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Døm ikke din næste – Vær barmhjertig!

Jesus sagde: Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Døm ikke, 
så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så 
skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt 
mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt 
med.« 
Han fortalte dem også en lignelse: »Kan en blind lede en blind? Vil de ikke 
begge falde i grøften? En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der 
er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, 
men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din 
broder: Broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje! når du ikke ser 
bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du 
se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje”.               
                                                                                       Lukasevan-geliet 6, 36-42                                                                                       

Maleri af Arne Bødker

På Jesu tid var det blevet en 
religiøs pligt i Jødedommen, at 
vurdere andre menneskers  
levevis. Man beviste så at sige sin 
religiøse ildhu ved at måle, veje 
og dømme andre.

Desværre er det en praksis, som vi 
kan møde den dag i dag i  kristen-
dommen.
Men Jesus fra Nazareth har for 
længst gjort op med den. Ved et 
legendarisk friluftsmøde 
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Forsidebillede
 

Fra sidste 
års Høst-

gudstjeneste 
dansk kirke

påpegede han, at det kun er Gud, 
som kan dømme mennesker ret-
færdigt.
Dernæst mindede Jesus om, at vi 
mennesker altid er hinanden sky-
ldnere og derfor dagligt må bede: 
"Forlad os vor skyld, som også vi 
forlader vore skyldnere".
  ***
”Hvorfor ser du splinten i din 
brors øje, men lægger ikke mærke 
til bjælken i dit eget øje?
Jesus var jo ikke uden humor, da 
han afleverede denne belæring 
til sine tilhørere. En aktualiser-
ing i dag kunne for eksempel 
lyde sådan: ”Hvordan kan du, 
som udmærket ved, hvad det 
vil sige at være skyldig, have så 
travlt med din næstes fejl og 

mangler?Hvorfor bruger du energi 
på at dømme andre, når du ved, 
hvordan du selv er. Eller er du 
måske den eneste, der ikke ind 
imellem bliver forskrækket over 
de tanker, der fra tid til anden far-
er igennem et menneskehoved?
Har du ikke de bedste forudsæt-
ninger for at forstå, hvor nødven-
dig Guds nåde og barmhjertighed 
er for ethvert menneske?
Og når det virkelig er din me-
ning, at det onde i denne verden 
skal bekæmpes, så slut med at 
dømme og start med at bekæmpe 
det onde dér, hvor det truer din 
verden i dybeste forstand, nemlig 
i dit eget indre!"
Altså: "Tag først bjælken ud af dit 
eget øje…!”                                                               
                                  Jørgen Holm
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... er en strofe fra en sang af den 
svenske sanger Thomas Ledin. Nu 
var det, trods alt, en ret god sommer. 
Men selv var jeg i Spanien, og der 
mødte jeg flere danske familier 
og pensionister, der overvejer at 
købe bolig dér og flytte til varmen. 
Vejret er simpelthen ikke godt nok 
her i Norden, og den varme tid er 
desværre for kort. Ifølge statistikken 
kom der i 2015 ialt 833.188 danske 
turister til Spanien.  Så man er ikke 
alene dernede.

Efteråret bliver travlt her i kirken. 
Mange i vores menighed ved det, 
men måske ikke alle: Vores kære 
præst og vennerne,  Liv Marit og 
Jørgen Holm, stopper den sidste 
februar 2017. Processen er igang 
- sammen med DSUK - for at finde 
en ny dygtig præst, og i oktober 
skal vi ud med en annonce i 
Præsteforeningens blad i Danmark. I 
løbet af november/december håber 
vi på at møde de første kandidater til 
samtale. Målsætningen er at have en 
ny præst på plads her i Gøteborg til 
den 1. maj næste år. Samtidig ved vi, 
at der er præstemangel i Danmark, 
så vi skal ud og sælge os og vise, hvor 
attraktive vi og Gøteborg er. For det 
er vi!  

Med dette nummer af Ankerkæde 
sender vi også en anmodning ud om 
at betale medlemskontingent i kirken 

for 2017. Det er vigtigt, for uden 
medlemmer findes der ingen dansk 
kirke i Gøteborg. Som jeg har skrevet 
tidligere, så er vi et vigtigt mødested 
for danskere i Gøteborg. Faktisk 
det eneste! Ud over gudtjenester 
så har vi en vigtig rolle med hensyn 
til at vedligeholde danske folkelige 
traditioner. Her kan du møde 
præsten og få en god snak - her er 
der en dansk koloni, som forstår, 
hvad det betyder at være dansk i et 
fremmed land.

Jeg vil opfordre alle der vil 
støtte kirken til at betale 
medlemskontingent for 2017 og 
sætte som mål at hverve mindst en 
person - barn, barnebarn, mor, far, 
ven, bekendt, bror, søster etc. til 
kirken.

Vi ses i Kirken og på vores 
hjemmeside www.dkig.se  samt på 
Facebook-siden Den danske kirke & 
Sømandskirke - Göteborg!

Med venlig  
hilsen
Carsten Jensen
formand for  
dansk  
sømandskirke  
i Göteborg

”sommaren är kort, det mesta regnar bort ...”
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tid for Dameklub
tirsdag d. 13. september kl. 12 

Første gang vi mødes efter ferien 
er her i kirken.  Vi spiser frokost 
sammen, hører et par historier og 

deler vore egne tanker om temaet 
”moderrollen” samt varmer sang-
stemmerne op efter sommeren.

For de fleste mennesker spiller far og mor hovedroller i opvæksten, og i 
sommerens konkurrence i Kristeligt Dagblad handlede det netop om at 
skrive sin historie om forholdet til sin mor ned. Her satte avisen særlig 
fokus på moderrol- len og bad derfor læserne om at skildre forholdet 
til deres mor på godt og ondt. Vi griber med andre ord fat i temaet 
på vores første samling i Dameklubben og beder dig om at tænke lidt 
over dit forhold til din mor og gerne bidrage med et lille glimt fra din 
opvækst eller senere i livet
De næste samlinger vil være følgende datoer, med forbehold for ændringer: 

tirsdag 11. oktober: Vi mødes ved kirken kl. 11 for fælles udflugt & 
kørsel sydpå                             
tirsdag 8. november: I kirken kl. 12
tirsdag 13. december: Juleafslutning & Lucia i kirken kl. 12 

Har du spørgsmål, kontakt Hanne Pedersen 031 553190 eller Liv Marit 
i kirken.
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LÆSECIRKEL - EFTERÅR 2016
Med spændende danske bøger på programmet

Onsdag den 14. september kl. 18.30
Vi håber, at flere af jer greb 
udfordringen og har læst Jens 
Andersens Astrid Lindgren biografi 
”Denne dag, et liv” i løbet af som-
meren. Første gang efter ferien 
mødes vi i Den danske Kirke, hvor 
vi, som nævnt i sidste nummer af 
Ankerkæde, taler om netop denne 
bog, og her er der plads til mange 
interessante temaer til videre 
samtale. 
 

den næste bog som vi vil læse 
og tale om, kan du være med til 
at bestemme, så kom gerne med 
forslag.  På www.litteratursiden.
dk kan du læse om Merete Pryds 
Helles ”Folkets Kærlighed” som er 
meget omtalt og indstillet til en 
pris. Bogen er en slægtskrønike 
iinspireret af forfatterens egen 
baggrund.  Det kunne være et 

forslag, men dit forslag er også 
velkomment, så længe der er tale 
om moderne dansk litteratur.
Næste dato bliver onsdag den 12. 
oktober og samme tidspunkt som 
tidligere.

i november kommer Kirsti fra 
Færøerne igen. Kirsti underviser 
i litteratur på universitetet her i 
Göteborg, og hun vil give os sit 
perspektiv og sine tanker om Ida 
Jessens sidste bog ”En ny tid”. Det 
bliver onsdag den 9. november.
Som sædvanlig drikker vi kaffe 
eller the og spiser en lidt.                                                             
Nye og gamle læsere er hjerteligt  
velkomne. 
Har du spørgsmål, kan du ringe 
til kirken eller til Helle Jørgensen, 
mobil 0709 380 170.
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sammen om arbejdet! 
Arbejdsdag lørdag den 1.oktober kl. 9 – 13

Så er der igen arbejdslørdag i og 
udenfor kirken her i Änggården.    
Vi håber på godt arbejdsvejr, så vi 
får stablet væk havemøblerne og 
ordnet op blandt træer og buske 
i haven, samt andet forefaldende 
arbejd indenfor, og gjort klart og 
pyntet til høstgudstjeneste næste 
dag, den 2. oktober.

Vi har en god tradition for at 
starte med kaffe og rundstykker 
og arbejdsfordeling kl 9, og afslut-
ter med en dejlig suppe til frokost. 
Har du mulighed for at ”give en 
hånd”, kontakt os pr. mail eller 
telefon eller skriv dig på listen på 
kirkens opslagstavle.



8

HØstgudstjeneste
MED BEsøG FrA DsUK´s FOrMAND ANNE E. JENsEN

Søndag den 2. oktober kl. 11

Høstgudstjenesten er som sædvanlig på den første søndag i oktober. 
Vi regner med et fint pyntet alterbordmed eksempler på alle de ting, vi 
høster på marker, i haver og i drivhuse. Alle opfordres til at tage noget 
med, f.eks. æbler, et bundt gulerødder, et glas marmelade, et blom-
kålshoved, eller hvad man nu kan finde på.

For efter gudstjeneste vil vi ved 
kaffen holde auktion over det 
indkomne, og på den måde kan 
man få lidt grønt med hjem, 
samtidig med at man støtter vores 
kirkes økonomi. 
Vi vil også få lejlighed til at møde 
og høre vores formand i DsUK, 
Anne E. Jensen. Hun har været 
organisationens formand siden 
2014. Anne vil give os sit billede  
af, hvor og hvordan DSUK står i 
dag.
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torsdagsspisning, hvad er det?

torsdag den 6. oktober fra kl. 17 – 19 
i den Danske kirke, thorild Wulffsgatan 8, Göteborg 

Ja, når du får dette blad i posten, 
har vi allerede haft vor første 
spisning her i kirken. Men fortvivl 
ikke, Gerda og Birthe, som er an-
svarlige for dagens danske ret, er 
klar igen om cirka en måned. 
Det eneste du skal gøre, er at 
tilmelde dig, senest mandag den 
3. oktober. I må gerne ”droppe 

ind”, når det passer jer bedst i det 
nævnte tidsrum. Byens bedste og 
billigste aftensmad måske?
Voksne kr. 50,-  , Børn over 3 år kr. 
25,-. Betaling sker kontant eller til 
kirkens swish-konto.
tilmelding kan ske til kirken eller 
direkte til Gerda på gerdasvend-
sen1951@gmail.com.  
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tilmelde sig. Kontakt kirken her, 
hvis du er interesseret. Der bliver 
fire øve-aftener i oktober op til 
gudstjenesten.
Ledere for de enkelte menigheder 
samles den 22. september for at 
få de sidste ting på plads.
Efter gudstjensten er der som 
sædvanlig et stort mangfoldigt 
kaffebord med spændende ind-
slag fra de forskellige lande.

Igen i år inviteres du til fællesgud-
stjeneste for de mange lutherske 
udenlandskirker i Göteborg.
Gudstjenesten  fejres i tyska 
Christinae kyrka på Norra Hamn-
gatan.
I år skal Jørgen Holm prædike, og 
vi indbyder til en festlig gudstjen-
este med megen musik og sang. 
Også korsang, hvor medlemmer 
fra de forskellige menigheder kan 

FÆLLesgudstjeneste
søndag den 23. oktober kl. 11

tema: ”Frelse”

Alle er meget velkomne!
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               Dobbeltstatsborgerskab
                                         - hvad betyder det for mig?
Den 1. september 2015 trådte en ny lov i kraft i Danmark, der gør det 
muligt for danskere at få dobbelt statsborgerskab i Sverige.
Danes Worldwide, Danske Bank og Kgl. Dansk Generalkonsulat i 
Göteborg i samarbejde med Dansk Sømandskirke, Dansk Forening og 
Foreningen Norden i Göteborg inviterer til præsentation og information 
om dobbelt (dansk/svensk) statsborgerskab og hvad det betyder. Vi 
diskuterer også andre aktuelle ting, der kan være vigtige for danskere 
bosat i udlandet.

Hvornår: tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 18.00-20.30

Hvor:               Dansk Sømandskirke i Göteborg, Thorild Wulffsgatan 8  
                           (Änggården bag Botanisk Have)

tilmelding: Foredraget er gratis, men tilmelding er nødvendig, da 
                           pladsen er begrænset. Der tilbydes enklere mad.

Tilmelding sker til Dansk Sømandskirke i Göteborg på  
danskkirke@dkig.se eller telefon 031-82 23 09
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KALENDER

SEPTEMBER
1. Torsdag Kl. 17 Torsdagsspisning, se inde i bladet
4. Søndag Kl. 11 Gudstjeneste, 15.s.e.trinitatis, J. Holm
7. Onsdag Kl. 17 Julebasarmøde
11. Søndag  Kl. 11 Ingen gudstjeneste
13. Tirsdag Kl. 12 Dameklub
14. Onsdag 18.30 Læsecirkel
16. Fredag Kl. 10 Samtale om søndagens tekster, salmer 
mm
18. Søndag Kl. 11 Gudstjeneste, 17.s.e.trinitatis, J. Holm
25. Søndag Kl. 11 Ingen gudstjeneste
27. Tirsdag 17.30 Menighedsrådsmøde

OKTOBER
1. Lørdag Kl. 9 Arbejdsdag
2. Søndag Kl. 11 Høstgudstjeneste, J. Holm
6. Torsdag Kl. 17 Torsdagsspisning
9. Søndag Kl. 11 Gudstjeneste, 20.s.e.trinitatis, J.Holm
11. Tirsdag Kl. 12 Dameklub
12. Onsdag 18.30 Læsecirkel
13.       Torsdag          Kl 15   Bingo
16. Søndag Kl. 11 Ingen gudstjeneste
19. Onsdag 17.30 Menighedsrådsmøde
23.	 Søndag	 Kl.	11	 Økumenisk	gudstjeneste,	J.	Holm	m.fl.
25. Tirsdag Kl. 18 Foredrag: Dobbelt statsborgerskab
30. Søndag Kl. 11 Ingen gudstjeneste
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KALENDER

NOVEMBER
3.         Torsdag          Kl. 15   Bingo
6. Søndag Kl. 11 Alle helgens dag, J. Holm + 
                                                 Anne E. Jensen
8. Tirsdag Kl. 12 Dameklub
8. Tirsdag 17.30 Menighedsrådsmøde
9. Onsdag 18.30 Læsecirkel
13. Søndag Kl. 11 Gudstjeneste, 25.s.e.trinitatis, O. Stein 
                                                lein
19. Lørdag Kl. 10 Julebasar
20. Søndag Kl. 11 Ingen gudstjeneste
25. Fredag Kl. 10 Samtale om søndagens tekster, salmer                                                
26. Lørdag Kl. 11 Børneklub & førjulehygge
27. Søndag Kl. 11 Gudstjeneste, 1.s.i advent, J. Holm+  
                                                julefrokost med tilmelding

DECEMBER
3. Lørdag Kl. 17 Julemiddag
4. Søndag Kl. 11 Ingen gudstjeneste
8.         Torsdag          Kl. 15  Bingo
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nOVeMBer Og aLLe HeLgens dag
søndag den 6.november kl.11

aLLe HeLgens dag har fra gammel tid været den dag, hvor man 
mindes de døde. I dag er det dels døde, der er gået bort siden sidste 
Alle helgen, man mindes, men også dem man savner og mindes fra 
tidligere. Det er blevet normalt, at man tænder lys på gravene, og i 
mange kirker oplæses  navnene på dem, der er døde i det forløbne                                                                                   
år i sognet.

Fra gammel tid kaldte 
man også dagen 
HELLEMISSE. 
Oprindelig var det en 
ekstra dag, hvor man 
mindedes de helgener 
og martyrer, der ikke 
blev mindet på en 
særlig dag. 
i danmark lå dagen helt 
frem til Helligdags- 
reformen af 1770 på den 
1. november, men i dag 
er det den første søndag 
i november som er vores 
Alle helgens dag
*******************
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Julebasar og samvær
Lørdag den 19.november 2016 fra kl.10 – 15 

Denne lørdag er der igen tid for 
Julebasar i den Danske kirke & Sø-
mandskirke i Gøteborg og der er 
mange ting at tænke på og plan-
lægge, og stort behov for men-
nesker som kan give en hånd. 
Kontakt os gerne, om du har 
mulighed til at hjælpe med no-
get praktisk. Der skal bygges op 
og pilles ned, pyntes og bages. I 
år har vi særligt behov for nogle 
kreative folk som har lyst at lave 
juledekorationer, som skal sælges 
på basaren. Kender du nogen eller 
er du selv interesseret, så kontakt 
os. 
sponsorlotteriet har brug for 
mange gode gevinster, og i tillæg 
til at vi kontakter firmaer og en-
keltpersoner, er vi meget taknem-
lige for al hjælp vi kan få 

af medlemmer og andre danskere 
i Göteborg, som også har lyst at 
støtte kirkens arbejd med gevin-
ster til lotteriet. Her er i hvert fald 
en god mulighed! 
Vi håber først og fremmest at du 
kommer til basaren. Sæt kryds i 
almanakken og inviter gerne nogle 
du kender, til at komme med og 
mærke dansk julebasarstemning 
med alle sanser. Her er mulighed 
for hyggeligt samvær, for at møde 
både de lokale i Änggården, og 
ikke mindst danskere som bor i 
Göteborg.  Spise gode smørrebrød 
og lagkage, købe danske varer i 
købmandsboden og håbe at man 
er en heldig vinder når lotterierne 
går i gang. Betaling foregår både 
kontant og med swish.
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BØrnesiden
Fællesskab kan være så meget ...

I sommer har der været mange 
børn (og unge) i og særlig uden 
for vores kirke. Det begyndte med 
Sct. Hans sidst i juni, da vi var 
mange ude på vores græs-plæne 
til pølser, bål og leg. Senere kom 
der folk i flok og følge, som bare 
stoppede op for at…..ja, hvorfor 
stod de egentlig dér med sine 
mobil-telefoner?
Jo, den Danske kirke var blevet 
et af punkterne på det i sommer 
meget omdiskuterede spil, Poké-
mon Go, som vist nok fik de com-
puterspillende børn og unge ud af 
værelset, men det fællesskab som 
opstod og de steder de stillede sig 
op, var der god grund til  at sætte 
spørgsmålstegn ved. 

Vi fik hyggelige kommentarer, smil 
og samtaler med børn og voksne, 
som ikke altid vidste ”at der var 
en dansk kirke lige her”. Det var 
meget sjovt!
I juli måned blev der slået to store 
telte op i haven, da vi ellers fik hu-
set fyldt op med gæster, som sov 
både ude og inde. Her var mange 
at spise sammen med og mange 
til at rydde op bagefter. Altid no-
gen at lege eller snakke med. Og 
den ene aften fik vi samlet hele 
bundtet til fælles aftensang, noget 
som gav en sær- lig mening, når 
vi var fra 3 til 88  år, og alle sang 
med på den flotte aftensalme: 

Sidste verset lyder sådan
 
“Nu går solen sin vej, 
men vi er ikke ene, for du Herre, 
lever og vender vor frygt, så når 
du er mørke, 
når du er iblandt os, 
da sover vi trygt.”



17

Festlig julemiddag
Lørdag den 3.december kl 17

I år indbyder vi til julemiddag allerede i begyndelsen på måneden, men 
vi håber, at rigtig mange har tid og lyst til at komme.
Det bliver traditionen tro, dansk julemad på menuen den første lørda-
gen i december, når den Danske forening og menigheden i Dansk kirke 
og Sømandskirke i Göteborg, sammen indbyder til festlig julemiddag. 
Foruden god mad og drikke, bliver der hyggeligt samvær, alsang, un-
derholdning og udlodning. Pris: kr. 200,- pr. person. 

tilmelding inden onsdag 30. 
november    pr. mail eller telefon 
til kirken,  eller skriv dig på listen 
på opslagstavlen. 

Alle er hjerteligt

VELKOMNE !
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England tur - retur!
Vi var alle meget spændte, da 
vi tirsdag den 4. juli skulle om-

bord på DFDS Ficaria i Göteborg 
havn. Jeg havde været ombord 
mange gange før, men denne 
gang skulle min kone og min dat-
ter samt vores bil med. Den blev 
anbragt som den sidste bil mellem 
de mange truckere, så vi hurtigt 
kunne komme fra borde igen.
DFDS Ficaria har plads til 12 pas- 
sagerer. Normalt er man helt ad- 
skilt fra besætningen, spiser i eget 
rum for passagerer og sidder i en 
fjernsynsstue, hvor der kan drik- 
kes kaffe eller te med mere. Alt 
er meget rent og fint. Rengørin-
gen er i virkelig i top ombord på 
Ficaria.
Vi tre kunne så i tillæg nyde 
godt af, at jeg havde koden ind 
til besætningens område, så jeg 
kunne lukke døre op til denne del 
af skibet, som jeg kender fra mine 
besøg i havnen.
Jeg kendte de fleste besætnings- 
medlemmer og blev modtaget 
med smil og et hjerteligt velkom- 
men. Den gode tone mellem folk 
er normalt på DFDS bådene. Man 
bliver altid mødt med åbenhed.
Vi fik lejlighed til at komme ned 
i maskinrummet, hvor en af 
maskinmestrene tog os med rundt 

og viste os alt, hvad der havde 
med den tekniske side af skibet 
at gøre, som f.eks. den kolossale 
9- cylinderrmotor, der larmede for 
fuldt tryk, mens vi blev vist rundt 
i motorrummene. Godt vi havde 
fået uddelt høreværn! Jeg havde 
set det før, men for Liv Marit var 
det virkelig en stor oplevelse.
På broen var vi også flere gange. 
Her så vi, hvordan kaptajnen på 
eksemplarisk vis fik os stille og ro- 
ligt fra kaj - fra havnen i Göteborg 
og videre ud i Skagerrak. Vi fik en 
grundig orientering om, hvordan 
man styrer et sådant skib i vores 
teknologiske tid, samtidig som 
den rent menneskelige indsats er 
meget afgørende og vigtig. Den 
store og fantastiske radar er et 
uundværligt hjælpemiddel.
Næste dag krydsede vi Nordsøen. 
Vi sejlede forbi de danske og de 
engelske boreplatforme og nåede 
floden Humber, som vi sejlede 
opad ved aftenstide, indtil vi kom 
til havnebyen Immingham.
Vi kørte fra borde ca. kl. 22 og var 
klar til vores første Bed & Break- 
fast i land.
 
Herefter holdt vi en dejlig ferie 
i Yorkshire. Vores hovedmål var 
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York, hvor vi var 4 dage og nød 
den fantastiske charmerende by 
med den gamle og storslåede 
katedral, York Minster.
Derefter kørte vi rundt i den 
smukke North York Moors Na- 
tional Park og ned langs østkys- 
ten. Det var en fantastisk tur, 
hvor vi så de mest charmerende 
byer. Vi endte i Kingston upon 
Hull, hvor vi besøgte Den danske 
Sømandskirke. Vi fik komme ind 
og se kirken og mødte Anne, som 
arbejdede der og kunne fortælle 
meget om kirken. Dejlig kaffe og 
småkager fik vi også serveret, og 
lov til at parkere uden for kirken, 
da vi skulle gå en runde i byen 
bagefter.
Vi skulle køre ombord sent på nat-
ten, som sidste mand, da vi skulle 
hjem igen fra Immingham.
 

Det var fint at komme ombord 
igen. Der var til dels ny besætning, 
selvom kokken var den samme. 
Han sørgede godt for os og vi fik 
en strålende dejlig tur tilbage til 
Göteborg.
Jeg fik mange gode samtaler med 
besætningen og vi nød utrolig 
meget denne tur, som DFDS havde 
inviteret os på.
DFDS FICARIA er det 6. skib, der  
er bygget i serien Ro-Ro. Det vil 
sige, at lasten/containerne køres 
ombord og hentes igen af dygtige 
havnearbejdere, hvorefter de 
hægtes på trailere og kører videre.
Skibet er bygget i Flensborg i 
2009. Det er 230,40 meter langt 
og 26 meter bredt, og det er 
beregnet til at sejle 22,5 knob.
                   Flere billeder side 20.
                                   Jørgen Holm
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Før søNDAGEN!

Vi samtaler om den kommende                                                                                                                                         
    søndags tekster og salmer         

FrEDAG DEN 16. sEPtEMBEr
KL. 10 – 11.30

Vi kikker specielt på følgende 
tekster:
Salmernes bog kap. 40, v. 2-6.
Judasbrevet vers 20-25.
Markus ev. kap. 2, v. 14-22.

FrEDAG DEN 25. NOVEMBEr
KL. 10 – 11.30

Vi kikker specielt påfølgende 
tekster:
Salmernes bog kap. 24 + kap. 100.
Romerbrevet kap. 13,vers 11-14.
Mattæus ev. kap, 21,vers 1-9.

Hvad siger teksterne os, - og hvad siger de ikke!
Vi ser også på salmerne.
Hvilke salmer vil vi gerne synge på denne søndag?
Der serveres kaffe og te
Alle er velkomne
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                torsdag den 13 oktober:  Bingo

                   torsdag den 3 november:  Bingo 

                   torsdag den  8 december:  Bingo

DANSK FORENING
 Formand:                              Per Jensen tlf. 031561560 
 Næstformand:                       Sonja Nielsen tlf. 031690674 
 Kasserer:                               Grethe Mörup tlf. 031465205 
 Sekretær og kontaktperson:  Birte Redder tlf. 031240516 
 

Fondkisten 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

Yngve Ernst 0705-90 68 36
www.gbb.nu * info@gbb.nuYngve Ernst

Ejer
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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



Velkommen til Dansk Koloni-  

 

Adresse:         Thorild Wulffsgatan 8, 413 19 Gøteborg 

Sporvogn           1, 2, 7, 8 eller 13, stoppested Botaniska Trädgården 

E-post:                danskkirke@dkig.se. 

Hjemmeside:    www.dkig.se 

Facebook:          Den danske kirke & Sømandskirke - Göteborg 

Plusgiro:            42 02 22-2 

Bankgiro:          5682-8726 

Koloni- og sømandspræst: Jørgen Holm,           Telefon:  031-822309 

                                                                                    Mobil:     0720372811 

Sekretær:  Liv Marit Tjelle Holm,                         Telefon:  031-822309        

Menighedsrådets formand: Carsten Jensen,    Telefon:  031-205746 

Menighedsrådets kasserer: Villy Böhnke,         Telefon:  0325-34060 

 

Åbningstid: Kirken har ikke fast åbningstid ud over når der er arran-
gementer i huset og efter aftale. Præsten træffes også bedst efter 
aftale. 

og Sømandskirke i Gøteborg 
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