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ÅRSBERETNING FOR Dansk Sømandskirke I Gøteborg  2021
Endnu et år i Coronaens tegn! Vi 
har levet med restriktioner hele 
året vidste sjældent vilket ben vi 
skulle stå på, eftersom lettelser og 
nedlukninger efterfulgte hinan-
den i hastig takt.
Dette har selvfølgelig haft store 
konsekvenser for os i den Danske 
Sømandskirke i Göteborg. Det 
har påvirket hvordan vi har sam-
les og fejret gudstjenester, årets 
gang, livets store begivenheder 
og vores danske kultur. Mange 
aktiviteter har været ændrede 
eller helt aflyste, både hos os i Sø-
mandskirken, men også hos vores 
samarbejdspartnere og generelt 
rundt omkring os i samfundet.

Vi startede året med den triste 
realitet, at vi ikke kunne afholde 
hverken vores traditionsrige Jule-
træsfest eller Fastelavn. Vi testede 
i stedet Online-Bingo, hvor alle 
deltagere var med over enten 
telefon eller computer. Teknikken 
gav lidt forsinkelser i sendingen, 
men det var en populær om-
gang, med både børn og voksne 
der alle kæmpede for at vinde 
de fine præmier. Undervejs blev 
vi underholdt at altid skiftende 
forklædninger fra vores to vær-
ter: Lars Ulrich og Marie.

Nyt for i år er at vi nu om torsda-
gen har åbent hus i kirken i form 
af Kaffe på Kanden. Det er en en-
kel og uformel mødesform, uden 
tilmelding eller deltagerbetalning. 
Der er ganske enkelt brygget en 
kande kaffe og vores præst, Lars 
Ulrich, er altid til stede. Der har 
været meget hygge, livlige diskus-
sioner og solid vidensdeling om 
stort og småt der dukker op hen 
af vejen. Det har fungeret fint 
som komplettering til det ugent-
lige telefonmøde, som gradvist 
under året er blevet udfaset.

Vores andre faste arrangementer 
har været meget sporadiske og 
afhængige af gældende restriktio-
ner. Dameklubben og Læsecirk-
len har været meget hårdt ramt 
og har kun kunne gennemføres 
enkelte gange. Lidt bedre er det 
gået for Leg og Mad, hvor vi i 
sommerhalvåret har kunne gen-
nemføre en del arrangementer 
ude i kirkens have. Ungerne og 
deres medbragte voksne har nydt 
at kunne træffes trods nedluk-
ninger og restriktioner. Når 
restriktionerne tillod det fortsatte 
Leg og Mad også indendøre, 
dog i lidt mindre format. Ung i 
Göteborg har også været aktive. 
Der har været mange forskellige 
arrangementer: alt fra vandreture, 
kanoture, spilaftener og fælles-
spisninger.
Fælles vandreture for alle alders-
grupper viste sig at være populæ-
re. En enkelt af disse var endda 
med deltagelse af respresentanter 
fra DSUK, som efterfølgende 
skrev en fin artikel om os til bla-
det NYT.

Menighedsrådet måtte, ligesom 
sidste år, lægge planer for en 
alternativ generalforsamling. Igen 
beslutte vi at flytte på datoen, fra 
marts til juni, sådan at det var 
nemmere at holde generalfor-
samlingen udendørs. Vi komplet-
terede desuden med mulighed for 
at deltage digitalt, også i afstem-
ningen. Alle vores kreative tiltag 
kunne dog ikke hjælpe, da him-
len nærmest faldt ned om ørene 
på os i et gevaldigt regnvejr, som 
fik afslutningen på en ellers solrig 
generalforsamling til at ske med 
rekordfart!
For at minimere smittespred-
ning besluttede vi os for et to-
delt arrangement til Sank Hans. 
En fejring tidligere på dagen for 

ældre og andre i risikogrupper 
og en om aftenen med deltagelse 
fra børnefamilier, unge og folk 
uden for risikogrupperne. Begge 
arrangementer gik godt, på trods 
af adskillelsen. Sommeren bød 
ligeledes på en lille, men hyggelig, 
sommerfest.

Efteråret bød på lidt mere socialt 
liv i kirken. Vi havde mulighed 
for enkelte fællesspisninger og 
vi fik gennemført en udflugt til 
Småland i september med guds-
tjeneste i Markaryd med den 
danske menighed der og efterføl-
gende elgsafari.
 
Med hjælp fra mange frivillige 
fik vi vores årlige loppemarket 
i gang. Vi tilpassede os til gæl-
dende restriktioner og fik lavet et 
sindrigt system med ensretning 
inde i kirken for vore handlende 
gæster. Et par effektive arbejds-
dage er det også blevet til, hvor 
der blandt andet blev malet skur, 
ordnet have og udført andre små 
reperationer.

Hen imod vinter øgede restrik-
tionerne dog igen. En julefro-
kost blev det dog til og vores 
traditionsrige Julebasar kunne 
afholdes i et mindre coronatilpas-
set format. Igen var det muligt at 
bestille sine varer via internettet, 
men man kune også handle på 
dagen, købe lodder i boderne el-
ler nye smørrebrød i caféen.
Julegudstjenesten lykkedes det at 
afholde i år. Vi holdt vejret lige 
indtil det sidste, da der i hurtig 
takt kom flere og flere restriktio-
ner og både Danmark og Sverige 
lukkede mere og mere ned. Vi 
måtte derfor undvære søfolkene, 
som ikke kunne forlade skibene.

Det digitale som middel til at 
“mødes” er noget vi alle efterhån-
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den blev ret så garvede i at bruge. 
Ikke kun til en gang Bingo, men 
også i forhold til eksempelvis me-
nighedsrådsmøderne og gudstje-
nester. Vi har afholdt 35 gudstje-
nester i kirken i år og eftersom 
der under store dele af året var 
en deltagergrænse på 8 personer, 
har vi fortsat formatet fra sidste 
år, hvor man kunne ringe ind 
via telefonen eller se med via 
Youtube. Vi har desuden haft 6 
gudstjenester som udelukkende 
havde digital deltagelse. Samlet 
set har det været 783 deltagere i 
gudstjenester i årets løb, de fleste 
af dem via de digitale kanaler.

Vi er nu kommet i gang med 
konkrete tiltag i forbindelse med 
den længe planlagte renovering af 
kirken. Vi lagde ud med en gen-
nemgang af bygningen sammen 
med en byggesagkyndig, som 
påpegede flere akutte problemer 
og som kom med anbefalingen 
om hvad der burde prioriteres 
indenfor de næste par år. Vi har 
fået tjekket med kommunen hvad 
de havde registreret af ændringer 
gennem tiden på bygningen og 

haft samtaler med DSUK hvor-
dan vi går videre med fonds-
ansøgninger.

Vi har også haft møde med 
Svenska Kyrkan angående den 
finansielle støtte vi modtager fra 
dem. De meddelte os at støtten 
desværre kommer til at bortfalde, 
med sidste udbetaling i 2022.De 
vil dog gerne fortsat støtte os på 
andre måder hvor det kan lade 
sig gøre.
Der har længe været annonceret 
nye regler for den svenske stats 
uddeling af støtte til trossamfund. 
Disse regler er nu blevet endeligt 
annonceret og forventes træd i 
kraft primo 2023.

Der har været 65 hjemmebesøg 
fra vores præst og Lars Ulrich 
har desuden været afsted for at 
afholde to konfirmationer. Det 
har været tre begravelser i løbet 
af året.
Skibsbesøg blev det også til årets 
løb, 134 af slagsen, dog igen tyde-
ligt mærket af Coronaen. Ofte var 
det ikke muligt at komme om-
bord på skibene, men 396 aviser 

og 331 bøger blev dog afleveret 
på skibene til adspredelse og 
oplysning for søfolkene på de 
danskflagede skibe.

En stor tak til vores samarbejds-
partnere gennem året! Vores faste 
annoncører i Ankerkæden: He-
lenes Smørrebrød, HTH Köksfo-
rum, T-H Transport og Göteborg 
Begravningsbyrå. Ligeledes er der 
Danske Sømands- og Udland-
skirker (DSUK), MST (tidligere 
SST) og Svenska Kyrkan, som alle 
bidrager til at vi kan have vores 
danske kirke i Göteborg.
Til sidst skal der herfra lyde en 
stor tak til alle de frivillige som 
yder en stor indsats for at vores 
arrangementer kan afholdes. Tak 
for at I stiller op til alt der skal 
gøres fra madlavning, til opryd-
ning og reperationer og ikke 
mindst til en god snak over en 
kop kaffe!
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Menighedsrådsmøde onsdag den 6 april
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Diagram Intægter 2021

Indtægter (Aktiviteter)  46% Indtægter (Medlemskontigent) 11% Indtægter (Bidrag) 43%

Diagram Udgifter 2021

Direkte udgifter 29% Externe udgifter 56% Inhyrd hjälpepersonl + afgift til DSUK '15%

Direkte udgifter er en direkt kopling til intægter Aktiviteter.

På diagrammet intægter ser vi at intægter på aktiviteter og bidrag er næsten liga storre.
medlemsinbetalningarne er bare en liile del (11%)
På udgiftssiden er det klart at det er driften som er den største post (56%).
Inhyrd hjælpepersonal er til størate del organisten samt kirkens del af præstens løn.
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Budget 2021

Budget            Kvartal 1           kvartal 2             Kvartal 3          kvartal 4    Ack. Budget

Intægter Udgifter

Budget 2022
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Medlemsstatistik 2002 - 2021
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A medlemmer  166  Betalende medlemmer
B medlemmer    73  Medlemmer som er registrerede men ej betalt
C medlemmer    65   Registrerede børn under 18 år
Total:                 304

Kassererens kommentarer til årets regnskab
Jeg kan med glæde konstatere, at vi i år er gået med overskud 14 405 kr.

Medlemsantallet er steget siden 2019, fra 229 til 304, hvilket er godt, men vi be-
hæver stadig øge vores medlemsantal, da vi er afhængige af støtten fra SST.

Jeg kan se, at antallet medlemmer, som betaler er blevet mindre siden 2019, hvil-
ket ikke er så got.

Helle Senor



billede fra Vandreturen som havde deltagelse fra DSUK

Kirken i Markaryd


