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Hvad siger Martin Luther os i dag? -  Reformationsjubilæum - 500 år

I år fejrer vi, at det er 500 år 
siden, at dr. theol. Martin Luther 
den 31. oktober 1517  offentlig-
gjorde sine 95 teser mod afladen 
på døren til slotskirken i Witten-
berg.  Aflad var en eftergivelse 
– mod betaling - af timelig straf 
for synd, dvs. af bodsstraf eller af 
straf i Skærsilden. Luthers kritik 
af afladen blev et udtryk for alt 
det som folk ikke brød sig om ved 
paven og katolicismen.  Den 31. 
oktober er senere blevet kaldt 
”Reformationsdagen”.
I ti år har man forberedt jubilæet 
i Tyskland, med særskilte Luther-
temaer hvert år. I Danmark har 
vi også været godt med i vores 
forberedelse på fejringen af 500 
års jubilæet.

Der er ingen tvivl om, at Martin 
Luther startede en bevægelse og 
en tænkemåde, der fik verdens-
historiske konsekvenser.
Det hang sammen med de åben-
lyse fejlgreb, man foretog i den 
katolske kirke, men det hang også 
sammen med, at Europa stod over 
for mange afgørende og vigtige 
historiske forandringer. 
Man kan blandt andet pege på 
bogtrykkerkunstens evne til at 
trykke skrifter og bøger. Også 
Bibelen, som Martin Luther over-
satte til tysk, blev trykt. Senere 
blev bibelen oversat og trykt på 
alle de sprog, som folk talte.
Der er dog også ting i den luther-
ske reformation, som vi må tage 
klart afstand fra. Bl.a. hans åben-
lyse antisemitisme må skarpt 
forkastes.
Alligevel er der er ingen tvivl om, 
at Martin Luther og hans  dygtige 
medhjælpere var med til at skabe 
forudsætningen for vores moder-
ne samfund.
Den danske kirke er meget præget 
af Martin Luther, og vi kunne 
passende spørge os selv, hvordan 
Martin Luther og hans efterføl-
gende lutherdom har påvirket os, 
og på hvilken måde det passer til 
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vores moderne liv. 
Vi kunne også håbe på, at der 
vil ske en reformation inden for 

Islam, som gør, at vi kan leve sam-
men uden frygt.

Dronning Margrethe II´s gave til Wittenberg kirke

Den 2. oktober 2016 kunne vi i 
fjernsynet se, at Dronning Mar-
grethe  II sammen med Tysklands 
forbundspræsident, Joachim 

Gauck, ved en festgudstjeneste i 
slotskirken i Wittenberg afslørede 
Dronning Margrethe II’s gave til  
kirken i forbindelse med jubilæet.

Det var et broderet Antependium 
i smukt røde farver med den hvide 
Martin Luther rose i midten, en 
broderiopgave der vurderes til at 
have taget mere end 500 timer.  
                                                        JH.       
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Kære medlem

Velkommen til et nyt og 
spændende år med Dansk 
Sømandskirke i Göteborg!

Udover gudstjenester og andre 
kirkelige handlinger, så bliver 
der også en række danske 
traditioner og aktiviteter her i 
kirken som fastelavn, Sankt Hans, 
udflugter, foredrag, læsecirkler, 
torsdagsspisning med mere.

Ikke mindst får vi en ny præst, 
Lars Ulrich Kofoed, som flytter ind 
med sin Iris nu her den 1. maj. Vi 
håber, at de skal trives, og at de 
kommer med deres gode ideer 
om, hvordan vi kan udvikle kirken 
sammen.

I år fejres reformationsjubilæum 
i anledning af, at det er 500 år 
siden Luther slog sine 95 teser op 
på slotskirkens dør i Wittenberg 
om aftenen den 31. oktober 1517. 
Læs mere om det i dette nummer 
af Ankerkæden og lad os finde ud 
af, hvordan vi kan fejre det under 
året.

Til sidst vil jeg give mit og kirkens 
store tak til Jørgen, Liv Marit 
og børnene for de dejlige år 
her i kirken. Trygge og varme 

mennesker, altid nærværende 
i det personlige møde og et 
godt team. Selv kommer jeg 
blandt andet til at savne Jørgens 
prædikener, tydlige og livfulde, 
og Liv Marits klaverspil og gode 
planeringsevne. Nu bliver de 
vores gode venner i Danmark, og 
vi ønsker dem held og lykke med 
alt.

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

Med venlig hilsen

Carsten Jensen
formand for Dansk Sømandskirke 
i Göteborg
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TAK

Liv Marit og jeg har opdaget, at 
vi ser på Göteborg med nye øjne, 
i og med at vi er startet på de 
sidste to måneder som præstepar 
her. 
Nu skal vi snart forlade Göteborg, 
og det gør, at vi skænker tingene 
en ekstra tanke, når vi ser dem. 
For det er ved at være sidste gang, 
vi gør det ene og det andet. 
Vi ser en by og et land, som vi er 
kommet til at holde af. 
Vi ser vor adresse i Torild Wulffs-
gatan, som et sted vi føler os godt 
hjemme i. 
Vi ser en menighed, som er tro-
fast, hjælpsom og givende ud over 
alle grænser. 
Vi ser på det enkelte menneske, 
som vi har lært at kende, og 
glædes over den gode frugtbare 
kontakt, som er opstået. 
Vi tænker tilbage på de fire år, 

som både er gået vældig hurtigt, 
og som samtidig fylder så utroligt 
meget i os. Vi kom fra Tyskland, 
hvor vi havde boet igennem 24 år,  
men vi følte os alle meget hurtigt 
rigtig godt tilpas her.
Det har været meget spændende 
at have med folkene på skibene at 
gøre. Altid er man velkommen, og 
jeg har fået mange gode samtaler 
med sømændene. 
Jeg oplevede også at blive syg et 
halvt år. Men så meget større er 
min taknemlighed over altid at 
føle, at vi kunne regne med me-
nigheden, også når vi havde ekstra 
brug for, at vi løftede sammen.
 Vi føler at vi har fået gjort noget, 
både indadtil og udadtil, og vi er 
trygge ved, at en ny præst nu skal 
til at trække i trådene.
Så det der bliver tilbage, er at sige 
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Tak, så det når ud til hele me-
nigheden!
For vi er fuld af taknemmelighed 
og vil sige det til jer alle.  Tak for 
4 år og en måned her i Göteborg. 

Vi ønsker jer Guds fortsatte vel-
signelse over kirke og menighed. 

Kærlig hilsen Jørgen og Liv 
Marit,Niels Kristian og Mette Marit

Generalforsamling – og valg til menighedsrådet 
søndag den 12. marts 2017

Ifølge vedtægterne er følgende menighedsrådsmedlemmer på valg:
Carsten Jensen, Villy Böhnke, Jørgen Jensen, Christina Christiansen og 
Helle Senor
Forslag om kandidater til menighedsrådet samt tilsagn fra de foreslå-
ede om at lade sig opstille skal være valgkomitéen ihænde senest 3 
uger før generalforsamlingen. Forslag af anden art, der ønskes forelagt 
forsamlingen til afgørelse, skal indsendes til rådets formand senest 3 
uger inden generalforsamlingen.
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SØFOLK TIL JULeGUDSTJeNeSTe
Det lykkedes i år at få søfolk fra de tre DFDS skibe der lå i havnen med  
til julegudstjenesten.
De var glade for at være med til julegudstjenesten og for at se de 
mange julekrybber fra hele verden, der var udstillet i kælderen.
Efter et glas vin og et stykke chokolade, kørte jeg dem tilbage til deres 
skibe.  
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Bevar dansk statsborgerskab

Især for unge, som bor i Sverige 
og har danske forældre, og som 
gerne vil bevare deres danske 
statsborgerskab, gælder der 
særlige regler. Generalsekretær 
for Danes Worldwide, Anne Marie 
Dalgaard, fortæller bl.a. om 
reglerne her.

Først og fremmest vil jeg benytte 
lejligheden til at sige mange tak 
for sidst! Det var dejligt, at så 
mange kom til mødet i kirken 
den 25. oktober. En særlig tak til 
menighedsrådsformand Carsten 
Jensen og sømandskirkens præst, 
Jørgen Holm, for at invitere 
mig – det var jeg rigtig glad for. 
Endelig vil jeg også gerne takke 
generalkonsul Magnus Törnbrink 
for at være medarrangør og 
Danske Bank for at sponsere 
forplejningen.

Dobbelt statsborgerskab
Den 1. september 2015 var 
en mærkedag i Danmark. For 
netop den dag trådte den 
danske lov, der tillader dobbelt 
statsborgerskab, i kraft. Hos 
Danes Worldwide var vi særligt 
glade, fordi vi havde lagt rigtig 

mange kræfter og meget arbejde 
i at deltage i arbejdet omkring 
lovens vedtagelse. Men mest 
fordi loven har stor betydning 
for rigtig mange af vores 
medlemmer.
Der er nu gået over et år, og 
mange danskere har ud over 
deres danske statsborgerskab 
enten søgt om statsborgerskab i 
deres opholdsland eller søgt om 
generhvervelse af deres danske 
statsborgerskab. De detaljerede 
regler om, hvordan man søger om 
at få sit danske statsborgerskab 
tilbage, findes på Udlændinge-, 
Integrations- og Boligministeriets 
hjemmeside via linket her:
http://uibm.dk/arbejdsomrader/
statsborgerskab/tidligere-danske-
statsborgere-og-nordiske-
statsborgere-1 
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Dansk indfødsret
Mange danskere er i tidens 
løb flyttet til Sverige, har 
stiftet familie og fået børn. 
Disse børn får automatisk 
dansk statsborgerskab – eller 
indfødsret, som det også hedder 
– ved fødslen. Men for at bevare 
deres danske indfødsret skal de, 
når de er fyldt 21 år (men inden 
de fylder 22) ansøge om bevare 
statsborgerskabet. Ellers er det 
betydeligt mere omstændeligt 
at opnå bevarelse af det danske 
statsborgerskab.
Da sagsbehandlingstiden kan 
være endog meget lang, har 
ministeriet nu ændret reglerne, 
så det er muligt at søge allerede 
efter sin 20-års fødselsdag.
Når ministeriet behandler 
ansøgningen, vurderer man, 
om ansøgerens tilknytning til 
Danmark er tilstrækkelig. Derfor 
er et af kravene, at ansøgeren 
skal have haft bopæl i Danmark 
i som minimum tre måneder i 
træk eller har haft ophold i riget i 
sammenlagt et år. Og at det kan 
dokumenteres. 
Men for danskere, der bor i 
et andet nordisk land, gælder 
der særlige regler, som gør 
det væsentligt lettere at 
dokumentere sin tilknytning til 
Danmark. For har man boet 

i sammenlagt mindst syv år i 
fx Sverige, sidestilles det med 
bopæl i Danmark, og man har 
dermed opfyldt kravet. 
Jeg vil i øvrigt anbefale 
interesserede i at læse mere om 
de detaljerede regler via linket 
her:
http://uibm.dk/arbejdsomrader/
statsborgerskab/danske-
statsborgere-1/bevarelse-af-
dansk-statsborgerskab 
Ansøgningsskemaet ligger her:
http://uibm.dk/filer/
Statsborgerskab/ansoegning-om-
statsborgerskab-voksne.pdf 

Omregning af karakterer
Mange unge udlandsdanskere 
ønsker at studere på danske 
universiteter og højere 
læreanstalter. I det tilfælde skal 
man være opmærksom på, at 
hvis man har en international 
studentereksamen – den såkaldte 
International Baccalaureate 
(IB) – kan man risikere at møde 
modstand. 
Det er nemlig sådan, at IB-
karaktererne omregnes til det 
danske karaktersystem efter en 
særlig omregningsfaktor, som 
desværre gør, at omregningen 
af IB-karaktererne ofte er unfair. 
Hvilket igen betyder, at ansøgere, 
som ikke har en dansk
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studentereksamen, stilles 
dårligere.
I Danes Worldwide har vi hørt om 
unge, som uden problemer kan 
blive optaget på universiteter 
som Cambridge og Oxford, men 
ikke på Københavns Universitet. 
Det er naturligvis ikke rimeligt, 
og derfor har Danes Worldwide 
omregning af IB-karakterer som 
én af sine mærkesager.

Danes Worldwides aktiviteter 
Som medlem af Danes Worldwide 
får man i øvrigt også adgang til 
rådgivning i form af et 

ekspertpanel, som bl.a. består 
af en advokat, en revisor, en 
pensionsrådgiver, en skoleekspert 
og en psykolog. Ligesom vi også i 
sekretariatet har ansat en juridisk 
rådgiver og en ungdomsrådgiver, 
som kan hjælpe og vejlede vores 
medlemmer.
Til sidst vil jeg lige nævne, at 
Danes Worldwide også tilbyder 
Online Danskundervisning, 
som er støttet af det danske 
undervisningsministerium 
– og som kvalificerer til 
gymnasiale eller tilsvarende 
ungdomsuddannelser.

Glem ikke Jørgen Holms afskedsgudstjeneste.
Den sidste februar flytter vores kære præstepar Holm tilbage til Dan-
mark. Men inden det skal vi nyde af Jørgens gudstjeneste og prædike 
en sidste gang. Vi håber derfor, at så mange som muligt kommer til 
afskedsgudstjenesten i Dansk Sømandskirke den 19. februar kl. 11. 
Bagefter bliver det kirkefrokost med dejlig mad, taler og sang. En liste 
vil blive sat op på opslagstavlen senere, hvor man kan melde sig til 
frokosten.
Carsten Jensen
Formand
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KALENDER
FeBRUAR
5.     Søndag      Kl. 11        Gudstjeneste, sidste s.e.h.3k. J. Holm
7.     Tirsdag      Kl. 12        Dameklub
9.     Torsdag     Kl. 19        Filmaften 
12.  Søndag     Kl. 11       Gudstjeneste, septuagesima, Oluf Steinlein
19.  Søndag      Kl. 11        Gudstjeneste, seksagesima J. Holm 
                                             Afsked/fam.Holm
23.  Torsdag     Kl. 15        Bingo
25.  Lørdag       Kl. 14        Fastelavnsfest
26.  Søndag                        Ingen gudstjeneste

MARTS
12.  Søndag      Kl. 11       Gudstjeneste og generalforsamling 
                                            Birgit Berggrensson
26.  Søndag      Kl. 11      Gudstjeneste, Oluf Steinlein 
28.  Tirsdag      Kl. 12      Dameklub

APRIL
9.    Søndag      Kl. 11       Gudstjeneste Palmesøndag, Oluf Steinlein
16.  Søndag      Kl. 11       Gudstjeneste Påskedag m/påskefrokost,
                                            Birgit Berggrensson 
25.  Tirsdag      KL. 12      Dameklub
MAJ
7.   Søndag      Kl. 11        Indsættelsesgudstjeneste af Lars Ulrich  
                                            + frokost
14. Søndag      Kl. 11       Gudstjeneste v/Lars Ulrich
21. Søndag                        Ingen gudstjeneste  
23. Tirsdag      Kl. 12        Dameklub
28. Søndag      Kl. 11       Gudstjeneste v/Lars Ulrich
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PORT OF GOTHENBURG 
-The Port of Scandinavia 
 
Göteborghavn med ÄLVSBORGSHAVNEN - 
SKANDIAHAMNEN og SKARVIKSHAMNEN,                  
som  foto og som skitse. Her besøger præsten 
skibe og snakker med søfolk. 
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Dameklub foråret 2017
Vi er mange kvinder, som har haft 
stor glæde af at mødes i kirkens 
lokaler eller ude i en af Göteborgs 
mange ”perler” for at få en god 
frokost, en oplevelse og en god 
snak med hinanden. Det fortsæt-
ter vi med i foråret.

Første gang er tirsdag den 7. feb-
ruar kl. 12 her i kirken. Det bliver 
dog sidste gang, at jeg  ”trækker 
i trådene”. Derfor vil vi more os 
med en lille rejse i billeder, set 
gennem mit kamera, fra de sidste 
fire år. Har du ikke været med før, 
kan det måske være en anledning 

De næste datoer bliver   Tirsdag den 28. marts
                                                     Tirsdag den 25. april
                                                     Tirsdag den 23. maj

Alingsås er en dejlig by. Her er 
nogle af os fint stillet op på en 
af broerne i centrum efter en 
runde i de mange hyggelige 
butikker og caféer om ikke 

andet er annonceret, mødes vi i 
kirken. Er du i tvivl, kan du altid 
kontakte Hanne Pedersen på tele-
fon 031 553190                                                                                                  

Liv Marit T. Holm
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FILMAFTeN I KIRKeN
Torsdag  
      9. FeBRUAR KL. 19.00

NAVIGATØReN

Hvem husker ikke den fine film 
om Martin Luther, som vi så sidst? 
Denne gang skal vi se  
                 NAVIGATØReN. 
Den viser hvordan en gruppe 
mennesker fra middelalderen 
graver sig ind i fremtiden for at 
redde deres by fra den onde pest.
Som sædvanlig serveres der ost 
og vin til filmen.
Pris 30 kr.
Alle er hjertelig velkomne.

Om filmen:
For at undgå den sorte død graver 
befolkningen fra en lille New Zea- 
landsk landsby i middelalderen et 
hul gennem Jorden til nutiden.
Den synske dreng, Griffin, leder 
projektet. Mødet med civilisa- 
tionen bliver naturligvis hård, og 
nogle klarer det bedre end andre. 
Deres vigtigste mission er at pla- 
cere et kors på toppen af en kirke.
"The Navigator: A Medieval Odys- 
sey" er en mærkelig men langt fra 
uforståelig film. Den er velspillet 
med gedigent håndarbejde og god 
lyd.
Beskrivelsen af mødet mellem 
middelalderprimitiviteten og det 
moderne menneske er intens, 
intelligent. Instruktøren nøjes 
med at antyde den "civiliserende" 
eksplosion, og vi spares for det 
ultra underholdningsprægede.
Effekten mellem s/h og farve er 
stemningsfuld, det samlede ind- 
tryk af filmen er overbevisende.
1988, New Zealand, 92 min.



BØRNeSIDeN
Midt i april er det påske. Det er 
en dejlig tid. Påske er kristendom-
mens vigtigste begivenhed, selv 
om vi nok mange gange synes, at 
julen er den højtid, vi forbereder 
og glæder os mest til. I påsken 

døde Jesus på korset i Jerusa-
lem, men nogle dage senere, 
påskemorgen, blev han levende 
igen. 
Desuden er påsken fyldt af liv, når 
foråret kommer.

Her kommer en idé om at lave no-
get, der ligner en lille julekrybbe, 
men i stedet for jul, så lader vi 
påske være indholdet i for eksem-
pel en lille æske. 
Her er et eksempel (på billede) og 

nogle forslag til, hvad du be-
høver for at gå i gang.
Det kunne være rigtig sjovt 
at se, hvor mange forskellige 
”påske-æsker” der bliver lavet 
her i Göteborg!

Du tager en lille papæske. 
Forsøg at lave en scene, der 
passer til påskemorgen. 
Materialer: Farvede tænd-
stikker, ispinde, div. perler, 
karton, piberensere, kulørt 
ståltråd, flamingokugler, stof, 
garn mm.
GOD ARBEJDSLYST!
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FASTeLAVN
Lørdag den 25. februar kl 14.00 – 16.00  
er det tid for at finde FASTeLAVNSUDSTYReT frem, i form af hatte 
og masker, kjoler og kattedragter, indianerfjer og tryllestave og 
prinsesseskørter selvfølgelig. 
                                  
Vi mødes til sang og leg, kaffe og saftevand, fastelavnsboller og 
fastelavnsris. Følg med på kirkens plakater, opslagstavle og facebook for 
nærmere information.

Store og små er hjertelig velkomne.

Husk tilmelding inden den 22. februar!
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LÆSECIRKEL - FORÅR 2017

Læs – sammen med nogen!
Læsecirkelen er godt i gang, når 
dette læses, men der er alligevel 
altid plads til nye læsere. Vi start-
ede året med at læse Helle Helles 
bog, ”Hvis det er”, i januar måned. 
Næste gang vi samles her i kirken, 
er i skrivende stund ikke bestemt, 

og heller ikke bogens titel, men 
følg med på vores facebook-side, 
opslagstavle eller ring og spørg. 
Kontakt gerne Helle Jørgensen via 
mail eller mobil: hellejorgensen@
gmail.com  eller 0709380170
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Påske!
1. Stat op, min sjæl, i morgengry! 
Lad søvn og sorg og frygt nu fly, 
lad al din klage blive borte, 
thi her er nyt fra dødens porte! 
O salig påskemorgenstund 
med guld i mund!
 
2. Afvæbnet nu og ødelagt 
for evig er al Helveds magt; 
thi han, som var af døden fangen, 
er med triumf af graven gangen. 
O salig påskemorgenstund 
med guld i mund!
 
3. Stands, dybe hjertesuk i løn! 
En morgenrøde himmelskøn 
sig hvælver over dem, som sove 
i sorten muld og under vove. 
O salig påskemorgenstund 
med guld i mund!

4. Syng, menighed, syng frydesang 
med ånderøst og hjerteklang, 
gak syngende din ven i møde, 
som kommer til dig fra de døde! 
O salig påskemorgenstund 
med guld i mund!
 
5. Kom, hjerte, med hvad dødt du 
har, 
hvad du med sorg til graven bar, 
gak med det alt til ham, som døde, 
men levende dig nu vil møde! 
O salig påskemorgenstund 
med guld i mund!
 
6. Guds Himmerige er jo dit; 
vent, hjerte, vent endnu kun lidt, 
da døden opslugt er til sejer, 
og evigt liv i alt du ejer. 
O salig påskemorgenstund 
med guld i mund!

Jesu opstandelse
Da sabbatten var forbi, købte Ma-
ria Magdalene og Maria, Jakobs 
mor, og Salome vellugtende salver 
for at gå ud og salve ham. Meget 
tidligt om morgenen den første 
dag i ugen kommer de til graven, 
da solen var stået op. Og de sagde 
til hinanden: »Hvem skal vi få til 
at vælte stenen fra indgangen til 
graven?« Men da de så derhen, 
opdagede de, at stenen var væltet 
fra. For den var meget stor. Og da 
de kom ind i graven, så de en ung 
mand i hvide klæder sidde i den 
højre side, og de blev forfærdede. 

Men han sagde til dem: »Vær ikke 
forfærdede! I søger efter Jesus fra 
Nazaret, den korsfæstede. Han er 
opstået, han er ikke her. Se, dér er 
stedet, hvor de lagde ham! Men 
gå hen og sig til hans disciple og til 
Peter, at han går i forvejen for jer 
til Galilæa. Dér skal I se ham, som 
han har sagt jer det.« Og de gik ud 
og flygtede fra graven, for de var 
rystede og ude af sig selv. Og de 
sagde ikke noget til nogen, for de 
var bange.    

                          Mark. 16,1-8
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Nyt præstepar! 

 
Det bliver første maj i år, så går 
en drøm i opfyldelse, som vi, Iris 
og Lars Ulrich, har haft, siden vi 
for næsten fjorten år siden mødte 
hinanden på filosofistudiet ved 
Københavns Universitet. Den 
gang var der vist ingen af os, som 
havde forestillet os, at jeg skulle 
blive sømandspræst. Vi læste 
begge filosofi, og jeg havde planer 
om at åbne en filosofisk praksis, 
som et alternativ til psykologer 
og præster. Et sted, hvor man 
kunne tale om livets eksistentielle 
spørgsmål. Men så en dag, så 
stillede Iris mig spørgsmålet, 
hvad jeg ville i livet, hvis der ikke 
fandtes forhindringer af nogen 
art. Helt fra barnsben, da jeg gik 
forbi Bagsværd Kirke, har jeg 
peget over på kirken og talt om, 
at jeg gerne ville være den, som 
ringer med klokkerne og kommer 

vand i de små børns hoveder. Det 
som hindrede mig, var udsigten til 
teologiens sprogfag, græsk, latin 
og hebræisk. Min efterfølgende 
samtale med Iris betød, at jeg 
turde kaste mig ud i drømmen 
om at studere teologi og dermed 
kunne blive ordineret til et 
vikariat i Vestermarie og Nylars 
sogne i forlængelse af sidste års 
folkemøde på Bornholm. Der har 
jeg så fungeret som sognepræst 
med et hav af dåbshandlinger, 
bryllupper, begravelser og to 
ugentlige gudstjenester. Livet 
som tosognspræst på klippeøen 
er travlt og erfaringsrigt, især de 
mange hjemmebesøg og -samtaler 
har været utroligt berigende og 
spændende opgaver i embedet. 
Bornholm har også givet 
anledning til nogle af de gode 
vandreture, som Iris og jeg holder 
af. Vi er begge friluftsmennesker, 
der elsker overnatning i den vilde 
natur, opdagelsen af dyr og planter 
og bål under himmelens stjerner. 
Det har ført os langt omkring til fx 
Grønlands ødemarker og enorme 
isfjelde, Norges midnatssol og 
Islands varme kilder. Naturen er 
også noget af det, som altid har 
trukket vores opmærksomhed og 
drømme mod Sverige, som vi dog 
alligevel aldrig har fået udforsket 
sammen, men det skulle der gerne 
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blive lejlighed til nu. 
Foruden friluftslivet, så deler vi 
begge et enormt engagement i 
vores omgivelser. Begge har vi 
i en lang årrække været aktive 
i beboerdemokratiet på vores 
nuværende bopæl. Her har vi 
udover bestyrelsesarbejdet 
stået for sociale arrangementer, 
blandt andet for ejendommens 
mange børn. Det er blevet 
til masser af bål, høst- og 
sommerfester, samt små kurser 
for børn om børns rettigheder 
eller brandbekæmpelse. Jeg har 
desuden været med til at starte 
en spejdergruppe på Vesterbro, 
hvor byens rum og natur er blevet 
udforsket af de ethundredeogtyve 
spejdere, som gruppen voksede 
sig til på bare tre år. Udover 
vores engagement i forskellige 
foreninger, politik og forskellige 
musikfestivaler, så interesserer vi 
os begge for konflikthåndtering. 
Vi har begge taget en del kurser 
om emnet, og jeg har taget to 
årsuddannelser i henholdsvis 
Malmö og Stockholm. Også Iris 
har været forbi Sverige under 
uddannelse, det var da hun læste 
tilvalg i menneskerettigheder ved 
Lunds Universitet. Livet som 
dansker bosat i udlandet har hun 
også prøvet, da hun en periode 
læste filosofi ved Humboldt 

Universität i Berlin. Det blev 
til en del pendleri for mig som 
arbejdede som kirketjener og 
ejendomsfunktionær i København 
ved siden af mit studie i teologi. 
Siden er Iris kommet hjem til 
København, men blev så ramt af 
en svær tungmetalsforgiftning, 
hvilket sendte hende i kørestol 
med mange smerter. Gennem 
fælles indsats, behandling, 
genoptræning og en meget 
sund diæt fik vi hende ud af 
kørestolen og tilbage på benene. 
Tungmetalsforgiftningen har 
imidlertid fået os til at se med 
stor alvor på den forurening, som 
vi mennesker udsætter naturen 
for, og den risiko, som vi, dyr og 
planter dermed kommer under. 
Vi var allerede før, men måske 
endnu mere nu, optaget af, at vi 
må værne om vores klode, miljø 
og natur, hvis vi drømmer om 
en fremtid for menneskehedens 
børn. Vi har begge sådan en drøm, 
og foruden denne drøm, så har 
vi, siden vi mødte hinanden, talt 
om, at vi gerne ville prøve at bo 
i Sverige, og nu opfyldes denne 
del af vores drømme. Vi glæder os 
til at møde jer alle sammen, til at 
blive en del af livet i og ved kirken 
og menigheden. På gensyn til maj.

Lars Ulrich Kofoed



22

                

DANSK FORENINg
 Formand:                              Per Jensen tlf. 031561560 
 Næstformand:                       Sonja Nielsen tlf. 031690674 
 Kasserer:                               Grethe Mörup tlf. 031465205 
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Fondkisten Göteborgs
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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
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Yngve Ernst 0705-90 68 36
www.gbb.nu * info@gbb.nuYngve Ernst
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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
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