens jeg måtte to gange til Stock-
holm for at have alle varer med og 
tre gange til Danmark for at hente 
varer. Det som så ud til at blive en 
stor manglende post i vores regn-
skab, kom på den måde til at blive 

den største omsætning, vi endnu 
har haft på en julebasar. Der er 
grund til at udtrykke taknemme-
lighed til alle frivillige, ikke kun fordi 
julebasaren dermed var med til at 
sikre kirkens økonomi i et år med få 
aktiviteter. Men også fordi mange 
i både Göteborg og Stockholm 
gennem den store frivillige indsats 
fik julemad på bordet, selvom de 
ikke selv kunne tage til Danmark og 
handle. 
Et andet sted, hvor vi kan sende 
vores taknemmelighed til, er vores 
mange søfolk ude på verdensha-
vet, som trods strenge restrik-
tioner og lange udmønstrings- og 
karantænetider, har sikret den frie 
bevægelighed af varer og medicinsk 
udstyr. I løbet af 2020 har jeg som 
sømandspræst besøgt 241 skibe på 
havnen med 715 nytrykte danske 
aviser, 161 bøger og småindkøb. 
Samtaler med søfolkene er foregået 
ved landgangen eller over inter-
nettet. Det kan formodentlig ikke 
undre, at deres største frustrationer 
var i starten, da de ikke vidste, 
hvornår de igen måtte og kunne 
sætte deres fødder på landjorden 
og komme hjem til familien. 
Dette var noget af det, som skete 
og ikke skete alligevel i året 2020, 
vil du gerne læse den egentlige års-
beretning for 2020, så kan du gå ind 
på dkig.se, når vi nærmer os gen-
eralforsamlingen i juni eller du kan 
kontakte præsten for at få tilsendt 
et eksemplar, når årsberetningen 
ligger trykt og klar. 
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Bingoinitiativ
Af Marie Ravnsmed Andersen
En kold lørdag i marts da de første 
forårsstråler brød igennem sky-
erne, var der præmiere på online 
banko i Dansk sømandskirke i 
Göteborg. For at pifte det hele 
lidt op var der udklædning under-
vejs og jo længere frem vi kom i 
spillene jo mere uigenkendelige, 
var de to værter, Lars Ulrich og 
Marie. Forvirrende for nogle, 
men sjovt for de fleste. Undervejs 
prøvede Marie også at lære Lars 
Ulrich lidt bankoudtryk fra fors-
amlingshuset i Thy. Jen, som jo 
selvfølgelig er et, og det lykkedes 
næsten at få københavnske Lars 
Ulrich til at sige "ryst a pose" på 
bred jysk. Når der var lidt ven-
tetid mellem numrene, kom den 

lille påskekylling på skærmen 
og var pausekyllingen, for det 
var jo påskebanko. Derfor blev 
der også delt både store og små 
påskeæg ud til de mange vindere. 
Som med alt nyt var der nogle 
tekniske problemer, som vi håber 
på at have løst til næste gang! Nu 
har vi fx lært, at YouTube er lidt 
bagefter, hvilket i bankosammen-
hæng vist ikke er så optimalt (jysk 
underdrivelse).
Vi gentager succesen, mens vi 
venter på, at Dansk Forening igen 
kan holde bingo i kirken. Vil du 
spille med, når vi spiller næste 
gang, så kontakt præsten, så får 
du dato og personlige bingoplader 
tilsendt. 

Foto: Marie Ravnsmed Andersen 
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KALENDER 1
MAJ
Lør.   d.  8/5  9:00 & 12:30  Første arbejdsdag i kirken  
Søn. d.  9/5  11:00 Gudstjeneste, 5. s. e. påske, udendørs*
Ons. d. 12/5 9:55 Telefonmødet***
Tor.  d. 13/5 11:00 Gudstjeneste, Kristi himmelfart, digitalt*
Tor.  d. 20/5 9:05 Telefonmødet*** - Bemærk ny tid!
               10:00-13:00    Åben kirke: Kaffe på kanden 
Søn. d. 23/5 11:00 Gudstjeneste, Pinsedag, udendørs*
Tor.  d. 27/5 9:05 Telefonmødet***
              10:00-13:00    Åben kirke: Kaffe på kanden 
              13:00 Læsecirkel
Søn. d. 30/5    11:00 Gudstjeneste, Trinitatis, udendørs*

JUNI
Tor.  d.  3/6 9:05 Telefonmødet***
             10:00-13:00    Åben kirke: Kaffe på kanden
Søn. d.  6/6    11:00 Gudstjeneste, 1. s. e. trinitatis, digitalt*
Tor.  d. 10/6  Intet Telefonmøde og Kaffe på kanden pga. kur- 
                                       sus
Søn. d. 13/6   11:00    Gudstjeneste, 2. s. e. trinitatis, udendørs*
Tor.  d. 17/6 9:05    Telefonmødet***
             10:00-13:00     Åben kirke: Kaffe på kanden
             13:00    Læsecirkel
Søn. d. 20/6   11:00    Gudstjeneste, 3. s. e. trinitatis, udendørs*
            12:00    Generalforsamling, udendørs og digitalt**
Ons. d. 23/6  12:00    Sankt Hans, udendørs  
            16:30    Sankt Hans, udendørs
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KALENDER 2

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

JULI
Ingen aktiviteter 

August
Søn. d.  8/8 11:00 Gudstjeneste, 10. s. e. trinitatis, udendørs*
Tor.  d. 12/8   9:05 Telefonmødet***
               10:00-13:00     Åben kirke: Kaffe på kanden
Søn. d. 15/8 11:00 Gudstjeneste, 11. s. e. trinitatis, udendørs*
Tor.  d. 19/8    9:05 Telefonmødet***
                10:00-13:00     Åben kirke: Kaffe på kanden
Søn. d. 22/8 11:00 Gudstjeneste, 12. s. e. trinitatis, digitalt*
Tor.  d.  26/8      9:05 Telefonmødet***
               10:00-13:00      Åben kirke: Kaffe på kanden

*Gudstjenesten kan også følges via link på dkig.se eller tlf. 084 083 
8230, tryk derefter koden 70261828. 
**Deltagelse kræver tilmelding og kan ske ved fysisk fremmøde via link 
og telefon, som ovenfor.  
***Deltag via din fastnet/mobiltelefon på tlf. 084 083 8230, tryk de-
refter koden 70261828.
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I mit smørrebrøds café på Berzeliigatan 13 i Gøteborg finder 
du altid et stort udvalg af frisksmurte smørrebrød. 
Danske klassiker på radion og de seneste ugeblade. 

 
Bestil smørrebrød til frokosten, kundemødet, kortklubben 
eller fødselsdagen – og stil noget for enhver smag på bordet. 

 
Hele smørrebrødsseddel finder du på min hjemmeside: 
www.helenes-smorrebrod.se 

 
Seneste nyt finder du på min Facebookside: 
Helenes Smörrebröd i Göteborg 

 
 

 

Tlf. 031-20 20 80 
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Generalforsamling 
Søndag d. 20. juni efter Gudstjenesten 
afholdes årets generalforsamling for 
Dansk Sømandskirke i Göteborg ude i 
kirkens have og med mulighed for digital 
deltagelse via computer og telefon. 
I lighed med sidste år vil der være 
tilmelding for fysisk deltagelse og for 
tilsendelse af oplysninger om deltagelse 
via computer og telefon. Dette skyldes 
naturligvis de nuværende omstæn-
digheder og gældende restriktioner. 

Forslag til menighedsrådets kandidater 
kan sendes til valgkomitéen på dan-
skkirke@dkig.se eller indgives på telefon 

072 037 2811. Tilsagn fra kandidaten skal 
være valgkomitéen i hænde senest d. 30. 
maj. Kandidater offentliggøres på kirkens 
hjemmeside og ved opslag i kirken senest 
søndag d. 6. juni. 

Forslag til generalforsamlingen i øvrigt 
skal sendes til menighedsrådets formand, 
Carsten Jensen, per mail til carstenejen-
sen1@gmail.com eller post og være ham 
i hænde senest d. 30. maj. 

Stemmeret har den, som har betalt 
medlemsafgiften rettidigt og er over 18 
eller er konfirmeret. 

Dagsorden for generalforsamlingen: 
1. Generalforsamlingen åbnes.
2. Valg af dirigent.
3. Godkendelse af generalforsamlingens behørige indkaldelse.
4. Valg af protokolfører.
5. Valg af 2 justeringspersoner.
6. Valg af 3 stemmetællere.
7. Formandsberetning.
8. Revisorernes skriftlige beretning.
9. Godkendelse af beretning og regnskab samt bevilling af ansvars 
                frihed for Menighedsrådets forvaltning i det forløbne år.
10. Valgkomitéens forslag til valg af menighedsrådsmedlemmer. 
11. Valg af formand for 2 år.
12. Valg af menighedsråd.
a. Valg af medlemmer af menighedsrådet.
b. Valg af 2 suppleanter til menighedsrådet. 
13. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
14. Valg til valgkomité for det næste år. Der vælges to af menighe 
                dens medlemmer, som ikke er medlemmer af menighedsrådet. 
                Præsten er selvskrevet medlem.
15. Behandling af spørgsmål, som er kommet menighedsrådets for- 
                mand i hænde til behandling af generalforsamlingen. 
16. Årsafgiften for det kommende år fastsættes.
17. Eventuelt 
18. Generalforsamlingen afsluttes. 
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Frem til Sankt Hans vil kirken være 
åben, torsdage mellem 10 og 13. 
Der vil være kaffe på kanden, en 
frisk dansk avis og mulighed for 
at mødes i kirkens have, hjælpe 
med noget praktisk eller handle i 
vores lille medlemsbutik. Der er 
drop ind fra kl. 10 og vi hjælpes 
ad om det praktiske. Vi hjælpes 
naturligvis også ad i forhold til 
gældende restriktioner, så vi både 

Restriktionerne det sidste år har 
også ramt læsecirklen. Vi måtte 
længe udsætte vores møder og da 
det endelig lykkedes at holde et 
møde på afstand, hvor vi fik talt 
om en af de læste bøger, så kom 
vinterens strammere restriktioner. 
Forsøg på at holde møde udeluk-
kende over internet og telefon 
gik ikke så godt, så nu prøver vi 
i stedet at mødes to torsdage 
efter ”Kaffe på kanden” og i god 

afstand til hinanden. Naturligvis 
overholder vi også forsamlingsbe-
grænsningen. Derfor er tilmeld-
ing til præsten nødvendig. Det 
samme gælder, hvis du endnu 
er nødt til at holde dig hjemme. 
Præsten vil instruere dig i, hvor-
dan du kan være med via internet 
eller telefon. Vi mødes d. 27/5 og 
17/6 først om bogen ”Min mor var 
besat” af Peter Øvig. 

kan overholde forsamlingsbe-
grænsninger, holde afstand og 
samtidig genoptage et socialt 
liv efter halvandet år uden. Ved 
dårligt vejr vil der være opsat en 
pavillon. Kaffe på kanden er også 
et oplagt udgangspunkt for at 
mødes før eller efter en flot gåtur 
i Botaniska, Slottsskogen eller 
Änggårdsbergen. 

Åben kirke: Kaffe på kanden

Læsecirkel
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Arbejdsdage 
Kirken, den er et gammelt hus, 
sådan lyder en gammel Grundt-
vig salme. Selvom vores kirke 
måske ikke er helt så gammel, så 
trænger den dog jævnligt til en 
kærlig hånd. En arbejdsgruppe er 
ved at udarbejde planer om en 
større renovering. Men mens vi 
venter på en sådan, så holder vi 
nogle mindre arbejdsdage med 
almindeligt vedligehold. I år har vi 
fundet opgaver frem, som både er 
indendørs og udendørs, tunge og 
lette, farlige og helt ufarlige. Der er 
med andre ord opgaver for enhver 
aldersgruppe. 
Arbejdsdagene er naturligvis 
udfordret af de gældende restrik-
tioner. Men det kan vi planlægge 
os ud af gennem tilmelding. Første 
arbejdsdag er allerede lørdag d. 8. 
maj kl. 9 – 12:30 eller 13 – 16:30. 
Undervejs nyder vi selvfølgelig 
også en kop kaffe, kold sodavand 

og får lidt at spise. Tilmeld dig til 
præsten på 072 037 2811 eller 
via mail. Kan du ikke den 8. maj, 
men gerne vil hjælpe til, når det 
behøves, så skriv det gerne til 
præsten, da vi sikkert ikke kan nå 
det hele d. 8. maj.
Opgaver inde
Sanering af ydervæg i kælder
Vinduesvask
Pudsning af kirkesølvet
Grundrengøring af køkken
Møbelsko på stole
Opgaver ude
Male skur i baghave
Snedkerere og male nyt gelænder 
Male vindfang ved hoveddør
Vaske flagstang
Klippe hæk
Genoprette trappetrin
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Leg & Mad
Under sidste sommers mange 
restriktioner og aflyste arrange-
menter, så påbegyndte vi den nye 
børneaktivitet Leg & Mad hver 14. 
dag. Leg & Mad går i al sin en-
kelthed ud på, at vi tager kirkens 
bålfad, grill, havemøbler og legetøj 
frem. Fra kl. 16:00 åbner vi dørene 
og der er fri drop ind, når det 
passer den enkelte familie. Bålet vil 
være klar til snobrød og legetøjet 
til børnenes frie leg med hinanden, 
mens vi hører danske børnesange. 
Vi voksne hjælpes ad med at lave 
en økologisk salat, sætte service 

frem, starte grillen og holde øje 
med børnene. Hver familie med-
bringer selv, det de vil grille og 
griller dette. Vi spiser ca. 17:30 og 
kl. ca. 19 er arrangementet slut. 
Deltagelse koster 50kr per voksen 
og 25kr per barn over 3 år. Lige 
nu forhindres dette fantastisk 
hyggelige arrangement fortsat af 
restriktionerne, hold derfor øje 
med facebook: ”Danskernes børn i 
Göteborg”” eller kontakt præsten, 
hvis du vil vide, hvornår vi igen 
kan mødes til Leg & Mad.   
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Gudstjenester ude i foråret og sommeren
Vi er begyndt gudstjenesterne ude 
i kirkens have igen. Det giver bed-
re mulighed for at holde afstand 
undervejs og bagefter til kirkekaf-
fen. DSUK Nordjylland har været 
så gavmilde, at de har skænket 
os et EL-orgel, som kan støtte os 
i salmesangen. Det kan du læse 
mere om på dsuk.dk eller i medle-
msbladet for Danske Sømands- og 
udlandskirker, hvis du modtager 
det. Vores gudstjenester udendørs 
er helt som du kender den, men 
det kan naturligvis godt blive lidt 
koldt i de tidlige forårsmåneder 
og solrigt lidt senere. Tænk derfor 
på påklædning og solbeskyttelse, 

der passer til vejret. Hvis det er en 
regnvejrsdag, så sætter vi pavil-
lonerne op og kun i tilfælde af 
meget blæsende regnvejr flyttes 
gudstjenesten indendørs. Tænk 
også på, at det er muligt at følge 
med i gudstjenesten fra egen bil 
på parkeringspladsen, hvis det 
endnu ikke føles helt trygt at sidde 
med på græsplænen. Det vil også 
være muligt at deltage i gudstjen-
esterne via vores youtube-kanal 
eller mødetelefonen. Vi over-
holder naturligvis de til enhver tid 
gældende restriktioner. 
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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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Sankt Hans
Årets Sankt Hans fejring bliver 
Sankt Hansaften d. 23. juni. I 
lighed med sidste år må vi følge 
de restriktioner, som gælder 
på det tidspunkt. Planen er på 
nuværende tidspunkt at dele ar-
rangementet op i to, et tidligt kl. 
12-15:30 og et sent med drop-in 
fra kl. 16:30. Men om det bliver 
nødvendigt med flere mindre 
arrangementer, må vi afvente. 
Ligesom tidspunkterne kan ændre 
sig som følge af nye restriktioner. 
Traditionen tro vil der være Sankt 
Hansbål, snobrød og båltale og 
midsommervise. I år vil vi sætte 
en eller flere griller frem, hvor 

hver især selv kan grille sit evt. 
medbragte kød. Kirken står for 
snobrødsdej, drikkevarer, kartof-
felsalat, salat, andet tilbehør, kaffe 
og kage. Deltagelse koster 50kr 
per voksen og 25kr per barn over 
3 år. 
For at sikre overholdelse af gæl-
dende restriktioner er der tilmeld-
ing til præsten senest søndag d. 
13. juni med angivelse af antal 
deltagere, deres alder og den 
ønskede deltagertid. Tænk på 
tilmelding i god tid. Se eventuelt 
flere informationer på kirkens 
hjemmeside og facebook primo 
juni eller kontakt præsten.
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   dansk forening

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

Sidste år holdt vi loppemarked 
efter alle corona-restriktionernes 
regler. Det ser lige nu lidt mere 
vanskeligt ud i dette halvår, hvor 
restriktionerne er blevet forlæn-
get. Samtidig er loppemarkedet 
en god kilde til midler for kirken. 
Derfor så vil vi prøve at gennem-
føre et loppemarked, når de 
gældende restriktioner på et 
tidspunkt bliver lettet. Hører du 
derfor, at nu lettes begrænsningen 

lignende fra myndighedernes side, 
så vent en uges tid og kig så ind 
på hjemmesiden, facebook eller 
ring til præsten i telefontiden og 
hør, om vi har sat en dato for et 
loppemarked. Har du genstande 
til loppemarkedet, møbler, por-
celæn, elektronik, sportsudstyr og 
lignende, så er du velkommen til 
at aflevere det i kirken torsdage 
mellem 9 og 13 eller ring for evt. 
afhentning.  

Loppemarked



23

Velkommen til Dansk Sømandskirke i Gøteborg

Adresse:             Thorild Wulffsgatan 8, 413 19 Gøteborg
Sporvogn           1, 2, 7, eller 8, 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 
Swish-nummer: 123 129 3497 
                                                                                   
Menighedsrådets formand: Carsten Jensen     Telefon:  031-205746
Menighedsrådets kasserer: Helle Senor            Telefon:  0735718796
Sømandspræst: Lars Ulrich Kofoed                     Telefon:  0720372811  
                                                                                                                     

Telefontid:         Mandag—torsdag mellem 8:00 9:00 og 
                             torsdag 10:00-13:00.  Fredag er præstens fridag
Åbningstid:        Kirken har åbent torsdage 10:00-13:00 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               



Lad et nyt medlem udfylde denne blanket 
Registerkort for Dansk Sømandskirke i Göteborg 

Thorild Wulffsgatan 8, 41319 Göteborg 
 

Fornavn Efternavn Fødselsdato 
ÅÅÅÅ-MM-DD 

Dato og underskrift 

    

Postnummer Adresse Telefon E-post 
    

 
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) 

 


