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ÅRSBERETNING FOR Dansk Sømandskirke I Gøteborg  2020
Et år vi sent vil glemme. Som alt 
andet i 2020 fyldte pandemien, 
anbefalinger og restriktioner 
også i Dansk Sømandskirke i 
Göteborg. Det begyndte ellers så 
positivt, trods de negative nyhe-
der om en ny virus langt borte 
ude i østen. 
Vi lagde traditionen tro ud med 
en velbesøgt juletræsfest, fil-
maftener, julefrokost, fællesspis-
ninger, en smuk korkoncert med 
Frederiksberg Sogns Pigekor og 
så en festlig fastelavnsfest med 
fastelavnsboller, tøndeslagning 
og 100 udklædte børn og voksne. 
Men så skete der noget ude i 
verden. Land efter land indførte 
restriktioner, herunder Danmark. 
Her i Sverige fortsatte vi lidt 
endnu med et spændende fore-
drag om Nepal, den nye børne-
aktivitet Leg & Mad, fællesspis-
ning, læsecirkel og gudstjenester. 
Konfirmandturen til København 
måtte dog aflyses og det blev 
den første aflysning i en lang 
række af aflyste arrangementer. 
Vi skulle have holdt generalfor-
samling i marts, vi skulle have 
hørt Vesterbrosogn Ungdoms-
kor, spist flere fællesmåltider 
sammen, markeret 80året for 
besættelsen, fejret dronningens 
runde fødselsdag og glæden 
over befrielsen for 75 år siden. Vi 
skulle have set flere film og have 
talt om de læste bøger i bog-
cirklen, drukket kaffe sammen i 
Dameklubben, fejret 100året for 
genforeningen med fællessang, 
ligesom vi ville have sunget dans-
ke børnesange med de mindste 
i kirkens udlyste initiativ Åben 
legestue. Der var også udlyst 
endnu en koncert, denne gang 
med den danske gruppe SEJL. 
Men intet blev som det skulle 
og også de unge konfirmanders 
konfirmationer måtte udsættes 

på ubestemt tid. 
Gudstjenesterne blev flyttet 
udendørs med afstand og hånd-
sprit overalt. Til understøttelse 
af salmesangen måtte vi låne et 
EL-orgel og når vejret var usta-
digt, måtte pavillonerne sættes 
op. Flere og flere medlemmer 
fulgte fornuftigt nok myndighe-
dernes anbefalinger om at mind-
ske fysiske sociale kontakter. Vi 
forsøgte at søsætte et initiativ 
om indkøbshjælp, hvilket straks 
fik mange frivillige danske unge 
og børnefamilier til at melde sig 
under fanerne. Men efterspørgs-
len fra vores ældre medlemmer 
kom ikke, forhåbentlig fordi det 
pludselig vrimlede med hjælp-
somme initiativer og butikker, 
der tilbød hjemmeleverancer. 
De eneste fysiske aktiviteter 
udover gudstjenesterne var Leg 
& Mad, som foregik udendørs i 
haven hver 14. dag, Ung i Gøte-
borg og så menighedsrådsmø-
derne, hvor flere og flere efter-
hånden gik over til at deltage 
digitalt. Løsningen blev også 
anvendt på generalforsamlingen 
2020. Efter mange overvejelser 
fik menighedsrådet nemlig plan-
lagt, hvordan vi kunne gennem-
føre generalforsamlingen med 
mindst mulig smitterisiko og med 
mulighed for, at alle, unge som 
ældre, kunne deltage fysisk eller 
ikke-fysisk. Trods nogle få små 
tekniske udfordringer i starten 
af mødet, så blev det en vellyk-
ket sommergeneralforsamling i 
kirkens have med flere deltagere 
end ellers. De fleste sad hjemme 
i deres stuer, men alle kunne 
alligevel deltage i både debatten 
og afstemningerne. 
Traditionen tro sluttede første 
halvår med Sankt Hans, som vi 
valgte at gennemføre i en to-
delt model. Ældre og personer i 

risikogrupperne deltog i et mere 
lavrisikofyldt arrangement for 
sig. Senere på dagen afholdt vi 
et arrangement for børnefami-
lierne, unge og personer udenfor 
risikogrupperne, selvfølgelig også 
under sikre forhold. Selvom det 
ikke var det samme, vi vil vel 
helst være sammen, alle sam-
men, så blev det alligevel to gode 
og hyggelige arrangementer. 
Året 2020 blev også året, hvor vi 
fik penge fra DSUK til en ung-
domskonsulent. Hun begyndte 
i foråret og arrangerede Kierke-
gaards-studiekredse, små fælles-
spisninger, vandre- og kanoture 
for unge danske i alderen 18-
35år. Aktiviteterne blev samlet 
under navnet Ung i Gøteborg. 
Alle aktiviteter var tilpasset 
situationen og de har givet os 
kontakt med en del unge, som 
vi ikke havde kontakt med før. 
DSUK valgte desværre at opløse 
den ungdomsfond, som vi netop 
havde fået tilskud fra. Men flere 
af aktiviteterne fortsætter nu på 
frivilligbasis. 
I anden halvdel af 2020 fortsatte 
vores udendørs gudstjenester, 
telefonmødet, Ung i Gøteborg 
og Leg & Mad. Det lykkedes 
også at få konfirmeret en del af 
vores konfirmander i den sene 
sommer. Ligesom det lykkedes 
at få afholdt et velbesøgt lop-
pemarked, som endda blev rost 
for vores smitteforebyggende 
forholdsregler af en besøgende, 
der arbejder med smittefore-
byggelse. Det samme gjorde 
sig gældende, da det blev tid 
til den årlige julebasar. Vi lagde 
hovederne i blød for, hvordan en 
sådan kunne gennemføres. 
Løsningen blev en bestillings-
julebasar via Ankerkæden og in-
ternet, og primært med afhent-
ning i kirken, men også mulighed 
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for levering. Da præsten, hørte, 
at Dansk forening i Stockholm 
havde aflyst deres årlige jule-
marked, tilbød han, at vi også 
kunne levere der. Mange af vores 
medlemmer meldte sig frivil-
ligt til det store arbejde med at 
pakke, udlevere og udbringe de 
mange danske købmandsvarer. 
Udleveringen af varer strakte sig 
over flere dage her i Gøteborg. 
Mens præsten måtte to gange til 
Stockholm for at have alle varer 
med og tre gange til Danmark 
for at hente varer. Det som så 
ud til at blive en stor manglende 
post i vores regnskab, kom på 
den måde til at blive den største 
omsætning, vi endnu har haft til 
en julebasar. Der er grund til at 
udtrykke taknemmelighed til alle 
frivillige, ikke kun fordi julebasa-
ren dermed var med til at sikre 
kirkens økonomi i et år med 
få aktiviteter. Men også fordi 
mange i både Göteborg og Stock-
holm gennem den store frivillige 
indsats fik julemad på bordet, 
selvom de ikke selv kunne tage til 
Danmark og handle. 
Et andet sted, hvor vi kan sende 
vores taknemmelighed til, er 
vores mange søfolk ude på 
verdenshavet, som trods strenge 

restriktioner og længere ud-
mønstrings- og karantænetider, 
har sikret den frie bevægelighed 
af varer og medicinsk udstyr. 
Trods restriktionerne besøgte 
sømandspræsten 241 skibe med 
715 nytrykte danske aviser, 161 
bøger og en del småindkøb. 
Samtalerne med søfolkene blev 
taget ved landgangen eller over 
internettet, da det var de fær-
reste skibe som i perioden måtte 
få gæster ombord. 
Restriktionerne til trods er det 
lykkedes at gennemføre 31 
gudstjenester i Göteborg og 2 i 
Stockholm i løbet af 2020. Vi har 
ikke haft dåb, men til gengæld 
5 konfirmander og 2 vielser. En 
enkelt begravelse er også blevet 
gennemført. Præsten har end-
videre været på 76 syge-/hjem-
mebesøg. Trods pandemien, så 
nåede vi alligevel op på 628 del-
tagere til arrangementer og 430 
til gudstjenesterne, hvoraf en 
del deltog via mødetelefonen og 
internet. Derfor tak til en omstil-
lingsparat menighed, som hurtigt 
tog de sikre digitale gudstjene-
steformer til sig. Vores organist 
Maria Weejs skylder vi også en 
tak for beredvilligt at stille op. 
Også særlig tak til menigheds-

rådet for deres vedholdende 
arbejde gennem årets mange 
digitale møder, til vores kasserer 
for bogføring og revisorerne for 
deres gennemgang. Tak til alle 
der fik lagt kræfter i de arrang-
ementer, som vi fik gennemført 
trods alt. Tak til redaktionen for 
Ankerkæden og til vores trofaste 
annoncører, HTH Köksforum, 
Göteborgs Begravningsbyrå og 
Helenes Smørrebrød. 
DSUK takkes for fortsat støtte 
med 90% af præstens løn og 
midler til ungdomsarbejdet i 
2020. DSUK Aalborgstift tak-
kes for donation af midler til et 
EL-orgel til udendørs brug. Tak 
til Danas Legat, som har sikret 
transmissionen af gudstjenes-
terne med en gavmild donation 
og desuden støttet børneaktivi-
teterne i Göteborg og Stockholm. 
Desuden tak til SST og Svenska 
Kyrkan for økonomisk støtte i et 
svært år. Endelig en vigtig tak 
til dig og resten af vores med-
lemmer, uden jer var der ingen 
menighed og med dit fortsatte 
medlemskab sikres vores danske 
kulturaktiviteter og gudstjenes-
ter også i fremtiden.  
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Räkenskapsår:
Period:

 

Balansräkning 2021-05-11 10:15

Dansk Kirke i Göteborg
502027-1903

2020-01-01 - 2020-12-31
2020-01-01 - 2020-12-31

 
 

Tillgångar Ing balans Ing saldo Period Utg balans

 
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

1110   Byggnader 4 316 907,86 4 316 907,86 0,00 4 316 907,86

1241   Personbilar 240 000,00 240 000,00 -48 000,00 192 000,00

1248   Ackumulerade nedskrivningar på
bilar och andra transportmedel

60 000,00 60 000,00 48 000,00 108 000,00

Summa Materiella anläggningstillgångar 4 616 907,86 4 616 907,86 0,00 4 616 907,86

Summa Anläggningstillgångar 4 616 907,86 4 616 907,86 0,00 4 616 907,86

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

1910   Kassa 5 279,15 5 279,15 -11 960,15 -6 681,00

1912   Kassa Prästen 0,00 0,00 10 818,73 10 818,73

1915   Kassa Danska pengar -407,49 -407,49 492,49 85,00

1920   PlusGiro 55 303,65 55 303,65 69 099,00 124 402,65

1930   Företagskonto 185 829,73 185 829,73 23 879,32 209 709,05

1935   Företagskonto (Masterkort) 12 976,90 12 976,90 -10 894,88 2 082,02

1940   Övriga bankkonton (Sparkonto) 12 567,47 12 567,47 50 000,00 62 567,47

Summa Kassa och bank 271 549,41 271 549,41 131 434,51 402 983,92

Summa Omsättningstillgångar 271 549,41 271 549,41 131 434,51 402 983,92

Summa Tillgångar 4 888 457,27 4 888 457,27 131 434,51 5 019 891,78

Eget kapital, avsättningar och
skulder

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

Eget kapital

2061   Eget
kapital/stiftelsekapital/grundkapital

-4 762 040,86 -4 762 040,86 0,00 -4 762 040,86

Summa Eget kapital -4 762 040,86 -4 762 040,86 0,00 -4 762 040,86

Bundet eget kapital

2086   Reservfond (Belopp på sparkonto
1940)

-69 259,40 -69 259,40 0,00 -69 259,40

Summa Bundet eget kapital -69 259,40 -69 259,40 0,00 -69 259,40

Sida 1 av 2
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Budget 2020

Budget            Kvartal 1           kvartal 2             Kvartal 3          kvartal 4    Ack. Budget
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Medlemsstatistik 2002 - 2020

A medlemmer  179  Betalende medlemmer
B medlemmer    58   Medlemmer som er registrerede men ej betalt
C medlemmer    68   Registrerede børn under 18 år
Total:                 305
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Jeg kan med glæde konstatere, at vi igen i år er gået med overskud, 119.887 kr. Dette er til stor del på 
grund af basaren, som gik så godt. Derimod har vi ikke fået lige så mange medlemsbidrag ind som året 
inden.

Stor tak for alle ekstra bidrag, som vi har modtaget i løbet af året.

Helle Senor
kasserer



Kanoudflugt. Ung i Göteborg 2020 FOTO: Mathilde 

Frederiksberg Sogns Pigekor


