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Halsnæs Flyttebil ApS
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Kommune-opgaver
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gerne for uforpligtende tilbud på din flytning.
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Georg Jensen Damask Delft
Grundlagt i 2002, er den første damaskbutik uden for Danmarks grænser.
Udover vores udbredte kollektion af bord- og køkken-tekstil tilbyder Georg Jensen Living
et stort udvalg af bestik og boligaccessoires. Derudover består sortimentet af moderne
porcelæn, krystal og køkkenudstyr.
Kig ind i vores butik i Delfts centrum.

www.georgjensendelft.nl
info@georgjensendelft.nl

Join the Danish Dutch Business Club - where business
people with an interest in Denmark and the Netherlands
meet to network.
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Danish Dutch Chamber of Commerce
De Lairessestraat 97 | 1071 NX Amsterdam | THE NETHERLANDS
E: info@danishchamber.nl | W: www.danishchamber.nl | Twitter: @_DanishDutchBC_
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Stor tak for Gofundme og donationer.
2020 var et svært år for alle! Som I ved, kommer de fleste af pengene til kirkens drift fra overskuddet på
julemarkedet og private arrangementer. Og når julemarkedet og arrangementerne ikke kan blive afholdt
som vanligt, som det skete i 2020, bliver kirkens økonomi skrøbelig.

Har du brug for at snakke?
Alt er anderledes. Man kan godt ængstes og føle sig ensom. Måske er du ved at blive skør af at have
børnene hjemme. Eller lige pludselig være sammen med din partner 24/7. Lige meget hvad grunden
er - og det behøver ikke handle om corona - er du velkommen til at kontakte mig for at snakke.
Du kan ringe til mig på 06 67 10 22 00 mandag - onsdag mellem 13.00 og 15.00.
Eller skrive til mig på kng@km.dk, for at lave en aftale om at mødes på skype eller telefon samtale.
Som præst er jeg bundet af 100 % tavshedspligt, det betyder at lige meget hvad vi snakker om, forbliver det fortroligt.
Kærlige hilsner
Kristine Gustav. Sømandspræst i den Danske Sømandskirke Rotterdam
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Stor tak Gofundme & har du brug for at snakke?

Derfor er vi virkelige taknemmelige for de næsten 5000 euro, som I donerede til via Gofundme og alle de
flotte private donationer, som blev overført til kirkens konto. Det er en stor hjælp. Tusinde Tak for jeres
generøsitet!

Formandens beretning 2020
Den Danske Sømandskirke Rotterdam

Kære alle
Velkommen til kirkens generalforsamling, hvor jeg
har glædet mig til at kunne berette om
”Året der gik” i Den Danske Sømandskirke Rotterdam.
2020 bød på et nyt Kirkeråd, som ændrede sig i
løbet året. Hvis I kan huske sidste år, måtte vi ud i
en ekstraordinær generel forsamling, fordi vi manglede deltagere. Men i sidste ende måtte vi alligevel
ud i at vælge blandt flere kandidater – et godt eksempel på at der altid er støtte til vores kirke her i
Rotterdam.
Kirkerådet blev således udformet med Kristine som
præst selvsagt, Anne som IT-ansvarlig, Henrik som
bygningsansvarlig, Laura som næstformand, Karin
som event-manager, Jannie som køkkenansvarlig,
og til sidst men ikke mindst Gitte som suppleant.
Som året gik måtte Laura dog flytte til Danmark og
meldte sig derfor ud. Hendes stilling som næstformand blev overtaget af Anne, så hun har siddet på
to poster dette år. Karin hev også teltpløkkerne op
og vendte snude mod Danmark, og vi havde derfor
fornøjelsen at tilføje Gitte som event-ansvarlig.

Som supplement til gik vi i krig med vores online-bu-

Dertil blev der også skåret på kirkeassistenten, så
vi gik fra to til en. Det satte naturligvis sine spor. det
krævede mere fra os frivillige, det krævede mere af
den enkelte assistent, og det krævede mere fra hele
kirkerådet. Vi var heldige, at Josefine støtte til som
assistent. Hun havde ben i næsen, som man siger,
men desværre måtte hun forlade os tidligere end
planlagt.
Til trods for det, har Kristine holdt 18 gudstjenester,
samt været i det innovative hjørne og derudover
holdt ni online gudstjenester. Dertil har der også
været 58 skibsbesøg. Det synes jeg er flot klaret.
I det hele taget vil jeg gerne sige en kæmpe tak til
vores præst Kristine. Du har kæmpet med et nyt og
meget uerfaren Kirkeråd; der har være nye restriktioner og regler næste hver 14. dag; du har haft en
formand, som har været begrænset til rådighed;
og har måtte klare mange af problemerne selv.
Men til trods for det, og til trods for at du har været
sygemeldt i en længere periode, har du stadig
formået at holde på dit store smil, og været en vigtig brik i at holde sammenholdet i tider, hvor mange
eksterne faktorer har givet splittelse og frustration.
Tak for dig.
Ligeledes vil jeg også gerne sige tak til vores to organister Andreas og Erik. Der har været færre toner
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Vi har selvsagt haft mange udfordringer hen af vejen forbundet til corona. Vi har lært meget. Vigtigst
af alt har vi fået bekræftet den enorme støtte, der
er fra hele menigheden og folk udefra. 1000 tak for
det. Corona kunne ikke knække det sammenhold,
vi har - heldigvis.

formandsens beretning

Det har været et udfordrende år for os. Det har det
formentligt været for alle i menigheden også, ikke
mindst pga. af corona. Vi nåede lige at holde fastelavn inden, vi måtte lukke kirken over flere gange.
Vi nåede dertil at holde en 80-årig fødselsdag,
et bryllup, Sankt Hans, w konfirmationer og en
barnedåb, Og som I formentligt alle ved, så fik vi
sammen med mange af jer stablet et julemarked
sammen, som tillod os at invitere alle på besøg og
stadig få lidt at den danske jul i kirken - til trods for
de mange restriktioner vi måtte tilføje hen af vejen.
Mange arrangementer har desværre ikke været
muligt at gennemføre dette år, hollænderbørn som
eksempel, mens kirkens 50-årige fødselsdag også
måtte udskydes til en endnu ukendt dato.

tik - interessen her var overvældende: Mange ting
var udsolgt samme dag, vi gik online, og vi måtte
konstant bestille nye varer for at imødekomme
forsørgelsen. Vi endte med at lukke ned igen, ændre taktik og så vurdere, hvordan vi skulle styre det
fremadrettet. Det er uden tvivl en succes, men den
kræver en hjælpende hånd fra frivillige.

at spille i det forgangne år, men forhåbentligt kan vi
lytte til jeres salmer igen, når vi får styr på corona.

i kirkerådet, og Kirsten var min to-go-to i mange
omgange især under julemarkedet. Tak for det.

En kæmpe stor tak til vores kasserer, Heidi Neve.
Foruden at holde styr på vores regnskab har du
bidraget med en kæmpe hjælp i form af erfaring og
gode råd til os i kirkerådet. En stor tak til Line Kofoed
for at hjælpe med regnskabets afslutning.

Hermed vil jeg slutte min beretning med en tak for
ordet og med et ønske om et godt 2021, forhåbentlig med flere kram, kys, nærhed og alt hvad der følger med.

En stor tak til hele kirkerådet, både nuværende og
de medlemmer som gik ud i løbet af året. Jeg er
stolt over, hvad vi fik opnået under de omstændigheder, vi har måtte arbejde med.

Martin

Kære menighed,
Vores fælles rejse i 2020 har været omgivet af mange uventede forandringer og usikkerheder, der skulle
tages stilling til. Måske derfor har den danske Sømandskirke virket som mit frirum.
Netop med denne uforudsigelige rejse som kirkerådsmedlem er det en stor tilfredsstillelse, at vi sammen
har kunne løfte opgaven og skabe rammer for de mulige events som Skt. Hans, gudstjenester, fredagscafe og Julebutikken. Det er resultatet af disse events og det, at kunne skabe rammerne for medlemmer og
menighed, samt bevare og præsentere den danske kultur for min familie og venner, som har skabt tilfredsstillelse.
Kirken og omgivelserne har gjort, at hver gang jeg er taget afsted til kirken, så står mine hollandsk-danske
børn i kø for at komme med.
Selvom jeg har fuldtidsjob og mindre børn, så er det muligt at være en del af kirken, dens drift og sørge for
bygningens vedligehold.
Til sidst er det vigtigt at minde om, at rådet ikke står alene. Der er mange medlemmer, som er villige til at
hjælpe rådet med at arrangere events i løbet af året og tage sig af praktiske opgaver. Så grib chancen og
form rammerne for fremtidens sociale og kirkelige aktiviteter. Der er masser af muligheder for tiltag, der kan
sikre kirken som et frirum og socialt omdrejningspunkt i lang tid fremover.
Godt Nytår!

2020
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Formandsens beretning & hilsen fra Henrik

Endnu en tak til menigheden for støtten,
medlemskabet og alle de frivillige timer, som er blevet brugt i løbet af året.
En personlig tilføjelse fra formanden så har den
enormt varme og venlighed, jeg har mødt hen af
vejen, været en enorm positiv oplevelse. Tak for det.
En personlig tak fra formanden også til Kirsten, i
har alle været en kæmpe hjælp, og hjulpet alle os

Medlemmer,
Tak for jeres
støtte...

Det gamle Kirkeråd takker af.
Tusinde tak for det store arbejde.

Generalforsamling
Kære menighed,

Hvis du er interesseret eller kender en der er, så kontakt os hurtigst muligt og helst inden den 20. februar, så
vi fortsat kan have en velfungerende kirke i Rotterdam.
Mange varme hilsner fra alle aktive i Sømandskirken i Rotterdam
7

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling blev afholdt søndag den 31. januar 2021. For første gang i Sømandskirkens
historie blev generalforsamlingen i fin COVID-19 stil afholdt som videokonference. Det gjorde, at vi havde
“besøg” fra hele Nederlandene og sågar Nordsjælland. Mange tak til alle der deltog.
Generalforsamlingen forløb godt med en god stemning og livlig diskussion trods det nye medie for mange.
Derfor kan kirken nu også byde velkommen til Andras, Elizabeth og Gitte i kirkerådet for 2021. De tre medlemmer er dog desværre ikke tilstrækkelige til at opfylde kravet om fire medlemmer og heller ikke vores
ønske om seks medlemmer i rådet. Som midlertidig løsning indtil kirken kan genåbnes blev det tilbudt at to
afgående kirkerådsmedlemmer forblev i rådet. Generalforsamlingen valgte dog at søge nye kandidater med
det samme, for derved at kunne konstituere fremtidens råd hurtigst muligt. Derfor er der fastsat en ekstraordinær generalforsamling den 7. marts 2021 (indbydelse følger).
Kirken opfordrer derfor alle interesserede til at kontakte rådet eller kirken direkte. Vi fortæller gerne mere om
kirken og rådets spændende opgaver. De afgående medlemmer og de mange frivillige støtter jer naturligvis
også fremover.

Den daglige vane, der kan gøre forskellen
….Om lykken ved at gå

”Tab for Alt ikke Lysten til at gaae: jeg gaaer mig
hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer
fra enhver Sygdom; jeg har gaaet mig mine bedste
Tanker til, og jeg kjender ingen Tanke saa tung, at
man jo ikke [kan] gaae fra den. Selv om man gik
saaledes efter sit Helbred, at dette bestandigt var
een Station forud – jeg vilde dog sige: gaae! … Naar
man saaledes bliver ved at gaae, saa gaaer det
nok”.
Kierkegaard i et brev til sin svigerinde Henriette (Jette) Kierkegaard (1847).

Gå en tur!
Jeg har altid holdt af at gå. Men i det forløbne år,
hvor vi har skulle isolere os fra coronaens smitte,
hvor hverdagens rutine er brudt, alt sport af flere
omgange har været lukket ned, det sociale liv
stærkt begrænset og vi alle arbejder hjemmefra, er
det som om den daglige gåtur får større og større
betydning, både fysisk, mentalt og socialt.
Men det at gå, er ikke bare noget vi gør, det går dybere og er grundlæggende eksistentielt. Vores krop
er skabt til at gå og gangen var forudsætningen for,
at vi blev mennesker og vores hjerne begyndte at
vokse. Eller som filosoffen Nietzsche siger det: ” Det
er når man går de store tanker fødes”.

Vi kan også komme af med både vrede og frustrationer, når vi går Og vi kan forebygge stress, depression og angst. Den Danske politiker Ritt Bjerregaard holdt også meget af at gå: og hun beskriv
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På den måde kan det være en ide, at få det som en
indbygget rutine, at gå en tur hver dag. For noget af
det der kan stresse os mennesker mest, det er en
hverdag uden struktur. Så en indlagt gåtur i hverdagen er et godt bud på at skabe nogen faste ramme
i en tid, hvor vi ikke skal kører til og fra arbejde og
dagene godt kan komme til at flyde ud.
Samtidig udleder en gåtur – udover dem til hukommelsen – også andre hormoner, der skaber både
glæde, lykke og velvære.
At gå med en ven
Jeg kan godt lide at gå med en ven. På den måde
kan jeg blive ved med at have gode sociale relationer på trods af alle restriktionerne, hvilket er
virkelig vigtigt for mig. Det at gå tur med en ven,

Præstens klumme

Det er videnskabeligt bevist
Hvad mange tænkere og filosoffer gennem tiderne
har erfaret, har videnskaben nu bevist: musklerne
og hjernen hænger sammen. Når musklerne arbejder, dannes der stoffer, som sendes ud i blodbanen. Nogen af de stoffer påvirker blandt andet
vores hukommelsescenter til det bedre. Videre er
det statistisk bevist, at det forebygger mindst 35
forskellige sygdomme.

sine ture således: ”Ved at gå lange ture og udmatte
mig selv, forsvandt tankemylderet. Udmattelsen tog
over, så jeg kunne sove.” ”Når det kører rundt i hovedet, sover man jo dårligt. Her var gåturene helt
klart en hjælp. Jeg fik fred.”
Jeg tror, at det især er værd at tænke over i en tid,
hvor vores rutiner er ændret og vi arbejder hjemme.

er med til at give mig lysten og motivationen for at
komme ud hver dag. Og det gør mig glad!
Jeg oplever, at når jeg går med en ven, så har vi altid nogle virkelig gode samtaler – Jeg tror tankerne
kører hurtigere og lysten til at åbne op er større. På
den anden side nyder jeg også at man kan gå to og
to i hinandens selskab uden at sige noget og uden
stilheden bliver pinlig.
At gå en tur er mindst lige så godt som mindfulness
”Når man vandrer, er man ikke engang nødt til at
tænke. At tænke det ene eller det andet på den ene
eller anden måde. I kraft af den vedvarende automatiske kropslige anstrengelse bliver ånden atter
modtagelig. Da sker det, at tankerne kan komme til
at indtræffe, finde sted.”
Immanuel Kant (Tysk filosof 1724)

Man har også forsket i og fundet ud af at gang kan
have en større effekt end mindfulness. (Kristeligt
Dagblad 20.jan 2021) Forskere fra University of
Cambridge er lige kommet frem med en dugfrisk
analyse, som fortæller at en gåtur mindst lige så
godt kan reducere stress og depression som meditation og mindfulness, som ikke nødvendigvis virker for alle mennesker. Så hvis du finder det svært
eller mærkeligt at meditere har en gåtur altså den
samme effekt på dit helbred. Som Kant udtrykker
det ”man er ikke nødt til at tænke”…. ”I kraft af den
vedvarende automatiske kropslige anstrengelse
bliver ånden atter modtagelig.”
Så… gaae! … Naar man saaledes bliver ved at gaae,
saa gaaer det nok”.
Litteratur: Bente Klarlund ”Gå - Bogen

Præstens klumme
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Tak for et godt
julemarked
2020!

Julemarked
2020

10

Vi siger mange
tak!

Julemarkedet i Den Danske Sømandskirke 2020
Det blev et godt julemarked ud fra de betingelser, vi havde for det i 2020. Vi måtte tage forholdsregler med,
hvor mange der måtte være samlet på kirken, og lige indtil sidste øjeblik vidste vi ikke, om vores udvidede
julebutik overhovedet kunne blive en realitet.
Som udgangspunkt regnede vi med færre gæster og derfor også mindre salg. Men det skulle vise sig, at vi
slet ikke havde madvare nok. Hvad vi ikke kunne vide i vores forberedelse var, at mange danskere valgte
at blive i Nederlandene julen over, men stadig gerne ville holde de danske traditioner inkl. naturligvis også
maden.
Jeg er virkelig taknemmelig over alle de frivillige, der på trods af corona mødte trofast op for at julemarkedet
kunne blive til noget - også selvom formen på det i 2020 var noget anderledes. Så tak for jer!
Håber vi ses til et dejligt julemarked 2021 uden restriktioner og bekymringer.

2020
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Julemarked

Kristine

Vi siger mange
tak!

Når man siger november til mig, siger jeg det består ikke...... Det er hele året, som er november i Sømandskirken. Siden jeg kom tilbage til kirken i 2016, har der været så mange sjove episoder rundt julemarkedet, som bare får mig til at smile stort indvendigt. Man skulle så tro, at i år 2020 der skete der ikke
noget sjovt, men det er slet ikke sandt.
Ud af de ni dage vi holdt åben, var jeg der selv otte dage. Det gjorde så, at jeg så jer alle sammen i jeres
rette element: at hjælpe som frivillige, hygge med kunder, gøre noget sammen med andre, lytte, snakke,
grine med hinanden. Det var virkelig enestående at se om sig - al den dejlige hygge, som bare ventede
på at blive brugt.
Det som for mig var et højdepunkt skete søndag den 22. november om eftermiddagen. Vi hang lidt rundt
om klaveret i kirkerummet; der var ingen kunder på det tidspunkt. Erik og Andreas spillede sammen......
Gerda stod lidt og sang med. Vi holdte god afstand. Pludselig spillede Erik en kendt julemelodi: ”Nu det
jul igen, og nu det jul igen, og julen varer lige til påske”. Så begyndte Gerda at svinge rundt, og Andreas
og jeg fulgte med. Vi sang og svingede hinanden under armene. I skulle have set os.... vi var lidt uartige.
Det var, som vi plejede at danse efter hinanden. Derefter fik vi en lille smagsprøve på præsttanker Det
blev en fantastisk dejlig dag.. Hilsen Kirsten

Følelsen af samhørighed, samarbejde og positivitet stod højt og glæden at se alle dem, som kom ind,
var dejligt, og der var hygge og smil og glæde. Der blev arbejdet på højtryk for at få varerne ind til tiden,
så alle kunne nyde en dansk jul med mad og pynt. Efter julebutikken var slut, blev alt nedtaget med god
følelse og samarbejde. Tak til alle frivillige som kunne hjælpe.
Det har været nogle fantastiske måneder.
Hilsen Gitte
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Hilsner fra Kirsten & Gitte

Jeg kom ind i kirkerådet som suppleant i 2020 og blev senere event-manager, og det var en stor opgave.
Forberedelser var jo noget af en udfordring til julemarked, som vi måtte lave om til en udvidet julebutik.
Da det kom op at køre, så blev det en fantastisk julebutik med dejlige frivillige til at hjælpe.

Dagbog fra
kirken

01

01
Vi begyndte med en udendørs gudstjeneste. Jannie havde lavet dejligt mad, som hun anrettede
i ”familiepakker”, og Thomas grillede som sædvanlig. Elisa havde bygget en heks, som vi fik
brændt af og sendt afsted. Det var dejligt at være
sammen.
Jeg håber af hele mit hjerte på en kæmpe Sankt
Hansfest 2021
Kh.Kristine
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Sankt Hans

Her er lidt billeder og fortælling fra Sankt Hans…
Det føles for så længe siden… men vi havde faktisk Sankt Hansfest for lidt over et halvt år siden.
Også dengang var vi underlagt restriktioner og
kunne derfor ikke være mere end 30. Men det
blev en skøn dag – også med afstand. Og næsten
som vi plejer at holde den.

Dagbog fra
kirken

02

En konfirmands overvejelser
Jeg skal konfirmeres til næste år, i foråret 2022.
Jeg vil gerne blive konfirmeret, fordi hele min
danske familie er protestanter, og fordi jeg er
opvokset med at gå i kirke. Jeg kan også godt lide
at synge salmer. Dog er nogle ret lange. En undtagelse er ”Nu Falmer Skoven Trindt Om Land”,
som har hele 10 vers, men den kan jeg rigtigt
godt lide alligevel.
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Men jeg er aldrig blevet døbt, fordi mine forældre
ville have, at jeg selv skulle vælge det. Så det skal
også ske inden, jeg bliver konfirmeret. Det er jeg lidt
spændt på, fordi det mest er små børn, der bliver
døbt. Men jeg skal nok lade være at hyle, når jeg får
vand på mit hoved.
af Ninthe Kristine Albjerg

En konfirmands overvejelser

02

Dagbog fra
kirken

02
KONFIRMATION 2022
Har du børn i alderen fra 13 til 15 år, der vil konfirmeres i 2022? Hvis ja - henvend jer gerne i god tid for
at få oplyst tidspunkter for undervisning i året forud for selve konfirmationen.
Datoen for konfirmation i 2022 er søndag den 5. juni kl.12.00.
Indskrivning og informationsmøde
Indskrivning kan ske ved gudstjenesten i Sømandskirken søndag d. 12. september 2021, hvor både konfirmand og forældre møder op sammen. Husk at medbringe konfirmandens dåbsattest.
Det er også muligt at indskrive sig ved at sende en e-mail til præst Kristine Gustav på kng@km.dk.
E-mailen inkl. vedhæftet konfirmandens dåbsattest, skal være modtaget senest den 13. september.
Herefter (i slut september?) bliver der afholdt et informationsmøde, hvor det er vigtigt, at man (både
konfirmand og forældre?) deltager.

Spørgsmål?
Hvis du/I har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Sømandspræst Kristine Gustav på tlf.
0637102200 eller e-mail kng@km.dk
Udgifterne til konfirmationen dækkes af et bidrag på 200 euro, dette inkluderer to konfirmandweekender.
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konfirmations tilmelding

Udgifter
Udgifterne til konfirmationen (konfirmationsundervisning/forberedelse) dækkes af et bidrag på 200 euro
(pr. konfirmand), og inkluderer udgifter til afholdelse af to konfirmandweekender.

Organisternes hjørne

Organisternes hjørne Nr. 1
Organisterne i Sømandskirken, Andreas Leif Petersen og Erik Albjerg, skriver på skift om løst og
fast, stort og småt. Det bliver nok noget i den dur.
Eller i mol for den sags skyld. Vi vil dog prøve at
holde en god tone.
Som noget nyt vil vi organister skrive indlæg til
KH. Undertegnede tager gerne teten og vil gerne
lægge for med at fortælle lidt om min egen baggrund for at spille i kirken, og den store glæde det
er for mig.
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Jeg er ikke uddannet organist men som musikteoretiker og jazzkontrabassist fra konservatoriet i Haag. Som docent i musikteori indenfor
jazzmusik lige siden 2000 er melodi og harmoni
samt improvisation grundelementerne i min undervisning. 4- eller 5-stemmige harmoniseringer
med variationer af melodi er en vigtig disciplin.
Derfor er der intet stort spring til salmernes dejlige
melodier og harmonier fra den danske salmetradition. I salmerne kan jeg også variere harmonierne, hvor jeg synes, at det er passende. Så hvis
mit spil er lidt inspireret af jazz fra tid til anden, er
der en god grund til det.
Ligeledes improviserer jeg næsten altid præ-og
postludium. Jeg baserer mig gennemgående
på en af dagens salmer. Hvis en salme ikke er
særligt kendt, spiller jeg ofte den som præludium,
for at menigheden forhåbentligt har lidt større
mulighed for at synge med et øjeblik senere.
Hvis jeg bruger et fragment fra en velkendt salme,
kan jeg ofte gå mange veje og begive mig ud på
et musikalsk eventyr. Derved er det svært at vide,
hvor det bærer hen inden, at jeg begynder. Såvel
melodi, harmoni og form er derfor uvis fra starten men opstår undervejs. Det øver jeg mig i at
fornemme og høre de kommende momenter, når
jeg improviserer.
For mig som jazzmusiker er det derfor en meget
anderledes ramme at spille i, for i jazzen er formen og harmonierne næsten altid fastlagte på
forhånd. Så det er meget lærerigt, spændende og
lidt nervepirrende at begive sig ud på musikkens
”åbne hav”.
Fra mit udgangspunkt som jazzmusiker er det
åbenlyst, hvor rig den danske sangskat er - både
hvad salmerne, Højskolesangbogen og andre
sange angår. Det er en tradition, der er levende.
For man synger, og der bliver til stadighed kom-

Organisternes hjørne

Der var engang…
Jeg begyndte at spille i Sømandskirken i foråret
2006. Det skete lidt ved et tilfælde, for jeg blev
opfordret af den daværende organist Andreas
Dreier, som jeg kendte fra musikkonservatoriet
i Haag. Der var Andreas elev i jazzkontrabas og
jeg docent i jazz-musikteori. Det er jeg i øvrigt stadigvæk. Andreas fortalte mig om Sømandskirken,
som jeg indtil da aldrig havde været i, og jeg har
dog boet i Holland siden 1992. På trods af at jeg
altid har været glad for at tage til gudstjeneste i
blandt andet Svendborg, hvor jeg kommer fra, havde jeg indtil da haft for travlt med mit musikliv til
at besøge kirken. Set i bakspejlet skulle jeg have
gjort det tidligere, for lige siden har jeg følt mig
hjemme i kirken. Sømandskirken, både som kirke
og forsamlingshus og tilsammen med menigheden og præsten, har vist sig at være et dejligt
sted at komme.
Andreas foreslog, at vi kunne dele jobbet, og det
tog jeg imod med glæde, for jeg havde allerede
længe inden da anskaffet mig Koralbogen - den
nyeste udgave fra 2003 - og spillede meget gerne
salmer for mig selv derhjemme. Ligeledes sang
jeg i kirkekor et par år i Vor Frue Kirke i Svendborg,
hvor der var en dygtig organist, Hans Mollerup.
Jeg nød altid hans spil og var meget imponeret
over hans alsidighed og evner. Han var meget
seriøs men havde også humor. En enkelt gang
sagde han om dagens prædiken: ”Præsten gik ud
fra teksten, men kom aldrig tilbage”.

At jeg derved kom til at spille til gudstjenesterne i
kirken var og er til stadighed en rigtig stor glæde
for mig.

Organisternes hjørne

poneret nye og tidssvarende værker, der kun ved
deres gode kvalitet bliver optaget i og indgår i traditionen.
At dette ikke findes i samme grad i Holland (eller
slet ikke?) har gjort det endnu mere klart for mig,
hvor dejligt det er synge sammen. Jeg mener
selv, at det ligefrem er en nødvendighed. Det har
jo også vist sig under det seneste års lock-down,
hvor fællessangen er blomstret op igen i Danmark. Af og til ser jeg gerne selv morgensang og
fællessang på Danmarks Radio
(www.dr.dk/drtv/serie/morgensang), hvor jeg
gør opvarmning og synger med. Det er faktisk
altid forfriskende og stimulerende. Det kan varmt
anbefales.

Erik Albjerg

Hvis du gerne vil genopfriske nogle salmer eller
lære de nye, så kan du altid benytte dig af
www.dendanskesalmebogonline.dk
For de historieinteresserede er der ligeledes der
en god og interessant oversigt over salmebogens
udvikling lige siden reformationen i Danmark.
Jeg tror, der er mange ligesom jeg, der lige nu
savner rigtigt meget at synge sammen. Forhåbentlig kan det snart lade sig gøre igen i Sømandskirken.

....og mange flere ...
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Danske varer vi har i butikken...

Hjemme hygge

Frivillig
Fra frivillig til gode venner.

Jeg havde meldt mig som frivillig hjælper til årets julemarked. Jeg var lidt spændt på, hvordan det ville
blive, midt i denne mærkelige tid med Corona og afstandskrav. Ville der overhovedet komme besøgende til markedet?
Om morgenen da jeg mødte ind i kirken, fik jeg en lille ’morgen snak’ med andre frivillige over en kop kaffe og dejlig hjemmebagt kage. En af de andre frivillige var en indisk kvinde, Cheryl , som jeg skulle arbejde sammen med i køkkenet. Dagens menu var de gode danske klassikere æbleskiver og hotdogs, som
vi skulle tilberede og servere ude i haven. Først på morgenen havde vi kun få besøgende, så vi havde
masser af tid til at tale sammen og lære hinanden bedre at kende. Snakken faldt hurtigt på gode gamle
danske juletraditioner, indiske mad opskrifter og sjove anekdoter og snart var køkkenet fyldt med latter.
Op ad dagen som der kom flere besøgende. Vi fik travlt fordi vores hotdogs og æbleskiver var et hit
blandt gæsterne! På trods af travlheden, havde Cheryl og jeg stadig tid til at hygge. Jeg spurgte Cheryl,
hvordan hun skulle tilbringe Julen. Da hun ikke havde nogle planer, inviterede jeg hende til at tilbringe
juleaften hos mig og min lille familie, og så kunne hun jo også smage dansk julemad.
Det var min første juleaften, hvor jeg selv stod for at tilberede julemiddagen. Jeg havde købt de fleste
ingredienser gennem kirken og på youtube lærte jeg ”hvordan steger man en sprød flæskesteg” og
”hvordan laver jeg den perfekte brune sovs”. Jeg var helt på bar bund!

Et par uger senere inviterede Cheryl os på hjemmelavet indisk mad, Karry kokos Kylling med Aloo
Paratha og Pula ris. Dertil fik vi serveret en yogurt drik, som hedder Lassi. Det var noget helt andet
end den danske julemiddag, men ikke desto mindre, smagte det fantastisk. Og det allerbedste, vores
venskab startede den dag i kirkens køkken og vi har sidenhen haft flere herlige sammenkomster og
smagfulde middage.
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En lille historie

Men jeg fulgte slavisk videoen trin for trin. Det skulle lykkes for jeg havde jo lovet Cheryl og mine andre
gæster fra Mexico, som jeg også havde kommet til at invitere, en ”perfekt dansk julemiddag”. Juleaften
blev en succes. De kunne virkelig godt lide julemaden, selvom gæsterne syntes at de brune kartofler var
en lidt mærkelig kombination.

Hjemme hygge

Madhjørnet
Boeuf Bourguignon

Ovnbagte kardemommepærer

900 gram oksekød i tern af 2 cm
3 tsk olivenolie
1 mellemstort løg i skiver
1 tsk mel med top
500 ml Bourgogne rødvin
2 fed pressede hvidløg
2 timiankviste eller en 1/2 tsk tørret timian
1 laurbærblad
250 gram champignon
2 gulerødder i tykke skiver
225 gram bacontern

Antal portioner: 4
Tid: 35 minutter heraf 25 minutters bagning

Salt og peber
Tænd ovnen på 140 grader.
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Forvarm ovnen til 175 grader.
Skær pærerne I halve og fjern kernehuset.
Læg pærerne i et ovnfast fad. Sørg for at pærerne
ligger stabilt.
Fordel tynde skiver af smørret over pærerne.
Fordel derefter sirup, kardemomme og kanel ovenpå.
Bages i ovnen i ca. 25 minutter, indtil pærerne er
møre.
Knus kiksene og strøg dem over pærerne.
Pisk fløde, philadelphia og flormelis sammen, og
server sammen med de lune pærer.
Pærerne kan fx. også serveres med is.

Madhjørnet

Retten tilberedes i en tykbundet stegegryde, som også
skal kunne tåle at komme i ovnen.
Kødstykkerne brunes i olien på komfuret og tages derefter op af gryden.
Derefter steges løg og bacon. Når det er færdigstegt,
putter du det kødet? tilbage i gryden med kødsaften???.
Tilsæt mel og bland det hele godt.
Hæld vinen over lidt efter lidt.
Tilsæt hvidløg, timian, samt salt og peber efter smag
Læg låget på og sæt gryden ind i oven ved 140 grader
i 2 timer.
Tage gryden ud af ovnen og tilsæt gulerødder og
champignon. Bland det hele godt sammen.
Sæt igen gryden i ovnen, og lad den stå 1 time.
Tag gryden ud af ovnen, og retten er nu klar til servering.
Server med kartoffelmos, grønne bønner og grøn salat.

Ingredienser:
4 pærer
25 gram smør
3 spsk. mørk sirup (Schenkstroop)
1/2 tsk. stødt kardemomme
1/2 tsk. kanel
3 digestive kiks
2 dl piskefløde
150 gr. Philadelphia ost naturel
3 spsk. flormelis

Hjemme hygge

Boghylden

FRA BOGHYLDEN
En af de danske bøger som jeg ikke skiller mig af med
er Halfdan Rasmussens ‘Tosserier i udvalg’. Jeg bliver i
godt humør af hans digte. Her er et af dem:
NOGET OM RELATIVE GLÆDER
Postkassemaleren Madsen fik næsen i klemme i
kassen og nøs, så halvtreds tusind breve fløj bort
mellem Køge og Greve.

I øjeblikket læser jeg “Pier en oceaan” af Oek de jong.
Den foregår i 1950’erne og er rigtig god!
Pas godt på jer selv!
Mange venlige hilsner fra bogklub - Gurli Feilberg

Ensomme gamle Kamilla der sad for sig selv i sin villa og drak en kop te og en pilsner, fik pludselig masser af hilsner.
Ti tusind breve fra Jensen og flere fra Larsen og
Svendsen, et brevkort med sne fra en fætter og fem
tusind skattebilletter.
De fleste bøger læser jeg nu på hollandsk. Her er et par
som jeg har nydt at læse:
‘Daar waar de rivierkreeften zingen’ af Delia Owens
(Hun var 70 år da hun debuterede!) Smuk bog om
natur,fattigdom, North Carolina 1952.
‘Het huis van de vier vinden’ af Elif Shafak Tyrkisk kvinde fortæller, familiefejde.
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Boghylden

‘Lichter dan ik’ af Dido Michielsen. En indonesisk kvinde fortæller sin historie, fra tiden da Indonesien var under hollandsk indflydelse.

Hjemme hygge

håndarbejde
Hej alle,
I disse Corona-tider er det altid hyggeligt med lidt håndarbejde. Her er et forslag til at fremstille din personlige mundbind lavet som
Dannebrog.
•
•
•
•
o
•

rødt bumuldstof:
hvid vlieseline:
hvid bomuldstof:
hvid kiperbånd:

Du har brug for følgende materialer:
15 x 17 cm
15 x 17 cm
15 x 17 cm
1,5 cm bred
du skal bruge 1 stykke på 17 cm og 1 stykke på 15 cm
Smal elastik: 2 stykker på 19 cm pr. styk
Til næseklemmen:
1 stykke tynd ståltråd eller poselukker på 11 cm
(Ved brug af ståltråd skal enderne bøjes, så de ikke stikker igennem)

Du starter med at lave korset. Kiperbåndet syes på det røde stof. Det korte bånd 15 cm lægges ca. 7 cm fra kanten på det røde stof
og syes fast med hvid tråd. Kiperbåndet på 17 cm lægges på midden af det røde stof og syes fast. Nu er korset lavet.
Udfra midden af det det hvide bomuldsstof fastsættes næseklemmen. Du syr en kanal på det hvide stof med et lille stykke stof 1
cm bred og 11 cm lang. Den fastsættes 1 cm fra kanten på den aflange del af det hvide stof. Kanalen skal være 5 mm bred. Ståltråden / poselukker stikkes ind og enderne syes til (se billede).
Du lægger nu de tre lag stof ovenpå hinanden. Det hvide stof med kanal lægges først med kanalen synligt. Derop lægges vlieseline og til sidst det røde stof med korset opad.
Sy eller ri de tre dele stof sammen.

Nu skal du enten på din symaskine zigzag alle fire kanter eller på din lock-maskine sy alle kanter. Gør du det i hånden, skal du
bruge knaphul-sting.
Nu syes elatikken på. Lav en lille knude på hver ende. I hver hjørne fastsættes elastikken enten ved at sy flere gange med maskinen eller i hånden.
Mundbinden tåler vask ved 60 grader.
God fornøjelse med din egen Dannebrog mundbind.
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Dannebrog mundbind

Nu skal læggene foldes. Der laves tre læg i hver ende af siden på 15 cm. Første læg begynder ca. 4 cm fra kanten med næseklemmen (se billede).
Du fastsætter læggene ved at sy et par gange med maskinen eller sy den med små sting,
så læggene ikke går op.

