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Præstens klumme: 
Ankerkædens forside prydes af 
Erantis og Vintergækker, som be-
buder forår i en mørk tid. Tilbage i 
2016 skrev en af mine studiekam-
merater, Jette Bendixen Rønkilde i 
Kristelig Dagblad om disse forårs-
bebudere: 
”Den lille anemone”, synger vi i 
begyndelsen 
af marts, men 
mon det giver 
mening for 
vores olde- og 
tipoldebørn 
at synge den? 
Mon anemon-
er, erantis, vin-
tergækker og 
perlehyacinter 
fortsat trodser 
nattefrost og 
byder foråret 
velkommen 
om 100 år, 
eller har 
den globale 
opvarmning 
og økologiske krise gjort, at vi ikke 
kan kende forskel på forår, som-
mer, efterår og vinter? Vi bruger 
af jordens ressourcer, som kom de 
fra en uudtømmelig kilde. Det har 
sat og sætter sine spor.”
Det var i forbindelse med, at 

forskellige trossamfund havde 
sat sig sammen for at undersøge 
spørgsmålet, kan religion redde 
klimaet? Et væsentligt spørgsmål, 
da det sætter fokus på, at religion 
ikke kun handler om vores sjæles 
frelse, evigt liv eller syndernes 
forladelse, men i høj grad også 

handler om, at vi 
lever med, for og 
ved hinanden og 
omgivelserne i 
denne nutidige 
og fremtidige 
verden. 
Spørgsmålet 
er ikke blevet 
mindre relevant 
siden. Ganske vist 
har menneskehe-
dens fokus været 
rettet mod en 
anden udfordring 
de sidste 2,5år, 
men det har 
ikke ændret ved 
konsekvenserne 

af vores overforbrug af jordens 
ressourcer. Sneen udebliver på 
fjeldet, vandstanden stiger lang-
somt og mennesker ser sig nød-
saget til at forlade hus og hjem 
for at drage mod områder, hvor 
høsten sjældent slår fejl med sult 
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Eranthis og vintergækker

blomster i februar 

Forsidebillede

til følge.
Heldigvis udviser store dele af 
menneskeheden sin store ska-
ber- og forvaltervilje, så de, når 
politikerne ikke kan enes, allerede 
har igangsat mange nye og in-
novative tiltag for at få balancen 
tilbage. Der bygges for eksempel 
solcelle- og vindmølleparker over 
hele kloden, plantes skove på 
land, mangrove i vandkanten og 
tangskove i havet, og så arbejdes 
der på et opgør med brug og smid 
væk-kulturen. I Folkekirken i Dan-
mark slutter flere og flere kirker 
sig til ønsket om at mindske deres 
negative påvirkning i verden. Det 
gør de ved at sætte fokus på deres 
virksomhed ved at opfylde cer-
tificeringskrav under en ordning 
kaldet ”Grøn Kirke”. 
Menighedsrådet i Göteborg 
har besluttet, at vi også vil gøre 
vores til, at anemoner, erantis, 
vintergækker og perlehyacinter 
i fremtiden kan trodse nattefro-
sten og bryde frem for at bebude 
forårets komme. Vi er derfor ved 
at undersøge, hvordan kirken kan 
blive certificeret ”Grøn Kirke” 
og ikke mindst, hvordan vi kan 
mindske vores forbrug af jordens 
ressourcer, mens vi samtidig kan 
fortsætte vores kulturelle og 
kirkelige aktiviteter. Vil du hjælpe 

til med dette arbejde, så kontakt 
mig, præsten, eller vores me-
nighedsråd.  
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Tak for støtten til julebasarens sponsorer og frivillige.
Som selvfinansierende forening kunne Dansk Sømandskirke i Göteborg 
ikke eksistere uden opbakning og støtte blandt trofaste medlemmer, 
der hjælper til i dagligdagen og ved arrangementer. Udover medlem-
mernes indsats så er en vellykket julebasar også afhængig af gode præ-
mier fra vores trofaste og gode sponsorer. Sponsoraterne har medvir-
ket til en flot omsætning og et pænt overskud ved endnu en julebasar 
afviklet under svære forhold. 

Vi kan derfor sige tak til Helenes Smørrebrød der igen i 
år sponsorerede gavekort til smørrebrød og lækkerier fra 
Bornholm. Helene er fra solskinsøen, hvilket præger de 
flotte lokaler på Berzeliigatan mellem Mässan og Heden. 
Her kan du købe, spise eller hente hendes lækre smørre-

brød og wienerbrød til gode priser

Tager du en tur over til Jylland, så skal du ikke 
langt før du finder en trofast sponsor gennem 
mange år. Nemlig Fårup sommerland, der 
sponsorerede fribilletter til sæsonen 2022. 
Fårup er Nordens bedste forlystelsespark 
ifølge Barnsemester.se.

En trofast og gavmild sponsor gav os i både pose og 
sæk, nemlig chips i kassevis og mange eftertragtede 
kæmpechips-rygsække. Estrellas sponsorat inde-
holdt også Danmarks mest solgte chips, Taffelchips. 
Taffelchip blev frem til 1990 produceret af de danske 

spritfabrikker, og siden Estrella.

DFDS Seaways der sejler med faste fragtruter mel-
lem Göteborg og flere europæiske havne, spon-
sorerede flotte præmier til DFDS-lotteriet. 
DFDS står for Det Forenede Damskibs-Selskab og 
blev stiftet i 1866 og har i dag fragt- og passager-

ruter i hele Europa. Rederiets skibe hører til de skibe, kirkens sømand-
spræst besøger i havnen.
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Igen i år modtog vi en 
stor kasse fyldt med 
bøger fra Bibelselska-
bet. Blandt bøgerne 

var læderindbundne bibler, bibelen2020, som er en nutidig oversæt-
telse af bibelen til hverdagssprog, og en masse bøger til eftertanke. 
Bibelselskabet er ligesom vi selvfinansierende og kan støttes via deres 
hjemmeside bibelselskabet.dk.
Endelig kan vi sige tak til alle de mange flotte præmier, som vi fik fra 
Danmarks ambassadør i Sverige og kirkens medlemmer. Alle præmi-
erne var med til at sikre udsolgte lotterier og tombolaer.    
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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

Dameklubben

Flere gange årligt mødes dame-
klubben til en dejlig frokost eller 
udflugt. Forårssæsonen begynder 
onsdag d. 23. februar. I dette forår 
planlægges udover de hyggelige 
frokoster også en udflugt til 
Mölndals Stadsmuseum, hvor vi 
vil besøge udstillingen ”Livet är en 
fest” og museets café. ”Livet är en 
fest” tager os gennem festlige be-
givenheder og de mange måder, 
hvorpå vi fejrer dem og har fejret 
dem gennem tiden. Det bliver 

sikkert et gensyn med meget, som 
vi knapt kunne huske, men så 
alligevel kan, når vi bliver mindet 
om det. Både det vi kan savne, 
og det vi kan være glade for, har 
ændret sig. I forbindelse med ud-
flugten vil der være mulighed for 
fællestransport eller fremmøde på 
museet. Dameklubben mødes d. 
23. feb., 23. marts og 20. april kl. 
12:00. Deltagelse koster 30kr. og 
tilmelding gøres til Hanne Peder-
sen på tlf. 0722506212.  
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Velkommen i læsecirklen 
Vi mødes en torsdag hver måned 
(når pandemien tillader det). Det 
er kl. 13 og næste gang bliver 
den 17. februar, hvor vi taler om 
bogen ”Meter i sekundet” af Stine 
Pilgaard. 
Vi mødes for at læse og diskutere 
dansk litteratur. Ja eller fra eller 
om Færøerne eller Grønland, så 
længe forfatteren har skrevet på 
dansk. Det er både nyere littera-
tur og klassiske titler, som står på 
læselisten. Vi vælger bøgerne i 
fællesskab. God information om 
dansk litteratur findes fx på www.
litteratursiden.dk. Forfatteren 
får også en præsentation, når 
vi mødes. Meget kan findes på 
google fx radio-/tv-programmer 
om forfatterne og bøgerne. – En 
spændende verden! Og når vi 
mødes, sker det, at vi lytter og 
ser det sammen. Eller også har 
nogen i gruppen fundet kopier 
med interessante præsentationer 
af forfatteren. Engang kom en 
gammel grammofonplade endda 
frem fra en deltagers gemmer, så 
vi kunne lytte til Benny Andersen. 
En VIP-oplevelse!

Læsecirklens medlemmer har 
dansk eller svensk som moder-
smål, men det som knytter os 
sammen, er interessen for dansk 
litteratur. Derfor tales der både 
dansk og svensk. Vi taler om vores 
læseoplevelser. Måske læses en 
passage højt fra den aktuelle 
bog. Det giver fællesskab. Ja, en 
har måske lyttet på bogen for 
at få den på originalsproget. De 
svenske biblioteker er gode til at 
fremskaffe de danske bøger, også 
de gamle, som må hentes frem fra 
”kælderen”. Der er naturligvis kaf-
fe på bordet. Altid hyggelig stemn-
ing, og hver gang går jeg hjem 
med nye kundskaber og indsigter, 
både om bogen og forfatteren, 
men også med meget mere, som 
deltagerne har delt ud af.  
Forårets titler er desuden Jens 
Christian Grøndahl ”Min svage 
tro”, Merete Pryds Helle ”Nora” 
og Wilhelm Heinesen ”Tårnet ved 
verdens ende”.  

/Ulla Åmand 
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Besøg fra Jylland
I weekenden uge 20 modtager vi 
besøg fra DSUK Nordjylland. De 
fleste af os kender til Danske Sø-
mands og Udlandskirkers arbejde 
ude i verden. Der findes 48 danske 
kirker og faste menigheder uden 
i verden og derudover så besøgs 
50 steder jævnligt. Men der er 
også et stort arbejde hjemme i 
Danmark, blandt andet i stiftsbe-
styrelserne. Stiftsbestyrelserne 
arbejde består blandt andet i at 
sikre opbakning til DSUK og de 
mange kirker rundt om i verden. 
En af vejene til det er hvervning 
af sognekirker, mens andre fx er 
foredrag og indsamlinger. Vi har 
i en lang årrække haft naturlige 
bånd til den anden ende af 
færgeruten Göteborg-Frederik-

shavn. DSUK Nordjylland har 
gennem sit arbejde skaffet mange 
flotte midler til vores arbejde i 
Dansk Sømandskirke i Göteborg, 
ligesom vi har modtaget besøg 
og hjælp til fx julebasaren flere 
gange. I foråret tager sømand-
spræsten til Nordjylland for at 
fortælle om vores arbejde og livet 
i sømandskirken, og når vi når til 
maj måned kan vi glæde os over 
at få Stiftsbestyrelsen på besøg 
igen. Det gør vi, når vi kan fejre 
fællesgudstjeneste søndag d. 22. 
maj. Det bliver en dejlig anledning 
til at knytte yderligere bånd, hører 
lidt der hjemmefra og fortælle om 
livet her i Sverige. Vil du hjælpe til 
ved besøget, så kontakt præsten. 
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Nyt fra menighedsrådet
Hvad betyder Dansk sømandskirke 
i Göteborg for dig?
I ankerkæden sidste år skrev 
menighedsrådet en artikel om 
vores afholdte visionsseminar. 
Vores helt store spørgsmål på 
det tidspunkt var ”Hvad betyder 
dansk sømandskirke i Göteborg 
for mig?” Vi kom frem til rigtig 
mange fine tanker og snakke om 
vores traditioner. Essens af det 
hele var dog samtalen, at vi har 
et tilhørsforhold til kulturhuset og 
sømandskirken, hvor vi alle mødes 
over samtalen, og hvor alle føler 
sig velkomne. Vi håber også, at 
I alle føler jer velkomne, og vi er 
taknemlige for alle som kommer 
og gør stedet til den oase mange 
nyder godt af i en hektisk svensk 
hverdag. Det er lige værdifuldt at 
sætte sig en stund og drikke kaffe 
og lytte på stort og småt, som 
at bage fastelavnsboller og male 
skuret. Det er os alle i fællesska-
bet, der gør det til vores danske 
mødested. Vi snakkede også om 
trygheden i at vide, at man kan få 
en dansk kirkelig barnedåb, kon-
firmation, bryllup og begravelse. 
Kirken er der i alle situationer/
sammenhænge i livet, både de 
sørgelige og glædelige. 

I februar skal vi holde vores næste 
visionsseminar og her har vi brug 
for jeres tanker. Vi står desværre i 
den situation, at vores tilskud fra 
Svenska kyrkan bliver skåret væk 
og vi skal have fundet andre in-
dtægtskilder. Svenska Kyrkan står 
selv overfor en masse besparelser. 
Vi fortsætter vores gode kontakt 
til dem og måske har de mulighed 
for at hjælpe os på andre måder 
end den økonomiske. Vi fik et fint 
lille overskud fra sidste år, hvor 
vi ellers havde budgetteret med 
et underskud. Det samme håber 
vi sker i år, da budgettet for 2022 
ikke ser for godt ud. Vi skal derfor 
tænke økonomien igennem nu, 
så vi kan få og fortsætte med en 
sund økonomi i fremtiden.
Det er meget vigtigt for os, at vi 
beholder balancen i, hvor meget 
vi trækker på frivilliges arbejde. 
Der skal være lige så meget glæde 
ved at komme til kirkens arrange-
menter, som der skal være i at 
lægge et stykke af sin værdifulde 
tid her. Vi skal finde balancen i, 
hvad et arrangement giver vores 
medlemmer og kræver af arbejde 
fra såvel præsten som frivillige. 
Ligesom der skal være balance i 
hvad arrangementer koster. Alle 
skal have råd til at være med. Vi 
er allerede i gang med en proces 
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med at lave systemer for, hvordan 
det er mere tydeligt som frivil-
lig, hvad ens opgave er, når man 
kommer. Vi skal til og med lave 
strategier for, hvordan vi får flere 
medlemmer, så vi er flere til at vi-
dereføre vores danske traditioner. 
Vi har brug for jeres tanker til 
vores visionsseminar og her kom-
mer derfor samme spørgsmål til 
jer: Hvad betyder Dansk sømand-
skirke for dig?
Her er ikke noget rigtigt eller fork-

ert svar. Det kan være et enkelt 
ord eller 5 linjer. Vi glæder os til 
at læse jeres svar og høre jeres 
tanker. Jo flere svar vi får, jo bedre 
billede får vi. Send eller aflever dit 
svar til kirken. Du kan også maile 
på danskkirke@dkig.se eller ringe 
til Marie Andersen fra menighed-
srådet på tlf. 079 340 3262. Kom 
gerne med dit svar hurtigt og sen-
est d. 19. februar. 

Mvh Menighedsrådet
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KALENDER 1
Februar
Torsdag d. 10. kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden
Søndag d. 13.  kl. 11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, Septuasima
Tirsdag d. 15.  kl. 17-19 Leg & Mad*
Torsdag d. 17. kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden 
               kl. 13:00 Bogcirkel: Meter i sekundet af Stine Pil- 
                                                     gaard*
Søndag d. 20.  kl. 11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, Seksagesima
Onsdag d. 23.  kl. 12:00 Dameklub, sæsonstart
Torsdag d. 24. kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden
Søndag d. 27.  kl. 11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, fastesøndag
Mandag d. 28.               Menighedsrådsmøde

Marts
Onsdag d. 2.  kl. 17-19 Leg & Mad*
Torsdag d. 3.  kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden
Søndag d. 6.  kl. 11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, 1. s. i fasten
Torsdag d. 10. kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden
Onsdag d. 16. kl. 17-19 Leg & Mad*
Torsdag d. 17. kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden
Søndag d. 20.  kl. 11:00 Gudstjeneste i Stockholm, 3. s. i fasten
Onsdag d. 23.  kl. 12:00 Dameklub
Torsdag d. 24. kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden 
               kl. 17-19 Fællesspisning*
Lørdag d. 26.  kl. 11:00 Kort fastelavnsgudstjeneste med 
                                                     tøndeslagning.
Torsdag d. 31. kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden
              kl. 17-19 Leg og Mad*
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KALENDER 2
April
Torsdag d. 7.  kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden
Søndag d. 10.  kl. 14:00 Familiegudstjeneste med gækkebreve,  
                                                     Palmesøndag
Torsdag d. 14. kl. 17:00 Liturgisk andagt med påskemåltid.  
                                                     Skærtorsdag*
Fredag d. 15.  kl. 11:00 Andagt med læsning af lidelseshistorien,  
                                                     Langfredag
Søndag d. 17.  kl. 11:00 Gudstjeneste med let kirkefrokost, Påskedag
Onsdag d. 20.  kl. 12:00 Dameklub
Torsdag d. 21. kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden
Søndag d. 24.  kl. 11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, 1. s. e. påske
Torsdag d. 28. kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden
               kl. 17-19 Leg og Mad*

Maj
Søndag d. 1. kl. 11:00 Gudstjeneste med kirkekaffe, 2. s. e. påske
Fredag d. 7 – søndag d. 8. Tag med til jubilæumsgudstjeneste i  
                                                     Stockholm*
Søndag d. 8.  kl. 15:00 100års Jubilæumsgudstjeneste i Stockholm  
                                                     (DR optager)
Tirsdag d. 10.  kl. 17:00 Leg & Mad*
Torsdag d. 12. kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden
Fredag d. 13.  kl. 18:00 Andagt med kirkekaffe og varme hveder,  
                                                     Bededag
Onsdag d. 18.  kl. 12:00 Dameklub
Torsdag d. 19. kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden 
                          kl. 17-19 Fællesspisning*
Søndag d. 22.  kl. 11:00 Gudstjeneste med besøg fra DSUK Nordjylland
Onsdag d. 25.  kl. 17:00 Leg & Mad*
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Alle gudstjenester transmitteres via internettet. Du kan finde link til 
gudstjenesterne på kirkens hjemmeside www.dkig.se. Husk, at der 
tilbydes kørsel fra dør til dør til kirkens ældre, særligt ved sene ar-
rangementer. Du kan aftale kørsel på tlf. 072 037 2811 senest dagen før 
arrangementet. 

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

KALENDER 3
Alle gudstjenester kan streames på kirkens youtube-kanal. Et link findes 
under ”om kirken” på dkig.se. 
*=Tilmelding via danskerneshus.storedo.com, sms eller opkald til tele-
fon 072 037 2811 i telefontiden. 
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Årets fastelavn
Fastelavnsfesten bliver på mange 
måder som normalt og så måske 
alligevel langt mere traditio-
nelt end ellers. Vi holder nor-
malt fastelavnsfesten adskilt fra 
fastelavnsgudstjenesten, men i 
år holdes de to sammen, da det 
under de nuværende forhold vil 
sikre bedst mulige rammer for 
en sikker tøndeslagning for flest 
mulige. I skrivende stund kender 
vi ikke udviklingen og hvilke 
regler som gælder, men for at 
mest muligt kan ske udendørs, 
flyttes fastelavn en måned frem 

til lørdag d. 26. marts. Vi håber på 
tøndeslagning, fastelavnssange, 
fastelavnsboller, kakao, godter og 
flotte udklædninger på både børn 
og voksne. Prisen bliver 60,- for 
ikke udklædte og 30,- for ud-
klædte. Tilmeldingen åbner d. 1. 
marts og skal ske senest d. søndag 
d. 20. marts. Tilmelding gøres via 
danskerneshus.storedo.com, hvor 
du også vil kunne læse de senest 
opdaterede rammer for vores fe-
jring af årets fastelavn. Marie har 
fået fastelavnstoenden.dk til at 
sponsorer årets tøndeslagning.  

Hvem er Fastelavnstønden.dk?

Folkene bag Fastelavnstønden.
dk er 26-årige Mark Nissen og 
hans bror 32-årige Martin Nis-
sen. De har, siden 13 års alderen, 

samlet fastelavnstønder i deres 
faders virksomhed Bødkeriet A/S. 
Bødkeriet har produceret og solgt 
fastelavnstønder til mange danske 
butikker gennem de sidste 40 år. 
Fastelavnstønden.dk er din ga-
ranti for håndlavede, kvalitets-
fastelavnstønder, som er produ-
ceret i Danmark. De går desuden 
meget op i at levere hurtigt - samt 
at skabe en simpel og nem købso-
plevelse for dig på shoppen.
Fastelavn er deres absolutte 
yndlings-højtid! :-)
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Jubilæernes tid
Næste år kan Dansk Sømandskirke 
i Göteborg fejre sit 70års jubi-
læum. Men inden vi når så langt, 
så er det værd at kaste et blik på 
to andre jubilæer for danskerne 
i Sverige. Det første er 100års 
jubilæet for den danske menighed 
i Stockholm. Det anden er 10års 
jubilæet for den danske menighed 
i Småland. Begge jubilæer skal 
naturligvis fejres og vil blive det 
henholdsvis d. 8. maj i Stockholm 
og d. 11. september i Småland. 
Ved begge fejringer planlægger vi 
at sende en delegation fra Dansk 

Sømandskirke i Göteborg. 
Menigheden i Stockholms fejring 
af 100års jubilæet vil blive optaget 
af Danmark Radio og sendes 
senere som radiogudstjeneste 
på dansk P1. Vil du med til Stock-
holm, så er der mulighed for at 
kører med i kirkebussen tur/retur, 
vi deler udgifterne til brændstof. 
Deltagerne står selv for overnat-
ning og mad. STF Zinkensdamm 
anbefales med priser mellem 
490,- og 1.550,- per nat. Kontakt 
præsten for information. 
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Vandreture 
At vandre i fællesskab på tværs 
af generationer er blevet en af de 
nye faste aktiviteter i kirken. Vi 
har været på hyggelige og spæn-
dende ture til områder inde og 
uden for byen som I kan se på 
billederne her. Det har været både 
i sol og regn vi har givet den gas 

sammen. Så kom glad næste gang 
med hunden, dig selv, familien 
eller bedstevennen. Vil du vide 
mere om, hvornår næste vandre-
tur finder sted og hvortil, så skriv 
til danskkirke@dkig.se eller ring til 
kirken. 
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Generalforsamlingen 
Menighedsrådet har på sit møde 
i januar besluttet, at vi også i år 
flytter generalforsamlingen til 
juni måned. Årsagen er de usi-
kre forhold omkring restriktioner 
og ønsket om at skabe så tryg en 
generalforsamling som mulig for 
flest mulige. Generalforsamlingen 
vil derfor blive afholdt udendørs 
søndag d. 19. juni i forlængelse 

af gudstjenesten. Indkaldelsen til 
generalforsamlingen og dagsorden 
for generalforsamlingen vil derfor 
komme ud med næste nummer af 
Ankerkæden. Har du synspunkter, 
ønsker, forslag eller vil kandidere 
til et tillidshverv, så er du velkom-
men til at rette henvendelse til me-
nighedsrådets medlemmer



19

 
 
 

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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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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Skærtorsdagsmåltid, Gethsemaneandagt og påskesøndag
De to sidste år har vi måttet 
aflyse vores liturgiske fællesmåltid 
Skærtorsdag. I år ser det lysere 
ud. Hvis restriktionerne i april 
derfor tillader det, så inviteres du 
derfor til et liturgisk fællesmåltid i 
ihukommelse af Jesu sidste måltid 
og de efterfølgende begivenheder. 
Vi indleder aftenen med et jødisk 
påskemåltid, som det formo-
dentlig tog sig ud for 2.000 år 
siden, undervejs læser vi bibeltek-
ster og medvirker i de symbol-
ske handlinger, der hører til det 
jødiske påskemåltid. Gennem 
læsningerne hører vi nadverind-
stiftelsen og bryder brødet sam-
men til et glas vin med eller uden 
alkohol. Efter måltidet, borttager 
vi altersølvet, slukker alterlysene 
og følger gennem læsningerne Je-
sus og disciplene ud i Gethsemane 

have, hvor vi hører om tilfange-
tagelsen og den efterfølgende 
passionshistorie Langfredag. Den 
stemningsfulde aften slutter med, 
at vi alle går hjem i stilhed med 
tankerne rettet mod håbets indfri-
else påskemorgen. Påskesøndag 
fejrer vi opstandelsen og lysets 
komme med en festlig gudstjen-
este og en efterfølgende let 
påskefrokost. Mens der er tilmeld-
ing til skærtorsdagsmåltidet, så er 
det ikke nødvendigt, men øn-
skværdigt med tilmelding til den 
lette påskefrokost påskesøndag. 
Deltagelse i skærtorsdagsmåltidet 
koster 75 kr. Påskefrokosten koster 
50 kr. for voksne og 25 kr. for børn 
under 18år. Tilmelding senest 3. 
april på danskerneshus.storedo.
com eller tlf.
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   dansk forening

 Formand:                              Per Jensen tlf. 031561560 
 Næstformand:                       Sonja Nielsen tlf. 0705241466 
 Kasserer:                               Grethe Mörup tlf. 0735956579

Kirkeskat i Danmark
Dansk Sømandskirke i Göteborg. 
Det vil gavne kirkens økonomi og 
ofte dække dit kontingent. Det 
eneste krav er, at du udfylder en 
blanket om fritagelse for betal-
ing af kirkeskat i Danmark. Blan-
ketten kan fås ved henvendelse 
til præsten, som skal attestere 
og sende den til de danske skat-
temyndigheder. Du kan også finde 
blanketten på https://dsuk.dk/
page/262/kirkeskat, men den skal 
altid forbi præsten.  

Har du indtægter, som du betaler 
skat af i Danmark, så betaler du 
højst sandsynlig også kirkeskat. 
Mange er ikke opmærksomme på 
det, men står du registreret, som 
medlem af Folkekirken i Danmark, 
betaler du også dansk kirkeskat 
uafhængigt af dit danske bund-
fradrag. Hvor meget du betaler i 
kirkeskat, fremgår af din årsop-
gørelse fra Skat i Danmark. Du 
kan få flyttet din kirkeskat, så du i 
stedet betaler den direkte til 
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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: Christina Asplund   Telefon:  0723137479
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) 

 


