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ANKERKÆDE 
at tro er at kaste anker 
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Præstens klumme: 
Forårets liv i krigens skygge?
Endnu er det forår og alting 
springer ud, og sikken et forår 
med miksede signaler af tørke, 
kulde, sne og varme. Der er 

blevet drevet aprilsnar med os. 
Følelserne er også miksede dette 
forår. Knapt havde vi sluppet 
pandemiens mørke, før et nyt 
mørke kom fra syd med krigens og 
nødens skygge. 
Verden har prøvet det før, hvert 

år i april og maj mindes vi det, 
de fem forbandede år under 
verdenskrigen. Vi troede, det var 
sidste gang, og vi håber nu på, at 
det bliver sidste gang, at vi skal 
være vidner til krig. Men vi véd 
desværre også, at historien taler 
vores håb imod. 
Krigens og sultens gru og vold er 
for mange en udfordring, når det 
handler om deres tro på Guds 
godhed og vilje. Salmedigteren 
Hans Anker Jørgensen har skre-
vet om denne udfordring i den 8 
vers lange salme ”Aprilsnar”, som 
kan læses på salmeanker.dk. I 
den skriver han ”Det er påske, vi 
drikker og æder for at finde lidt 
tanketom ro… Hvem kan tro på en 
Gud, der er kærlig, efter krigenes 
dynger af lig. Se de sultende børn 
og vær ærlig... Hvem tør sige for 
alvor: Jeg tror!”. 
Det er alvorlige tanker, som er 
højt aktuelle også, for kan vi 
tillade os at fejre, leve og tro 
trods krig og sult i verden. Anker 
fortsætter tankerne med ”Jeg 
tror! Uden Gud var det slut med 
at håbe. Uden Gud var vor fjende 
for stor… Vi tror ikke, at én i det 
fjerne har iscenesat alt, hvad der 
sker… Nej, hvis jorden en dag står 
i flammer, ved vi, Gud er, hvor 
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Det færøske flag

foran kirken 

Forsidebillede

bomberne rammer. Det er kongen 
af korset, vi tror… at skaberen 
lider og slider for at frelse sin 
menneskejord. Hvad vi tror, er, at 
dødsmagten taber… Det er det, vi 
bekender og tror”. 

Vor tro, vort håb og vor kærlighed 
til Gud og med Gud, er med andre 
ord, det som må og vil sejre over 
håbløshed, krig og sult. Vi har 
set fjenden før, men bekender og 
tror, at livet vil sejre over døden. 
Freden vinder altid over krigen. 
Det fortæller historiens erfaringer 
os, ligesom statistikken viser os, at 

aldrig har vi haft så få krige, som 
i vor tid. Freden er altså i frem-
march, selvom vi ikke ser den lige 
nu.
Måske er det også derfor, at Anker 
kan slutte med sit opmuntrende 
vers om den netop overståede 
påske: ”Det er påske med blom-
strende krokus. Det er påske med 
latter og smil. Vi ser Kristus stå 
op, hokus pokus! Vi ser Gud narre 
døden april! Det er påske med 
lysende liljer. Det er påske med 
vågnende viljer. Det er morgen på 
menneskers jord!”. Lad os derfor 
narre døden april, selvom vi nu 
er i maj, overvinde krig, sult og 
nød. Lad os springe ud for vores 
demokratiske værdier, når vi d. 19. 
juni fejrer årsmøde i kirken. Lad 
os tankefyldte med fællesskabets 
visdom blive lys for livets og som-
merens komme med vilje, mod 
og håb til fred på Guds grønne 
spirende jord. 
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  Fastelavn med solskin og god stemning  

Med en måneds forsinkelse fik vi 
afholdt årets fastelavnsfest i Den 
Danske Kirke med tøndeslagning, 
fastelavnsboller og kåring af kat-
tekonge- og dronning. Både børn 
og voksne var kreativt udklædt 
som fx viking, nonne eller Jomfru 

Marie. En hel familie havde 
udklædt sig som snemænd. Der 
var naturligvis også prinsesser og 
dyreudklædninger fx mariehøne, 
krokodille og en ravn. Præsten 
Lars Ulrich løb linen ud som fisker.           
. Bag klaveret sad 16årige cowboy 
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Carl og spillede fastelavnssan-
gene.
Marie hjalp børnene med at 
dekorere deres egne fastelavn-
sris med slik og papfigurer fra 
udformet af Inger som katte. 
Inger havde som sædvanligt stået 
for katteudsmykningen til hele 
kirken.   Tak for en hyggelig og 

sjov dag til alle, der lagde vejen 
forbi   . En stor tak skal også lyde 
til de skjulte, men uundværlige 
frivillige kræfter, Connie, Helle og 
Christina, der sikrede varme og 
gode fastelavnsboller til tiden, og 
Mathilde, der fik organiseret og 
pyntet. 
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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

Konfirmation 2023

En dansk konfirmation er en stor 
festlighed og i år 2023 kan vi 
glæde os over, at der allerede nu 
er en god håndfuld konfirmander, 
der har meldt sig på banen. Har 
du en kommende dansk konfir-
mand i dine omgivelser, så er det 
tid til, at denne melder sig til. Det 
gøres via folkekirken.se, hvor der 
findes et tilmeldingslink til Gud-
stjenesten d. 21. august. Denne 
gudstjeneste bliver første gang, 
hvor konfirmanderne møder 
hinanden og vi planlægger efter-
årets og forårets datoer sammen. 
Konfirmanderne vil i løbet af små 

8-9 måneder blive fortrolige med 
Folkekirken, trosbekendelsen, 
fadervor, gudstjenesten og de 
kirkelige handlinger, ligesom de 
naturligvis vil lære hinanden og 
vores danske kulturhus at kende. 
Det koster ikke noget at følge 
selve konfirmationsforberedelsen, 
men der planlægges fx Danmarks-
tur og Stockholmstur, hvor der vil 
være brugerbetaling. 
Tilmelding hurtigst muligt via 
gudstjenesten d. 21. august på 
folkekirken.se.  
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Dameklubben tog til fest
Oppe for enden af den meget 
stejle vej gennem Kvarnbyns 
gamle industrikvarter ligger 
Mölndals Stadsmuseum. En kold 
martsdag kørte Dameklubben 

turen op til museet. Vi skulle til 
fest-udstilling under titlen ”Livet 
är en fest”. Museet ligger i en 
gammel strømpefabrik, der blev 
drevet af vandkraftens grønne 
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energi. Derfor står der en gam-
mel strømpemaskine i forhallen, 
et teknisk vidunder, som ingen af 
os dog kunne finde hoved og hale 
i. Turen gik forbi lysende neon-
skilte og ind til musik og udstillede 
madretter fra alle tider og højtid-
er. Moderigtigt festtøj, noget 
som både vakte genkendelse, 
forundring og samtale om, hvad 
der fx var kommet på mode igen 

blandt børn og børnebørn. Fest-
udstillingen var ikke stor, men fin 
og overskuelig. Fra livets fest gik 
vi videre ind til museets enorme 
magasiner og faste udstillinger. 
Genkendeligheden var stor for 
alle. Køkkenredskaber, legetøj, 
skoleplancher og andre genstande 
i tusindvis vakte minder og gode 

samtaler om barndom, ungdom 
og det voksne liv. Ikke bare for 
dameklubbens ældre medlem-
mer, men selv for præsten, der 
også kunne konstatere, at hans 
liv er kommet på museum. Da-
gen afsluttedes med et besøg på 
museets udmærkede cafeteria og 
den flotte udsigt over den vold-
somme fos, der i forrige århun-
dred drev Kvarnbyns store industri 

energirigtigt fremad. Dameklub-
ben er altid åben for nye ansigter, 
du kan kontakte Hanne Pedersen 
072 250 62 12 eller præsten, hvis 
du vil vide mere. Næste gang 
Dameklubben mødes, er onsdag 
d. 18. maj i Trädgårdsföreningen 
til en god frokost på Rosenkaféet.  
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Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådets visionsseminar 2022 
af Marie Ravnsmed Andersen

Dagen efter en vellykket 
fastelavnsfejring mødtes me-
nighedsrådet hos formanden, 
Christina. Hun stod klar med kaffe 
og de resterende fastelavnsboller. 
Sidste års visionsseminar havde 
fokus på værdier og de helt store 
linjer og strukturer for vores dan-
ske hus og kirkes fremtid. Denne 
gang holdt vi fokus på vores 

aktiviteter og frivillige. Vi havde 
den helt store brainstorm i gang 
efter en kreativ øvelse, der fik sat 
de små grå i arbejde. Brainstor-
men gav os en masse nye ideer 
og refleksioner over nuværende 
aktiviteter. Vi vil rigtig gerne i 
gang med alle vores ideer, men 
det blev tydeligt, at der mangler 
strukturer, som er vigtige at få på 
plads først. Specielt med mange 
aktiviteter, som har kørt upåklage-
ligt i mange år, viste det sig med 

corona, hvor sårbar en frivillig 
organisation er, når mange af de 
gode frivillige kræfter ikke kan 
komme. Hvordan var det så lige 
vi plejer at gøre. Vi besluttede 
derfor at lave skabeloner for vores 
arrangementer. 
Skabelonerne skal gøre det nem-
mere at komme som grøn frivil-
lig og kunne hjælpe til fra start. 

Skabelonen skal ses som en hjælp 
med at huske detaljer, mens ar-
rangementerne naturligvis må 
tilpasses fra år til år. På et højere 
plan ønsker vi, at det bliver mere 
tydeligt, hvilke opgaver, der løses 
af hvem, altså af frivillige, udvalg, 
menighedsrådet og præsten. 
Det skal gøres lettere at starte i 
bestyrelsen og få et overblik og 
når vi en dag skal have ny præst, 
skal det være enklere for denne 
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at påbegynde arbejdet uden at 
være afhængig af forrige præsts 
mundtlige overlevering. Det tænk-
er vi kan løses med en logbog, 
som på et skib. Hvor har vi været 
og hvor vil vi hen. 
For at passe på de frivillige 
kræfter vil vi fremover prøve at 

lægge flere aktiviteter sammen, vi 
starter ud med at lave en arbejds-
dag efter gudstjenesten og afs-
lutte den med snobrød og pølser 
over bål, på den måde ændrer vi 
ikke på de aktiviteter, vi allerede 
har. Synergien kan forhåbentlig 
tiltrække lidt flere, der giver en 
hånd med, mens vi hygger. Det 
samme prøver vi i forbindelse 
med fællesspisning, hvor der efter 
maden fx vil blive afholdt spilleaf-
ten, så bestemmer man selv, om 
man vil være med til en af delene 
eller begge dele. På den måde 
håber vi, at vi kan blive blandet 
lidt mere på kryds og tværs, så 
forskellige grupper i kirken får 
mødt hinanden mere. Vi er ved 
at fordele vores opgaver med 

strukturerne ud over året ved at 
lave et årshjul. Årshjulet skal give 
overblik, så vi véd, hvornår vi bør 
begynde med hvad.
Vi tog også en beslutning om, at 
vi vil bruge en digitalplatform for 
vores arrangementer og lagring af 
menighedsrådets arbejde. Plat-

formen vil kunne tilgås af både 
menighedsråd og frivillige med 
forskellige rettigheder og adgange 
efter behov. Platformen vil også 
blive stedet, hvor tilmeldinger 
til arrangementer primært kan 
ske, selvom vi naturligvis bevarer 
muligheden for tilmelding per 
telefon. Vi glæder os til at intro-
ducere alt dette i løbet af året 
og for de nye, som må blive valgt 
ind i menighedsrådet ved årets 
generalforsamling. Og endnu 
mere glæder vi os til at sætte flere 
aktiviteter i søen og sejle med jer 
derudaf!!
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KALENDER 1
Maj
Tirsdag d. 10. kl. 17     Leg og Mad m. danske børnesange*
               kl. 18     Ung i Göteborg (Bålaften)*
Torsdag d. 12. kl. 10-13  Åbent hus med kaffe på kanden
Fredag d. 13. kl. 18    Andagt med kirkekaffe og varme hveder,  
                                           Bededag
Onsdag d. 18. kl. 12    Dameklubben i Trädgårdsföreningen*
Torsdag d. 19. kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden
              kl. 17-19 Fællesspisning*
              kl. 19    Ung i Göteborg (Brætspilsaften)*
Søndag d. 22 kl. 11      Gudstjeneste med besøg fra DSUK Nordjylland
Tirsdag d. 24.     Sommerudflugt til skærgården*

Juni
Torsdag d. 2.  kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden
Søndag d. 5. kl. 11    Gudstjeneste m. dåb, Pinsedag/Grundlovsdag
Torsdag d. 9. kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden
Søndag d. 12. kl. 11    Gudstjeneste, Trinitatis
               kl. 13       Leg og Mad med bål og snobrød*
Torsdag d. 16. kl. 10-13 Åbent hus med kaffe på kanden
Søndag d. 19. kl. 11    Gudstjeneste med efterfølgende  
                                           generalforsamling
Onsdag d. 22. kl. 17    Sankt Hans fejring* 

Juli
Kirken holder sommerlukket, kirken kan kontaktes via menighedsrådet 
eller per mail.
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KALENDER 2
August
Torsdag d. 11. kl. 10-13  Åbent hus med kaffe på kanden
Søndag d. 14. kl. 11     Gudstjeneste, 9 s. e. trinitatis
Torsdag d. 18. kl. 10-13  Åbent hus med kaffe på kanden
Søndag d. 21. kl. 11     Gudstjeneste med konfirmandindskrivning,  
                                            10. s. e. trin. 
Torsdag d. 25. kl. 10-13  Åbent hus med kaffe på kanden
Søndag d. 28. kl. 11     Gudstjeneste 11. s. e. trinitatis

Alle gudstjenester sendes på internettet via link under ”om kirken” på 
dkig.se. Efter gudstjenester er der kirkekaffe. Stjernemarkerede ar-
rangementer kræver tilmelding via folkekirken.se eller henvendelse til 
præsten. Har du brug for kørsel til gudstjenester eller arrangementer, 
så aftales det med præsten.

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
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Generalforsamling 
Der indkaldes til generalforsam-
ling for Dansk Sømandskirke i 
Göteborg. Generalforsamlingen 
afholdes søndag d. 19. juni i for-
længelse af gudstjenesten. Gen-
eralforsamlingen holdes udendørs 
medmindre vejret ikke tillader 
det. Vi har brug for flere kandidat-
er til menighedsrådet, kan du selv 
eller har du forslag til, hvem der 
kan spørges, så kan du kontakte 
valgkomitéen, Birthe Nørgaard 

070 330 40 53, Hanne Pedersen 
072 250 62 12 eller præsten Lars 
Ulrich 072 037 28 11 senest d. 
29. maj. De opstillede offentlig-
gøres senest d. 5. juni. Forslag til 
behandling på generalforsamlin-
gen sendes senest d. 29. maj til 
formanden, Christina Asplund på 
stinna_asplund@icloud.com, eller 
afleveres i kirken. Kirkens love kan 
læses på dkig.se.
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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 ansvarsfri 
               hed for Menighedsrådets forvaltning i det forløbne år.

10. Valgkomitéens forslag til valg af menighedsrådsmedlemmer. 

11. Valg af formand for 2 år. (Christina Asplund blev valgt 2021, så punk 
               tet bortfalder)

12. Valg af menighedsråd.

                        a) Valg af medlemmer til 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  
             formand i hænde til behandling af generalforsamlingen. 
16. Årsafgiften for det kommende år fastsættes.
17. Eventuelt 
18. Generalforsamlingen afsluttes. 
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Nyankommen under pandemien
Interview ved Mathilde Wichmann 
De fleste af os har prøvet det, 
flytningen til Sverige. For nogle 
går omstillingen til det nye sam-
fund, jobbet eller uddannelsen 
let, mens andre oplever store 
udfordringer. Ankomsten til 
Gøteborg lettes for mange ved 
tilstedeværelsen af vores danske 
samlingspunkt og vores mange 
aktiviteter. Men hvordan mon 
det så har været at ankomme til 
Gøteborg midt i pandemiens ned-
lukkede samfund?

Anna Maria er 24 år og flyttede til 
Gøteborg i begyndelsen af pand-
emien for at bo sammen med sin 
kæreste, samt færdiggøre sin kan-
didatuddannelse i Kommunikation 
ved Gøteborgs Universitet. Vi har 
interviewet hende:

Hvordan har det været for dig 
at flytte til Gøteborg midt under 
pandemien? 
- Det var mærkeligt på mange 
måder, fordi ikke bare Sverige og 
specielt Gøteborg var nyt for mig, 
men hele situationen omkring 
corona. Det var jo meningen, jeg 
skulle starte på universitetet sam-
men med andre internationale 

studerende i Gøteborg. Men i 
stedet blev det til, at vi blot kom 
til at kende hinanden gennem 
webcams og computermikrofoner, 
fordi hele uddannelsen nu var on-
line på grund af corona. Det betød 
så, at jeg tilbragte det meste af 
min tid foran skærmen, og nok 
noget mindre tid på at se byen og 
opleve campus i Gøteborg.

Hvilke udfordringer har du stødt 
på undervejs? 
- Som nok mange andre, der er 
flyttet til et nyt sted under pande-
mien, så har det været sværere at 
mødes med andre, hvilket måske 
er endnu mere vigtigt, når man er 
et nyt sted og skal til at opbygge 
et netværk. Det var også mere 
kompliceret at tage tilbage til Dan-
mark på besøg en gang imellem 
under pandemien, særligt da min 
kæreste ikke er dansker. Der var 
ikke noget med bare at kunne 
tage med bus, tog eller færge over 
længere - vi skulle lige have styr 
på test eller andre dokumenter 
først.

Hvordan har det været for dig at 
deltage under aktiviteter Ung i 
Gøteborg i den periode? 
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- Det har været rigtig hyggeligt 
at mødes med andre danskere i 
Gøteborg. Jeg synes jo, det er ret 
sjovt, at der er et dansk fællessk-
ab på den måde, som er åbent for 
alle dem, der har lyst til at være 
med. Især hvis man måske har 
lyst til at snakke dansk en gang 
imellem, selvom man bor et sted, 
hvor det meste af hverdagen 

foregår på svensk, eller som i mit 
tilfælde engelsk, fordi min uddan-
nelse er på engelsk.

Hvilke oplevelser eller aktiviteter 
har du bedst kunnet lide og hvor-
for? 
- Jeg har været på en kanotur, 
som jeg rigtig godt kunne lide, 

fordi det var en kombination af at 
se smuk natur og så bare have det 
sjovt. Der har også været vandre-
ture, som jeg synes er fantastiske, 
men ikke har haft mulighed for 
at deltage i endnu. Udover det er 
der de lidt mere stille og rolige 
spilaftener, som også er rigtig hyg-
gelige.

Hvordan fandt du frem til Den 
Danske Kirke? 
- Jeg husker ikke helt detaljerne, 
men jeg tror, jeg havde nogle 
spørgsmål, lige da jeg var flyttet til 
Gøteborg, som jeg fik svar på i en 
Facebook gruppe for danskere i 
Gøteborg, og så blev jeg opmærk-
som på Den Danske Kirke og Ung i 
Gøteborg den vej igennem
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Skærgårdstur til Asperö

Holder du af skærgården eller 
måske, du næsten aldrig har 
været derude. Tirsdag d. 24. maj 
tager vi på en sejltur i til Asperö. 
Asperö bebos af 421 personer 
og vi besøger et dansk par. Vi er 
blevet lovet en god og spændende 
dag derude i det lille øsamfund, 
så der er noget at se frem til. Vi 

mødes på Saltholmen kl. 11:40 
og tager skærgårdsbåden ud til 
Asperö. Vi er tilbage på Salthol-
men kl. 16:17. Skærgårdsturen 
bliver årets sommerudflugt og vi 
håber, du også vil med. Kontakt 
præsten for pris og tilmelding sen-
est d. 16. maj. 
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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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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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Samarbejde med Svenska Kyrkan

Formand Christina Asplund og 
Præsten har været en tur i Up-
psala for at drøfte det fremtidige 
samarbejde med Svenska Kyr-
kan. Desværre er Svenska Kyrkan 
nemlig nød til at skære den sidste 
rest af økonomisk støtte til Dansk 
Sømandskirke i Göteborg fra, da 
de gennemgår besparelser. Vi 
fortsætter dialogen og håber, at vi 
finder alternative måder, hvorpå 
vores to kirker kan samarbejde. 
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   dansk forening

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

Nye tider og sider
Præsten har fået nye telefontider 
og kontortid. Præsten kan fre-
mover kontaktes på tlf. 072 037 
2811 mandag til onsdag mellem 
kl. 8 og 10. torsdag er telefonen 
åben mellem kl. 8 og 16. Bemærk, 
at det gamle fastnetnummer ikke 
anvendes mere. Der er kontortid 
torsdag mellem kl. 8 og 13, hvor 
der også er åbent hus mellem kl. 
10 og 13. Kirken er desuden åben 
i forbindelse med arrangementer 
og efter aftale. 
Udover de nye tider, så har me-
nighedsrådet besluttet, at vi 
fremover vil anvende hjemmes-
iden for Dansk Kirke i Sverige til 
arrangementstilmeldinger. Hjem-
mesiden hedder folkekirken.se og 
tilmeldingerne findes under de 

enkelte arrangementer i kalen-
deren. Indholdet på folkekirken.
se kommer fra de fire danske 
menigheder i Sverige. Men 
Folkekirken.se betales af DSUK og 
ligger på en sikker platform, som 
drives af virksomheden Church-
desk. Dermed sikres det, at GDPR-
lovgivning overholdes og evt. 
personfølsomme oplysninger, som 
fx ved konfirmandtilmeldingen 
sendes krypteret. 
Selvom arrangementstilmeldinger 
generelt flytter til folkekirken.
se, så vil det fortsat være muligt 
for medlemmer uden internet 
at melde sig til telefonisk eller i 
kirken til præsten. Vi vil jo gerne 
have alle med. 
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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 og www.folkekirken.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—onsdag mellem 8:00 10:00 og 
                             torsdag 08:00-16:00.  Fredag er præstens fridag
Åbningstid:        Kirken har åbent torsdage 10:00-13:00 i forbindelse 
                             med arrangementer og efter aftale.
                             Kontortid torsdag mellem 08:00 - 13:00 
                                                     
Lån af lokaler:   Efter aftale med præsten udlånes kirkens og kulturhusets  
                             lokaler billigt til mindesammenkomst, familiesammen-  
                             komster, bryllupsreception, konfirmationsfest,  

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) 

 


