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ÅRSBERETNING FOR Dansk Sømandskirke I Gøteborg 2017
 
Gudstjenesternes regelmæssighed og traditionelle arrangementer går som en rød tråd gennem året i Dansk 
Sømandskirke I Gøteborg. Også i 2017 kan vi følge denne røde tråd, selvom året bød på udskiftning i 
præsteboligen. Det kan vi takke vores menighedsråd, øvrige frivillige og aktive medlemmer for, både nu-
værende og forudgående. Uden det frivillige engagement, så var det ikke sikkert, at vi danskere i dag hav-
de et samlingspunkt. En kirke, hvor vi kan fejre danske gudstjenester og markere livets begivenheder. Et 
kulturhus, hvor vi kan holde kulturelle arrangementer og lægge lokaler til danske foreningers aktiviteter.

Særlig tydelig er nødvendigheden af det frivillige arrangement i den vakance, som opstod mellem Jørgen 
Holms afskedsgudstjeneste og Lars Ulrich Kofoeds indsættelse. Menighedsrådet og andre frivillige lagde 
her en stor indsats i at sikre gennemførelsen af Fastelavn, Dameklub, Fællesspisning og gudstjenesterne 
med vores faste præstevikarer Birgit Berggrensson og Oluf Steinlein. Der blev også lagt et stort arbejde i 
at sikre istandsættelse og maling inde og ude, så der både kunne spares penge og overleveres en nyistand-
sat præstebolig og præsentabel have.

Men inden vakancen og istandsættelsen, så begyndte 2017 med vores traditionelle 
Juletræsfest den 6.januar. Gennem Facebook og kirkens mail-liste blev de unge danske familier informe-
ret, og de kommer gerne til disse kulturelle aktiviteter. Ligeledes kommer vore ældre medlemmer gerne 
med deres voksne børn og deres familier. Resultatet blev en velbesøgt juletræsfest med julemand og alt, 
hvad der hører til. 

Søndagen inden årets fastelavnsfest tog menigheden afsked med familien Holm. Det var trist at sige far-
vel, men samtidigt en glæde over og taknemlighed for de år de var her. Der blev holdt taler til Jørgen og 
til familien, og hilsner blev fremført fra de forskellige som har haft med Jørgen at gøre under hans år som 
præst her i Gøteborg. Vi håber at de fortsat trives i deres hus på Jylland. Vi vil give kirkens dybe 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. 

Årets fastelavnsfest blev holdt i slutningen af februar. Den blev en af årets helt store begivenheder. Loka-astelavnsfest blev holdt i slutningen af februar. Den blev en af årets helt store begivenheder. Loka-
lerne var fyldt med udklædte børn og lækre fastelavnsboller. Der var tøndeslagning og børnenes produce-
rede egne fastelavnsris.

En anden stor succes har været fællesspisningerne, som forsatte under vakancen. Ved fællesspisningerne 
serveres traditionelle danske retter, som nutidens mormødre og deres mødre serverede dem. Særligt frika-
dellerne tiltrak mange omkring bordene, typisk sidder der 20 til 50 personer. Køkkenets iderigdom, kok-
keevner og arbejdsindsats er svær ikke at undervurdere. Tak for mad, får man lyst til at sige. 

I maj var der indsættelse af den nye sømandspræst. 60 personer deltog i den festlige gudstjeneste og 
traktementet efterfølgende. Udlandsprovst Pia Sundbøll fra DSUK stod for indsættelsen, mens den nye 
sømandspræst Lars Ulrich Kofoed prædikede og stod for nadveren. Vores faste vikarer Oluf Steinlein og 
Birgit Berggrensson deltog også. Fra DSUKs stiftsbestyrelse i Nordjylland deltog Ole Stevns, som også 
kom med en invitation til nærmere samarbejde på tværs af vandet. Den invitation arbejder menighedsrå-
det videre med. 

Igen i år fejrede vi Sankt Hans i kirken. I år blev det d. 21. juni af hensyn til den svenske midsommer. 
Bålet blev større end normal og antallet af deltagere var også højt. Båltalen blev holdt af sømandspræsten. 
Og både før og efter kunne børnene morer sig med lege, bueskydning, sæbebobler og snobrød, når de 
havde lyst. Udover de mange børnefamilie, så var det godt også at se mange yngre danske uden børn ved 
arrangementet. De blev siddende omkring bålets gløder til relativt sent på aftenen.

Lørdag d. 26 august afholdt vi loppemarked på p-pladsen foran kirken. Godt vejr gav mange besøgene 
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og et flot resultat. Kirken fik sponsoreret to store pavilloner, så loppemarkeder i kan blive holdt i tørvejr 
fremover uanset vejret. Loppemarkedet kunne godt bruge flere effekter, så rydder du op her i foråret, så 
må du gerne tænke på kirkens loppemarked. 

Til DSUKs landsmøde på Nyborgstrand i august deltog vi i år med tre fra menighedsrådet. Landsmødet 
bød også på en fernisering af billederne fra Lone Kühlmanns bog om sømandskirkerne. Udstillingen rum-
mede også billeder fra vores kirke og de turnerer nu Danmark rundt i en vandreudstilling.  

Menighedens sommerudflugt gik til Stråvalla Kyrka, hvor vi holdt en kort andagt i den smukke kirke med 
de flotte kalkmalerier. Vi fik fortalt om kirkens danske og svenske historie af en dygtig guide på stedet. 
Derefter gik turen videre til Deromes træ og industrimuseum, hvor vi så på gamle maskiner og flotte træ-
skulpturer. Efter museumsbesøget spiste vi middag på Björkäng vägkrog. 

Sommeren blev afsluttet med årets høstgudstjeneste. Den var velbesøgt, maden velsmagende og de frem-
mødte gav mange gode bud til den efterfølgende høstauktion.  

Fællesskabet med de øvrige lutherske udlandskirker i Gøteborg blev igen i år markeret med en fælles-
gudstjeneste i den nyindviede Tyska Kyrkan, som vi også var med til at genindvie ved en festlig guds-
tjeneste nogle uger inden. Fællesgudstjenesten bød på kaffe og kage fra de respektive lande. Vores præst 
uddelte nadveren og ved den efterfølgende kirkekaffe bød vi på Wienerbrød. 

2017 var også året, hvor den første danske sømandskirke i udlandet fyldte 150 år. I den anledning drog en 
delegation fra menigheden til Holmens Kirke i København, hvor vi sammen med dronningen deltog i en 
festgudstjeneste med efterfølgende reception. Ved den lejlighed fik vi også hilst på de tre øvrige danske 
præster i Sverige, Birgit Berggrensson i Småland, Oluf Steinlein og Maria Brink Hessel i Skåne. Vores 
biskop Peter Skov-Petersen holdt prædiken og tale over, hvordan livet var som købmandspræst og ikke 
sømandspræst. Også udlandsprovst Pia Sundbøll, formand for DSUK Anne E. Jensen og en kaptajn fra 
Maersk holdt taler om livet i sømandskirkerne og behovet for vores forsatte eksistens. De fire danske præ-
ster og menigheder i Sverige er i dialog med hinanden om et øget samarbejde, som forsætter i 2018.  
 
Julebasaren sidst i november var som altid godt besøgt. Julebasaren bød på en del udskiftninger i mand-
skabet, hjælp fra Frederikshavn og ellers med de faste ingredienser. Sidste års fiskedam var udskiftet med 
en andedam arrangeret af og bemandet med konfirmanderne. Generalkonsulen var desværre forhindret, så 
præsten stod for årets basaråbning. Mange gæster sørgede for salg både i kælderens Cafeteria og oppe ved 
købmandsbod, lotteri og tombola. I den forbindelse tak til vores frivillige og sponsorer ved dette års jule-
basar. Sponsorerne var Fårup Sommerland, Mille W Nordisk Design, Danes Worldwide, Skagenfestival.
dk, Estrella, Helenes Smørrebrød, StenaLine og Tranpenad Event. En livlig og god dag alt i alt.
 
December måned startede op i julens tegn, med julemiddag med dansk forening. Et godt og traditionsfuldt 
arrangement. Vi blev godt halvtreds spisende. Julemiddagen indeholdt traditionen tro underholdning  ved 
vores lokale Ukueleband, der også havde underholdte på julebasaren sammen med Carsten Jensen. 
  
Juleaften bød på en fuld kirke, hvor vi måtte hente ekstra stole op fra kælderen. Fra skibene på havnene 
hentede vi også en god portion søfolk op. De deltog sammen med den øvrige julemenighed i aftenens sal-
mesang. Efter julegudstjenesten blev alle budt på Gløgg, pebernødder og brunkager. 

Netop præstens besøg på de danske skibe som anløber Göteborgs havn, er et vigtigt og nødvendigt ar-
bejde. Desværre betød vakancen mellem vores to præster, at mange skibe har måtte undvære sømands-
præstens besøg det meste af 2017. Men Lars Ulrich tog revanche i efteråret, så det årlige antal skibsbesøg 
næsten kom op på sidste års. 
Et skibsbesøg handler i høj grad om samtaler over en kop kaffe eller lidt mad. Samtalerne begynder ofte i 
hverdagen, nogle gange bliver de ved det og andre gange, så skifter den til en mere eksistentiel eller sjæ-
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lesørgerisk samtale. Det er aldrig til at forudse og med søfolkenes travle hverdag, så finder langt de fleste 
samtaler sted i en af deres faste pauser. I år har sømandspræsten desuden udvidet samarbejdet med flere af 
bådene, når de har haft behov for småærinder, kørelejlighed eller smukke juledekorationer ombord. 

Børneklubben havde i løbet af året nogle samlinger ude i Gøteborgs natur med besøg i Änggårdsbergen 
og Naturleken i Slottsskogen. Derudover samledes der mange børn til Sankt Hans og den årlige produk-
tion af juledekorationer. I Göteborg er der mange danske børn, men vi har brug for en forælder eller to, 
som gerne vil hjælpe til med børneklubben. 
 
Året har budt på fire nye konfirmander, der bliver konfirmeret til foråret. Årets konfirmander deltager ofte 
i gudstjenester og kirkens øvrige kulturelle arrangementer. En del af konfirmationsforberedelsen består i 
at bidrage til kirkens fremtid, altså opdage frivilligheden og foreningsliv. Konfirmandernes forberedelse 
sker primært sammen med gudstjenester, overnatninger og her i foråret med en Danmarkstur. 

Dameklubben har mødtes månedlig, henholdsvis i kirken og ude. 
 
Læsecirkelen mødes også stort set en gang pr. måned. Her bliver læst nye danske bøger og diskuteret liv-
ligt om forståelsen af dem. 
 
Menighedsrådet har samledes 11 gange i årets løb. Sidste år blev der udarbejdet en ”Hvem gør hvad”-
plan, som menighedsrådet kan arbejde ud fra. Planen vil blive opdateret i løbet af foråret. 

Lars Ulrich besøger dagligt de dansk flagede skibe på havnen. Ligesom han ofte er på sygebesøg og 
hjemmebesøg, der arbejdes på opstart af besøgsvenner for menighedens medlemmer. 
Dansk Forening holder jævnligt bingo i kirkens lokaler. En af gangene med generalforsamling.  
Det internationale fællesskab DAGBO, som samler erhvervsaktive danskere hver måned har lånt kirkens 
lokaler til filmaftener og en sommerfest. 
Änggårdsforeningen låner lokaler i kirken til bestyrelsesmøder og generalforsamling, samt ”Så minns jag 
mitt Änggården”. De betaler en sum i året for dette.  
Ukulelebandet øver flere gange årligt i kirkens kælder. 

Af nye tiltag til kirkens økonomi er udlejning af gæstelejligheden til danske studerende og en parkerings-
plads til delebilsordningen Sunfleet.  

Der har været afholdt 28 gudstjenester i kirken og 1 andagt med 693 kirkegængere.  
Derudover 2 fællesgudstjenester i Tyska Kyrkan, Göteborg. 
Derudover 1 jubilæumsgudstjeneste i Holmen Kirke, København 
Derudover har præsten været til 1 gudstjeneste i den danske menighed i Stockholm. 
Der har været 3 begravelse /bisættelser. 
0 dåb og vielser. 
4 konfirmander i forberedelsesforløb. 
89 skibsbesøg i havnen.
 
Ankerkæde har udkommet med 4 nummer. Vi siger tak til redaktionen for deres store arbejde og til an-
noncører for deres støtte. Vores annoncører er HTH Köksforum, Göteborgs Begravningsbyrå og ny an-
noncør er Helenes Smørrebrød.
Derudover kommuniceres der primært gennem kirkens side på facebook, kirkens hjemmeside. Tak til 
webredaktører og til alle de frivillige i menigheden som hjælper til med til at gøre kirken levende. 
 
Vi siger tak til vores organist Maria Weejs for musik året igennem. 
Tak også til DSUK for et godt samarbejde og megen hjælp i gennem året. 
Tak til SST og Svenska kyrkan for økonomisk støtte. 
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Kassererens kommentarer til årets regnskab

Vi har ikke gået med overskud siden 2010, så det er med glæde, jeg kan meddele, at vi i år har fået et over-
skud på 29 112 SEK.



9

49%

7%

23%

12%

9%

Diagram Intægter og Udgifter 2016    

Indtægter

Direkte udgifter

Externe udgifter

Bygg (Handikapanpasning)

Inhyrd hjälpepersonl + afgift til DSUK
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Diagram Indtægter og Udgifter 2017

Indtægter (Aktiviteter)

Indtægter (Medlemskontigent)

Indtægter (Køkken)

Indtægter (Bidrag)

Direkte udgifter

Externe udgifter

Externe udgifter (Køkken)

Inhyrd hjälpepersonl + afgift til DSUK

I 2017 begyndte vi at sende påmindelser om medlemsafgifter ud, og det resulterede i, at vi i begyndelsen af 
2017 fik flere indbetalinger og ca. 20 medlemmer til.

I 2017 havde vi således 185 medlemmer.

Helle Senor
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SEK 

Årsbidrag 
medlem 

2002 338  50750 150 
2003 343  51450 150 
2004 344  51600 150 
2005 354  53200 150 
2006 350  88300 250 
2007 335  83900 250 
2008 301 576 75500 250 
2009 278 536 69400 250 
2010 283 471 84610 300 
2011 224 460 67300 300 
2012 218 426 65500 300 
2013 216 428 64800 300 
2014 181 209 52600 300 
2015 175 199 51900 300 
2016 195 194 52500 300 
2017 185 182 64050 350 

 
 
 
 
 

Medlemsstatistik 2002 - 2017



11

 0 kr

50 000 kr

100 000 kr

150 000 kr

200 000 kr

250 000 kr

300 000 kr

350 000 kr

400 000 kr

450 000 kr

1 2 3 4 5

Intägter / udgifter

Budget 2017

Budget 2018

Budget                    Kvartal 1                 kvartal 2                 Kvartal 3               kvartal 4

Budget                    Kvartal 1                 kvartal 2                 Kvartal 3               kvartal 4

 0 kr

100 000 kr

200 000 kr

300 000 kr

400 000 kr

500 000 kr

600 000 kr

1 2 3 4 5

Intägter/Udgifter



Gevinster til årets sponsorlotteri (Julebasar 2017)

Änggården okoleleklub undeerhåller (Jule basar 2017)


