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Sjömansprästen har ordet
Det blev en annan dag

”I morgon skiner solen igen” är ett
uttryck som de flesta gärna instämmer
i. Inte för att de med säkerhet vet att
det blir sol i morgon. Det handlar
mer om en förhoppning på solens
återkomst som ger uttrycket innehåll.
Detsamma skulle kunna sägas om att
göra. Det skall jag göra i morgon. Det
är kanske heller inte med tvärsäkerhet
uttalat, men det kan vara en hjälp att
slippa att nu göra dagens tråkiga och
nödvändiga uppgift. Morgondagens
räddning.
I bibliskt sammanhang finns också
detta med att skjuta upp saker och ting
till morgondagen. I Guds värld handlar
det om att ge en frist. Att ge ännu en
dag; ännu en möjlighet att se om sitt liv
och sitt hus. I profetböckerna berättas
om planteringen, vingården, som ges
ännu en tid för att visa att den kan ge
frukt åt sin ägare. Likaså i Lukas (kap
13) där en vingårdsägare tre år i rad
inte hittar någon frukt. Men skjuter
upp ödet för trädet till ett annat år
för det kan ju tänkas att det händer
något. I en annan text handlar det om
ogräs i en åker som tillåts växa för att
inte skada vetet om det rycks upp idag.
(Matt.13) Det passar bättre en annan
dag.
I väntan eller längtan efter en annan
dag kan det hända saker ändå. Med
bilden av trädet och grenarna kan
vi förstå bibelns mening med en
annan dag, morgondagen. Jag lånar
några verser ur Jan Arvid Hellströms

fina psalm Trädet och grenen (721 i
psalmboken).
”Herre, förbarma dig dig! Rensa och rena!
Du är vår Herre och vet vem vi är!		
Låt oss få växa till levande grenar,		
rika på druvor och frukter och bär.”
”Glädje- det är att få växa tillsammans
leva i dig, och hos dig få förbli:
Vi som är grenarna- du som är stammen!
Du ger oss näring och grönska och liv.”
”Glädje- det är att du själv oss förenar,
låter oss växa med uppgiften här.
Då kan vi mogna som levande grenar,
rika på druvor och frukter och bär.”
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Efter påskens händelser med Jesus
fängslad, förhörd och torterad och
slutligen korsfäst och begraven, var
allt förändrat. De som följt honom på
vandringarna runt om i Israel var fyllda
av missmod och förstämning. De var
också rädda för vad som skulle kunna
hända med dem själva som lämnat
allt för det de trodde, och följt Jesus. I
deras förtvivlan sker så mötet. Så som
många människor
i sin nöd mött
Guds kärlek, nåd
och barmhärtig
när de minst anat
det.
I Lukas evangelium finns en
berättelse där två
av Jesu lärjungar
är på vandring
mot staden Emmaus. De två var
på denna andra
dag, dagen efter
påskdagen
och
Jesu upp ståndelse,
på vandring bort från Jesusalem, bort
från de fruktansvärda händelserna.
Vid ett samtal på vägen bort hittade
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de hem. Vid kvällsvilan i eldens sken
och under kvällsmåltiden fanns Jesus
mitt ibland dem igen. De kände igen
honom. Ur de förkolnade restena av
en tro på kärleken brann plötsligt
deras hjärtan och hoppet låga tändes.
De två vandrarna vände tillbaka till
Jerusalem. Med ansiktena vända mot
faran gick de med det nya hoppet och
den stärkta tron till de andra ännu
fötvivlade och delade med sig av mötet
med vandraren på vägen till Emmaus.
Det var annandag påsk.En annan dag
grydde i deras liv. Lukas 24:13-35
”Tag emot annandagens välsignelse:
vännernas samtal, det brutna brödet,
det brinnande hjärtat, det glädjefyllda
vittnesbördet.”
Glad Påsk
Ib Pihlblad

Ordföranden har ordet
Detonationer i skärgården

Vintern slog verkligen sitt grepp om
oss alla detta år. Snön låg djup i många
delar av landet och ligger säkert kvar
på flera håll när denna artikel läses.
Båda de av mina närstående sjökaptener som jobbar till sjöss berättar om
stormar och snödrev, såväl på Nordsjön som i Engelska kanalen. Det
känns välbekant; även på Sveriges
västkust har det blåst och snöat. Och
i skrivande stund spår meteorologerna
mera kyla i februari.
Men det är inte enbart väderfenomen
som ger sig tillkänna i Bohuslän.

Måndagsförmiddagen den 22 januari
satt jag som vanligt i den stora friden
med kaffekoppen i handen och läste
GP på mobilen. Klockan fem i halv tio
hörde jag ett dovt muller och mitt stora
hus skälvde till. Jag noterade händelsen, men tänkte för stunden inte mera
på detta. Men, klockan 9.35 hördes en
enorm detonation och hela huset skakade. Mitt hus ligger ensligt på hälleberget med milsvid utsikt över havet
åt flera håll. Första reflektionen var att
någon måste ha sprängt i närheten,
på land eller i havet. Emellertid fanns
inte en käft tillstädes vid Hisingsviken
förutom jag. Andra reflektionen var att
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ett mycket stort örlogsfartyg bränt av
ett skott. Men inget skepp syntes till,
inte ens på Marinetraffic.com.
Vart ringer man för att rapportera
om denna sorts märkligheter, tänkte
jag. 112, SOS Alarm, Närpolisen på
Tjörn, Kustbevakningen, Försvarsstaben…? Nej, det hela fick bero.
Men så klockan 09.55 kom nästa kraftiga detonation och huset skakade
igen. Smäller det ytterligare en gång så
måste jag vidta någon form av åtgärd
var min tanke. Inget mera hände dock.
På eftermiddagen rapporterade Ekot
om ett jordskalv i Falköping vid 14-tiden samma dag. Då tog jag kontakt
med Seismologiska institutionen i
Uppsala. Där fick jag bekräftat att deras mätstation vid Hovlanda, som ligger mitt på Tjörn, registrerat rörelser i
jordskorpan vid de av mig antecknade
tidpunkterna på förmiddagen. Magnituden var cirka 2. Men det var säkert
mer ute hos mig, det kan jag lugnt säga.
Hovlanda ligger cirka 8 km fågelvägen
från Hisingsviken. Ytterligare mätstationer på Västkusten ligger på Onsala
och vid Falköping, där ju ett jordskalv
registrerades samma dags eftermiddag. Jag fick också bekräftat av den
vänlige seismologen doktor Lundh i
Uppsala att jordskalv i berg ofta yttrar
sig på det sätt jag upplevde.
Min slutsats är att jag förmodligen var
mycket nära skalvets epicentrum. En
stor och mäktig upplevelse måste jag
säga. Dåligt väder kan man oftast ta
skydd för, men ett jordskalv…
Se där kära läsare, ett skäl så gott som
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något att känna ödmjukhet inför, med
tanke på vår plats på jorden, kanske
med blicken riktad ut i universum.
Detta leder mig förstås till Sjömanskyrkans viktiga uppgift, i stort och i
smått.
Nu får Sjömanskyrkan i Göteborg
snart ytterligare en viktig roll. Redan i
första halvan av aprilförtöjer det första
kryssningsfartyget vid Amerikakajen,
ett stenkast från Sjömanskyrkan. I
dagsläget finns ytterligare 22 kryssningsfartyg bokade för denna kaj. Det
betyder att många, kanske tusentals,
sjöfarande får möjlighet ta del av vad
vi på Sjömanskyrkan kan erbjuda. En
spännande, rolig och fin utmaning för
kyrkans personal.
Till sist, nu kommer ljuset tillbaka!

Det märks så tydligt att dagarna blir
längre. Så härligt!
Med detta vill jag önska alla Hemmahamns läsare en fin vår.
Med vänliga hälsningar från Sjömanskyrkans ordförande
Per A. Sjöberger

Lördagscafé 10 febr. i Sjömanskyrkan, Halmstad.

Ett stort antal besökare kom till
Sjömanskyrkan för att lyssna på
kyrkoherde em. Dan Hagung som

han åhörarna. En nonstop resa WienHalmstad - Wien för att hämta sill
till julbasaren.

Att hjälpa en sjöman att återfinna en
vän som han seglat med är bara två
exempel på hans upplevelser. Föredraget avbröts då och då för allsång,
som föredömligt leddes av Eva-Lena
Kjellman med förstärkning av Åke
Gustafsson, Vivi-Anne Borg och Ingvar Arnmarker. En andakt avlutade
sammankomsten som också innehöll
kaffepaus och lotteri.
skulle tala om "Sjömanskyrkan i
backspegeln". Dan hade mycket att
berätta, eftersom han har en stor
erfarenhet om hur det är att vara präst
i utlandet. Han har arbetat både som
sjömanspräst och SKUT-präst. Kyrkorna fungerade som sjömanskyrka,
församlingskyrka och turistkyrka.
Som sjömanskyrka helt naturligt för
besökande sjömän. Församlingskyrka
för svenskar som arbetar i utlandet
och som turistkyrka för många tillfälliga besökare. Många episoder delgav

Bertil Nilsson

Ny kaplan i
Halmstad

Katarina Bäckelin, t v, efterträder Jörgen Franzén som
kaplan på Sjömanskyrkan i
Halmstad. Hon har tjänstgjort i svenska kyrkorna i
Singapore och London och
som fältpräst i Afganistan.
T h på bilden, Anna Greta
Christiansson som är tf ordförande i arbetsgruppen.
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Från Hallands hamnar

Patrik Hinders är en hejare
på sjömanssport. Här hoppar
han 2,88 i stående längd. Bäst
resultat av alla deltagare i hans

åldersklass. ( klass 4)

Kajsport från Halmstads hamn. Ida H är fartyget. Dom
kommer regelbundet till Halmstads hamn.

Kapten Eibert Franssen hoppar
stående längd.
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Tema, stående längd

Fartyget Gotlandia2 ligger på
Falkvarvet . Kom in i dec och
ligger kvar till mitten av februari.
Då finns det tid för lite av varje.
B.l.a lite sjöpokalsidrott!
Hårda “grabbar” som kan sporta
även om det är några minusgrader! Bilden t v, Arvid Jacobsson
“hänger i luften”.
T h, Jan Nilsson hoppar stående
längd. Och rätt långt blev det!
Text och bild: Lasse Hult
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Vi hälsar vår nya värdinna välkommen

Vi har mycket att prata om, Viola och jag, när vi
träffas i Sjömanskyrkans bibliotek. Viola kommer
nämligen från Zwijnderecht, i Holland, inte
långt från Rotterdam. Hennes mamma är norska
och hon är döpt och konfirmerad i den norska
Sjömanskyrkan i Rotterdam. År 2000 jobbade hon
också där som volontär. Och hon har även varit i den
svenska kyrkan där jag tjänstgjorde som husmor åren
2010 – 2013.
Det är roligt att prata Rotterdam. Och en del gemensamma vänner har
vi också.
2012 flyttade Viola till Göteborg och
sedan en tid arbetar hon som värdinna på Sjömanskyrkan, en uppgift
som hon tagit sig an med entusiasm
och energi.
- Jag hoppas att fler grupper hittar
hit, säger hon. Vi måste synas! Vi har
väldigt fina lokaler, och det är lätt
att ta sig hit. Spårvagnen går alldeles
utanför.
Hon har en bakgrund som kommunikatör och det har hon stor nytta
av när hon ska marknadsföra dessa
lokaler. I tjänsten ingår också att
servera måltider och det är Viola inte
främmande för. Hon har arbetat på en
marina på Kållandsö och serverat över
hundra måltider per dag.
- Det är stimulerande att inte bara
sitta bakom ett skrivbord, tycker hon.
Grupperna som kommer hit regelbundet har ofta central anknytning,
som Sjöpensionärerna, Gamla Majgrabbarna, Gamla Masthuggspojkara
Fyrsällskapet, Jorden runt seglare, Stena
Line med flera.
-Det händer något hela tiden, konstaterar Viola. Medan vi sitter här
kommer det en man som vill titta på
lokalerna. Med ett öppet och vänligt
bemötande redogör Viola för priser
och olika möjligheter.
Nästa vecka är det tre begravningar
med minnesstund efteråt.
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- Jag har märkt att svenskar och holländare uttrycker sig olika. Svenskar
är mer tillbakadragna och försiktiga.
Vi är rakare och tydligare, säger hon.
Jag har fått anpassa mig, så jag inte
uppfattas som alltför burdus.
Att Viola bor i Göteborg beror på att
hon träffade en svensk sjökapten
Jonas, i Rotterdam för sju år sedan.
Förra året gifte de sig i Lidköping.
Jonas jobbar numera i land, på Albatankers i Nya Varvet.
- I början pratade vi engelska med
varandra, berättar Viola, men sedan
upptäckte jag att många svenska och
holländska ord var väldigt lika och
vågade därför prata svenska.
Jag tog också ett par kurser på folkuniversitetet.
I eftermiddag ska Viola träffa en dam
från holländska handelskammaren
som planerar ett besök i april med
organisationen Friendship Walk. Det
blir 120 holländare som ska besöka
Göteborg. Holländsk ambassadör och
konsul kommer också att närvara.
Ja, uppgifterna varierar på ett spännande sätt och Viola är väl rustad.
Vi gratulerar Sjömanskyrkan i Göteborg som knutit Viola till sin veksamhet.

Kerstin Franzén

Viola
Natio
mamm
Arbe
kyrka
Ålder
Gift m
Barn
Bor i
Jobba
föring
Zene
Sakn
Upps
Passi

a Pettersson Vergouwe
onalitet: holländsk (med norsk
ma)
etar som: värdinna på Sjömansan
r: 43 år
med: sjökapten Jonas Pettersson
n: tre bonuspojkar
i: Olskroken, Göteborg
ade tidigare med: marknadsg på Cityvarvet ock på Astra
eca.
nar: Cafélivet i Holland
skattar mest i Sverige: Naturen
ion: segling

Hoppfullt när fartyg flaggar in
Efter år av minskat antal fartyg ser det nu hoppfullt
ut för den svenska handelsflottan. Sedan man infört
tonnageskatt och
vidtagit en en
del andra åtgärder väljer Donsörederiet Furutank
att flagga sina tre
nyaste tankers
svenskt. Även
Fure Nord och
Fure West som
seglat under
Färöisk flagg, kommer att flagga in. Älvtank, ett
annat Donsörederi sätter svensk flagg på sina två nya
tankers. Älvtank har svensk flagg även på sina övriga
fartyg. Vänerredaren Erik Thun AB bygger en tanker
som ska få svensk flagg. Förhoppningen är att flera
rederier följer efter.
Läst i tidningen SJÖMANNEN nr 6 2017
Lite om Tonnageskatt

Tonnageskatt är en frivillig skatt som rederierna kan
ansluta sig till.
Den innebär att rederierna betalar fasta taxor som utgår
från storleken på fartygen, istället för den faktiska
vinsten.
Systemet skapar mer förutsägbarhet för redarna.
Tonnageskatt finns i nästan alla andra sjöfartsnationer.

IDA H vann sjöpokalen
för 2017 och fick en fin Pokal och en härlig TÅRTA!
2017 års bästa manliga
friidrottare blev Johan Bernekorn . ( styrman på IDA
H). Vi på sjömanskyrkan
gratulerar!
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Jul på
Sjömanskyrkan

Tredje söndagen i advent fylldes Skeppet i Sjömanskyrkan. Två julkonserter m
Magnus Wassenius körer sjöng julens sånger. Det var uppåt 80 körsångare som
bjöd på ett fantastiskt fint komponerat program. Tillsammans kom 275 person
för att lyssna in julens sånger. Därtill trumpetsolo och solosång av 8 årige Linu
Gillholm som drog ned svallande applåder. Förutom Magnus ackompanjerade
kören på orgel av Anna Maria Gillholm.Det blev två konserter fyllda med julglädje och en härlig ingång till julfirandet för alla dem som sökte sig till Sjöma
kyrkan denna söndag i advent.

Lucia med Karl Johansskolans mellanstadieklasser lussade för
Sjömanskyrkans gäster 12 december.
Sjöpensionärer
nas årliga lucia
fest
med uppvaktning
av Lucia med tärnor
från Brunnboskolans
musikklasser på
sjävaste luciadagen
13/12. Hemlig gäst i
år var Organisten på
Öckerö och och tillika
musiker Magnus
Wassenius.
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Julafton och juldagen anordnad
julmat i dagarna två; på juafton
och juldagen dukades den
traditionella julbuffén upp. Det
mest efterlängtade var nog
lutfisken som serverades på
juldagen. Det firades julbön på
julafton och mässa på juldagen.

med
m
ner
us
es
ans-

Ingen Jul utan
Smoke Rings Big Bands
Julkonsert

Elisabeth Bergenstråle var i
toppform, liksom
hela orkestern,
när Smoke Rings
Big Band framförde sin jazzver- Thomas Åkermark
sion av välkända
pratade om
julsånger i
Adventsljusen
Sjömansoch vikten
kyrkan.
av att släppa
Ur repeBengt Franzino
in dem i våra
toaren; We
Lennart Johansson wish you
hjärtan för att
presenterade musikunna sprida kärlek och fred i
a
merry
ken på sitt personliga
världen.
Cristmas,
vis .
Det är verkligen en förmån att
I´ll be
få ha detta fantastiska band i
home for Chrismas, A child is
huset och för många är julkonborn. Runt 80 personer hade
serten en riktig höjdpunkt i
hade kommit för att lyssna
Adventstid.
och ryckas med av denna
Efter konserten hade vi en fin
fantastiska föreställnig. På
stund runt kaffebordet.
slutet bjöds vi in att sjunga
Och när vi skulle gå hem
med i den välkända sången,
snöade det ymnigt med stora
I´m draming of a White Christflingor. Mycket stämningsfullt.
mas.
Sjömansprästen, Ib Pilhblad Elisabeth Bergenstråle
Kerstin Franzén

des
n

.

Smoke Rings Big Band

Sjömanspräst Ib Pihlblad
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Åter till sjöss

Efter att ha rymt från ms Booloongena 1947,
när hon låg i Australien, höll Nisse och Klas,
hans skeppskamrat ihop, men nu skildes de åt
och Nisse begav sig till Malanda, i närheten av
Cairns. Han hade fårr jobb på en farm. Det började bra; de mjölkade på morgonen, högg timmer
på dan, tills det var dags för kvällsmjölkningen.
Men farmägaren försvann och Nisse blev blåst på
lönen. Han fick snart nytt jobb, som majsplockare. Han stötte på ormar, ibland giftiga, men för det mesta ofarliga Carpet
snakes en slags snok som visserligen kunde bli fyra meter. De höll undan
mössen och Nisse fick låna en tam snok så han slapp mössen som till och
med brukade krypa ner i sovsäcken. Men nu började Nisse längta till
sjöss. Den 4 januari 1949 mönstrade han på som lättmatros på ms Aros
tillhörande rederie A.B Hillerström.

V

i gick mellan Australien och Kina,
Japan och öar, som Nya Guinea
och Nya Britten. Vi var också till Manilla på Filippinerna. Det var en fin
liten båt och den första båten med enmanshytter för manskapet. Rena lyxen,
tyckte jag då. Eftersom jag mönstrade
just innan båten skulle gå till Filippinerna, fick jag inte alla sprutor jag
skulle ha innan Hong Kong och Japan,
så när vi kom till Manilla
på Filippinerna så fick jag
dom resterande där och det
var några rejäla sprutor så
när vi kom till Hong Kong
var båda mina armar riktigt
uppsvullnade, Eftersom jag
på den tiden var ganska stor
och nu hade dubbelt så stora armar
som normalt, såg jag nog lite skräckinjagande ut för dom små kineserna. När
vi kom till Japan var allt normalt igen.
Även för att vara över tre år sen kriget
tog slut så var det ont om en massa saker
i Japan och vi fick bra betalt för amerikanska cigaretter, tvål,tvättmedel och
en massa andra saker. För det mesta
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bytte vi till oss saker som kikare och
resegrammofoner, så det gick att göra
bra affärer.Nu styrdes ju Japan av occupationsmakten och vi sjömän från
handelsflottan fick alltså rätta oss efter deras regler och vi fick inte vistas
var som helst. Naturligtvis låg dom
mest intressanta platserna inom det
förbjudna området Men finns viljan så
finns det alltid en väg, så vi fann våra
vägar dit. Vi tänkte inte låta
några M P. s stoppa oss. Vi
var nära att åka fast ett antal gånger men med hjälp av
kunniga flickor så klarade
vi oss.
Från Japan gick vi tillbaka
till Hong Kong, sedan till Rabaul
på New Britain, Guinea och sen till
Australien. Jag tror det var under min
första resa som jag köpte den där fina
silkesskjortan i Hong Kong. Jag var så
stolt över den för jag hade lyckats pruta
ner priset från 15 Hong Kong dollar
till 8 och eftersom man då fick 8 Hong
Kong dollar för en amerikansk var det

ju en bra affär, trodde jag. När vi låg
i Raboul så fyllde jag 21 år och det
tänkte jag fira med att gå iland på Rabouls enda hotell. Raboul var ju ingen
stor plats precis, men det var en liten
fin plats på den tiden och man kunde
ha rätt trevligt där. Tyvärr finns den
inte längre. Den blev utplånad av ett
vulkanutbrott för några år sedan. I alla
fall så riggade jag upp mig i den nya
silkesskjortan. Den kändes skön, lite
stel kanske, men det berodde väl på att
den var ny.
Efter Raboul bestämde jag mig för att
tvätta min nya skjorta. Tullen i Aus-

Enda hotellet i Raboul

tralien var väldigt
noga med att allt nytt
skulle redovisas och
eventuellt förtullas
men hade det tvättats
så var det inte längre
nytt. Jag lade skjortan
i kallt vatten på morgonen, och på kvällen
när jag skulle tvätta
den hittade jag, till
min stora förvåning,
bara en krage och
två manschetter, resten var bara en sörja i
pytsen. Nu förstod jag
varför det var så lätt
att pruta, och varför
den där kinesen såg så
nöjd ut. Papper är ju billigare än silke.
Medan vi varit i Hong Kong hade
rederiet bytt ut hela kökspersonalen
mot kineser, och skadinaverna fick
resa hem, alla utom stewarden och en
mässgrabb som fick mönstra på däck.
Nästa resa skulle allt manskap bytas ut
i Hong Kong. Jag bestämde mig för att
stanna i alla fall.
Första platsen i Australien blev Brisbane. En söndag anordnades en utflykt
för oss av en sjömansklubb, vilket var
kul. Men ovetande för mig då, kom
den utflykten att ändra mitt liv avsevärt. Det var några flickor från klubben och vi lånade en av våra livbåtar.
Så for vi upp för floden Brisbane River,
och gjorde ett strandhugg. Där hade vi
en picnic med mat som flickorna hade
gjort i ordning. Det var där jag kom i
snack med en tjej och vi kom bra överens. Cirka tre år senare blev hon min
fru. Det var inget som sa klick med en
gång, utan det var omständigheterna
som gjorde att vi blev ett par. Egent15

ligen var det inte meningen att jag livet.
skulle vara med på den där utflykten Efter att ha väckt befäl och manskap
men jag blev tillfrågad om jag inte ville tog jag mig en dusch, riggade om mig,
hjälpa till med livbåten, dom flesta var stoppade på mig några tvålar och cibefäl, så jag höll mig lite vid sidan om, garetter och gick sedan i land till min
så att säga.
nyfunna flickvän. Där blev jag bjuden
Efter Brisbane gick vi till Sydney, på äkta japansk frukost men fråga mig
Melbourn och Port Adelaide. Den här inte vad det var för något. Sedan blev
resan köpte jag massor med tvål för att det en angenäm dag. Tvålen jag hade
här skulle göras affärer när vi kom till med uppskattades. Det blev en härlig
Japan. Resan till Japan gick över sam- vecka för mig.När vi kom till Shangma hamnar som den förra. Framme i hai, bara ett par veckor innan kommuYoukohama så skulle vi in i torrdocka nisterna tog över var jag lite sen och
för bottenmålning och andra
vi bestämde att jag skulle träffa
reparationer. Vi låg i dockan Jag vill
mina kamrater på en bar som
en vecka. Jag fick den ange- påstå att
ägdes av en dansk. Den låg inte
näma uppgiften att gå nattvakt
långt från hamnen.
ombord på båten. och det var mitt
När jag kom ner till porten
rena drömjobbet för mig. Det intresse för från hamnen fick jag se mina
betydde att jag var ledig hela flickor hade kamrater omringade av cirka
dagarna.
50 kineser som skrek och härJag vill påstå att mitt intresse nått sin
jade. Dom var i full fart med
för flickor hade nått sin kul- kulmen
att plocka av kamraterna allt
men, inte för att intresset hade
dom hade på sig. Vakterna i
varit svagt varken före eller efporten ryckte bara på axlarna,
ter. Men nu var det på topp och Yoko- det samma gjorde tullarna. Det var
hama var en bra plats, för där såg dom bara för mig att gå ombord och tacka
inte ner på en sjöman som dom gjorde min lyckliga stjärna att jag varit sen.
på många andra platser i världen. Kamraterna kon snart ombord, oskadAtt vara vaktman på båten när vi låg da men med bara kalsongerna kvar.
i dockan var inget ansträngande jobb. I Hong Kong skulle alla skandinaDet var bara att gå omkring och se till ver bytas ut mot kineser. Vi var fyra
att det inte brann någonstans. På mor- stycken somföljde med båten till Ausgonen skulle kocken väckas först och tralien. Det var jag och Båsen, som var
lite senare resten av gänget. Det fanns gift i Sidney, en dansk och en estlänockså en japansk vaktman som också dare. Vi kom till Australien och då tog
kollade allt, så för en tvål och några det äventyret slut.
cigatetter kunde jag lägga mig och vila Men håll utkik efter nästa nummer av
i dagrummet och han kom och häm- Hemmahamn. Då berättar jag om min
tade mig om det var något speciellt el- tid som valfångare.
ler när kockarna skulle väckas. Det var
förstås inte enligt reglerna, men man Hälsninga Nisse Andersson
kan ju inte alltid hålla sig till dem, för
då går man miste om så mycket här i
16

Bastu i nyskick

Matias Juoppori pensionerades från sin diakontjänst i
Uddevalla och började arbeta som volontär, tillsammans
med Ulf Andersson som är ingejör på Volvo, och med ovärdeliga råd av snickare Dan.
I augusti började de renovera biljardrummet och fortsatte
sedan med att omvandla motionsrummet till konferensrum och fotolabbet till kök.
När bastuagregatet pajade tog de sig an bastun. Efter att
ha tagit ner en panel insåg de att en helrenovering krävdes.
Det blev två månaders jobb och här ser ni resultatet. Ett
Ulf Andersson
stort tack för all tid ni lagt ner på detta fina arbete.

Måndagskaffe för sjöfolk, 10 kr
Varje måndag kl 14-15 under terminen i
Café Kuling

Varmt välkomna!
17

En Mässa för sjöfolket

Sjölog - sjöfartsstuderande möter framtida arbetsgivare inom sjönäringslivet. Ett
sextiotal företag, myndigheter och organisationer inom sjönäringen presenterar sig och
försöker övertala de framtida medarbetarna att söka sig just till sitt företag. Sjömanskyrkan finns på plats. Flera av ungdomarna har under sina praktikperioder stött på
sjömanskyrkan ombord på fartyget. Sjömanskyrkan är en arbetslivskyrka. Därför finns
vi också med på Mässan.

Förväntansfulla studenter vid Sjömanskyrkan monter samtalar med
Marina, Sjömanskyrkans assistent.
18

Barken Viking seglar
Tisdagen den 3 april kl. 13.00
i Göteborgs Sjömansk yrka

Inledning av
Lars Zimmerman
Vi serverar
Kaffe med dopp
Fri entré

Mycket välkomna

Sjömanskyrkans nya Mini buss. En Toyota skänkt av Göteborgs stift.
19
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Önskas fartygsbesök?

Vi besöker alla inneliggande
fartyg i Göteborg
Välkommen
att ringa Marina
Tel: 031-85 59 04
We visit all swedish ships
Call Marina tel: 031-85 59 04
stad
Halm

Sjömanskyrkan

Hallandshamnar

Lasse Hult besöker inneliggande
fartyg i Halmstad, Falkenberg och
Varberg
levererar färska tidningar,
byter boklådor,
arrangerar kajsport med mera
Tel: (Sjömanskyrkan
Halmstad) 035-15 78 70
Mobil: 0765857025
Ett samarbete mellan
Sjömansservice och Sjömanskyrkan

slän
Bohu

Önskar du som anlöper någon av
Bohusläns hamnar komma i kontakt
med Sjömanskyrkan?
KontaktaTomas Jansson
tel 070 798 57 56

20

stad
Halm

Våren i
Sjömanskyrkan

ÖPPET

Månd-onsdag. 9-16
Torsdag 9-15
Fredag 9-12
Lördag stängt
Söndag endast vid gudstjänst
Stickcafée
Onsdagar 13.30-15.30
Vi stickar, virkar eller bara
umgås lite.
www.sjomanskyrkan.se

en
Skag

Vigsel och Dop
Att gifta sig och låta döpa sina barn
i Skagen är mycket populärt. Vi har
numera vigselrätt i Danmark.
Vigslarna ökar i Sjömanskyrkan igen.
Välkomna att boka in vigsel för tiden
mellan april-september 2018
För mer information kontakta:
Sjömanspräst Ib Pihlblad
mobil: +46 703 066 644
epost:ib.pihlbladsvenskakyrkan.se

Har
du

sjöa
nkny
Hem- och sjukbesök
tning
?
Sjömanskyrkan i Göteborg
Känner du någon som behöver komma i kontakt med oss
eller skulle du själv vilja ha ett besök?
Vi finns också till för samtal här i Sjömanskyrkan.
Ring 031-14 03 88 eller besök oss

fotoakuten.se
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Gudstjänster
Vi firar gudstjänst
söndagar kl 13.00
Kyrkkaffe serveras
varje söndag
Varmt välkomna!

Påsköppet i Göteborg
Skärtorsdag
Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Påskdagsmässa
Annandag påsk

kl 10-14.30
stängt
stängt
stängt
kl 15
stängt

Påskdagsmässa
1 april kl 15

Kören Vilja under ledning av
Magnus Wassenius

Smycket Droppen
Present som sprider glädje
Sjömanskyrkan i Göteborg och Halmstad
säljer detta smycke.
I silver 14 mm, inkl. kedja 400 kr
I silver 32 mm inkl. kedja 370 kr
Droppe på nål
100 kr
Säljes endast på kyrkan. Ej per post
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Dagens lunch

serveras måndag - fredag.
11.30 -14.00
Pris: 75 kr
inkl sallad, måltidsdryck
eller kaffe

Dagens soppa 40 kr
För meny se våran hemsida:
www.sjomanskyrkan.se

Vi samarbetar med

Gåvor och
Testamenten
till
Sjömanskyrkan
Plusgiro 90 03 43-5

Cafeet är öppet till kl 15.30

Vigsel, dop,
begravning
och
minnesstund

Kontakta
vår värdinna Viola
för bokning
031-85 59 03

Vill du hyra
konferens- och
föreningslokal?

Kontakta
vår värdinna Viola
031-85 59 03

Kontakta Sjömanskyrkan
om du vill hyra vårt välutrustade snickeri.
tel: 031-14 03 88

Bada bastu
Välkommen till en
avkopplande stund i
Sjömanskyrkans
nyrenoverade bastu

Bastun är öppen
för herrar
varje fredag
kl 10 - 13
23

POSTTIDNING
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan. (ej adressidan)

B

Sjömansk yrkan i Göteborg våren 2018

Lördag 24 mars kl 15

J S Bach:
Matteuspassionen
Magnus Wassenius
vokalensemble

under ledning
av Magnus Wassenius,
solister och orkester
Textmaskin

Sjömanskyrkorna i Göteborgs stift
Box 4039, 400 40 Göteborg
Telefon: 031-14 03 88, Plusgiro 90 03 43-5
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Sjömanskyrkan 208

Varmt välkomna

