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Årsberetning for Den danske Kirke 2012
2012 blev et begivenhedsrigt år for Den danske Kirke i Göteborg. I juni måned gik Marjun i pension, og
vi måtte sige farvel og tak til vores præstepar efter 4 år. Marjun og Kari vendte tilbage til Færøerne, og vi
ønsker dem alt vel i deres nygamle hjem i Thorshavn.
Med DSUK’s hjælp klarede vi gudstjenesterne med besøgspræster frem til september, hvor Bodil og Finn
Esborg kom og vikarierede året ud. Vi siger Bodil og Finn mange tak for de 4 måneder. Det var en god
oplevelse, og man kan sige som jyderne: de går lige ind i folk med træsko på.
Igennem DSUK søgte vi en ny præst, og valget faldt på Jørgen Holm, som begyndte den 1. febuar. Vi byder Jørgen og hans familie velkommen og ser frem til et godt samarbejde.
Da ejendommen behøvede nyt tag og fasade samt et nyt køkken, søgte vi AP Møller-Fonden om støtte, og
det var med stor glæde, vi modtog en donation på 1.275.000 danske kroner. Jeg synes, at der er god grund
til at minde hinanden om, hvor taknemmelige vi er over den store donation. Der blev straks gået igang
med køkkenet, og med Bent Olsens store og frivillige indsats kunne vi tage et nyt HTH køkken i brug til
basaren. Renoveringen af tag og fasade påbegyndes her i foråret.
På grund af sygdom og vakancer blev det ikke til så mange skibsbesøg under året, 41 ialt. Der blev afholdt 36 gudstjenester her i kirken og 2 i Stockholm, en fælles nordisk gudstjeneste den 25. april i Frölunda Kyrka samt en økumenisk i Den tyske Kirke den 21. oktober. Der har været 4 begravelser og 1 dåb.
Menighedsrådet har været samlet 10 gange.
Sammen med Børneklubben og Dansk Forening blev der afholdt juletræsfest, fastelavnsfest samt St.
Hans, og det er en glæde at se de mange børn til disse familiefester. St. Hans aften begyndte børnene kl.
17.00, og Lene aktiverede dem med konkurrencelege og sang. Der blev bagt snobrød og spist røde pølser.
Senere om aftenen underholdt Gullaug og John med sang og musik, og ved kaffebordet nød vi Birte Redders dejlige lagkage, inden vi gik ud på græsplænen og hørte Marjuns gode båltale.
Lørdag den 2. juni var der loppemarked, og der blev en del arbejde for basarkredsen, men også et pænt
overskud på ca. 7000 kr.
Med Frede bag rattet og med en fuldsat bus drog vi den 3. juni afsted på den årlige udflugt. Turen i år gik
først til Hedared Stavkyrka, hvor en guide fortalte om kirkens historie. Derefter kørte vi til Vänga Kvarn,
hvor vi spiste frokost. Vi besøgte ”kvarnen” og oplevede dér, hvordan man arbejdede, før alt blev moderniseret. Jeg tror, at de fleste syntes, at det var en ualmindelig god dag.
Den 24. november blev der så basar. Det er en meget travl tid, men den er nødvendig for Kirkens økonomi. Fra menighedsrådet skal der lyde et stort og varmt tak til de mange frivillige, der år efter år møder op
og er med til at gøre dagen til en succes. Også tak til de købelystne og til vore sponsorer.
Dansk Forenings og Kirkens julemiddag blev lørdag den 15. december en hyggelig aften. Grete, Birte og
Gerda lavede en rigtig dansk julemiddag, og Bodil og Finn sørgede for julestemningen.
Som man kan se af regnskabet, blev der et betydeligt underskud i 2012. Det skyldes uventede og uforudsete udgifter, bl.a. i forbindelse med det nye køkken. F.eks. måtte der trækkes nye elkabler til køkkenet.
Samtidig bliver indtægterne mindre og kan knapt dække ejendommens driftsomkostninger, så vi må finde
nogle flere penge, hvis vi skal bevare vores Kirke her.

Til sidst vil jeg takke Svenska Kyrkan samt SST for økonomisk støtte. Tak til Dansk Forening for et godt
samarbejde og tak til vores paraply-organisation DSUK. Også tak til alle, som støtter Kirken på den ene
eller anden måde i vores arbejde.
For menighedsrådet,
Leif Pedersen

Göteborg den 12 februar 2013
Revisionsrapport
Undertegnede revisorer Sture Lingrell og Poul Sörensen har dags dato revideret regnskab
for Dansk Kirke i Göteborg for 2012.
Regnskabet er godkendt i overensstemmelse med kirkerådets protokol såvel som
bankkonti, postgiro og kasse.
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Räkenskapsår: 120101-121231
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Intern rapport
Datum: 120101-121231

Senaste vernr: 234
Ing balans

Perioden

Utg balans

2 989 845,00
408 286,04
3 398 131,04

0,00
14 459,56
14 459,56

2 989 845,00
422 745,60
3 412 590,60

20 887,46
31 465,37
55 977,46
12 688,68
470 277,49
-2,50
591 293,96

-12 930,46
-15 645,50
-2 488,15
-4 489,23
12 963,91
0,00
-22 589,43

7 957,00
15 819,87
53 489,31
8 199,45
483 241,40
-2,50
568 704,53

3 989 425,00

-8 129,87

3 981 295,13

-3 378 227,06
-27 622,32
-294 463,52
-165 335,00
42 453,90
-3 823 194,00

0,00
-14 459,56
250 000,00
-306 070,00
78 659,43
8 129,87

-3 378 227,06
-42 081,88
-44 463,52
-471 405,00
121 113,33
-3 815 064,13

-165 000,00
-1 231,00
-166 231,00

0,00
0,00
0,00

-165 000,00
-1 231,00
-166 231,00

-3 989 425,00
0,00

8 129,87
0,00

-3 981 295,13
0,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
1110 Fastighet
1354 Obligationsfond
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
1910 Kassa
1920 Plusgirot
1935 Företagskonto (03)
1938 Företagskonto (kort)
1945 Sparkonto
1950 Tillgodo
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2061 Eget Kapital
2065 Värde ö/m Obligationsfond
2086 Reserv (belopp på sparkonto 1945)
2090 Disposition för underhåll av fastighet
2098 Overskud/underskud forrige år
S:a Eget kapital
Långfristiga skulder
2390 Lån Dansk Hjælpefond
2395 Kortfristat skuld
S:a Långfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT***
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Mjöbäck, 2013-03-19
Der var desværre en fejl i oversigten over medlemsstatistikken på generalforsamlingen den 17. marts 2013 på grund
af forkert registrering i årene 2006 og 2007 samt på grund af, at man før 2009 raderede personer i systemet, når de
flyttede, meldte sig ud eller gik bort.
Jeg har nu lavet en ny oversigt på baggrund af de bogførte registreringer af årsbidrag, og den viser et helt andet resultat.
Jeg beklager fejlen.
Med venlig hilsen
Villy Bøhnke

År
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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