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Tankar från Hans-Evert!

Den bipolära verkligheten
- en genomlysning i kärlekens tjänst

D

et inträffar inte plötsligt, utan
det kommer efter hand. Det
är den s.k. personliga insikten. En
insikt, som till sin substans frågar:
”Vart är vi på väg?
Den kända frågan från ett kärt
familjeprogram infinner sig. Det
är kanske så att de där enkla
frågorna har mer bäring än de mer
komplexa. De svåra är nämligen
både svårtolkade och inte helt enkla
att besvara.
Vart är Storbritannien på väg? Vart
är USA på väg?
Invånarna slits mellan minst två
poler - innanför eller utanför. Här
infinner sig
två grundläggande
perspektiv, som kan anläggas på den
s.k. verkligheten.
I London kämpar invånarna med
tydliga gränsdragningar. Brexit,
utan kompromisser, företräds av en
konservativ clown; likaså förlänger

Washington clowneriet med ett
presidentskap, som förordar murar,
stängsel och gränsdragningar mellan
folk och stater.
Internationell segregation.
Den internationell segregation tilltar.
Likaså fortsätter gränsdragningarna
i det ockuperade s.k. heliga landet.
Någon
tvåstatslösning,
enligt
Osloavtalet, kommer det inte att bli.
Västbanken är alltför söndertrasat och
i praktiken tillintetgjort genom Israels
strategiska maktpolitik. 9 meter höga
murar talar!
Schismerna inom de palestinska
leden gör förhållandena alltmer
komplicerade.
I denna världsvida analys infinner sig
de absurda händelserna som inträffar
på vågornas yta och i dess djup. Vare
sig det är över Medelhavet eller i
Persiska viken, Omanbukten. Det
handlar om människor och olja. Nyss
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förmodas 150 människor gått under
bland vågorna utanför Libyens kust.
Ett svenskägt fartyg från StenaBulk
tas in vid Hormuzundet i den pågående
maktkonflikten mellan USA och Iran.

katastrof. De flesta politiker faller in i
den restriktiva synen på ”den flyende
människan”. Håll henne utanför - vi
måste värna en egen välfärd! Vilken
då? om jag får fråga.

Medelhavet.

Och den alltmer synliggjorda
gränsdragning mellan svenskt och
icke-svenskt tilltar. Det mångkulturell
ses som ett hot eller komplikation och
de värderingar som en gång fanns
levande under mitt 1960-tal ebbar ut
i cynism och i viljan till okunnighet.

Det är inte utan att man vill gråta
över Medelhavet - allrahelst, som jag
då och då råkar bada i det i en liten
varm, undanskymd vik vid Mallorca
kust. Och detta samtidigt som jag
dagligen passerar ett stort antal
kryssningsfartyg, som likt svällande Därför har jag i detta nr. av
elefanter, ankrar upp i Palma de Hemmahamn tagit med några poetiska
Mallorcas hamn.
minnesbilder: Månlandningen, Robert
F. Kennedy, Kan Du höra ropen...
Plötsligt är det något som jag inte
kan genomföra eller beställa. Det Den nu 50-åriga månlandningen gjorde
är en kryssning på Medelhavet. En sitt fotavtryck i ”det kalla krigets”
kryssning med gott samvete?
anda dvs. som en demonstration i det
militärpolitiska spelet, utan en tanke
Jag ser alla ångestfyllda barn, som med på en hållbar framtid.
vanmäktiga ögon stirrar upp mot mig,
Nej, nu räcker det!
Liksom för femtio år sedan önskar jag
en god framtid och ber om en medGränserna måste öppnas, bli flexibla, mänsklig och kärleksfulls värld - här
transparanta. Den europeiska gemen- och nu!
skapen måste följa FN:s etiska
mönster - eller kanske t.o.m. ett kristet
förhållningssätt, som en evangelisk
omfamning i nödens stund och i Hans-Evert Renérius
dödens närhet.
Sjömanspräst
Med ens står världen och ser på Dig!
Dess framtid står på spel. Och spelet
utförs av spelare som inte tycks vara
uppgiften mogna.
Sverige.
Så inträffar även det ”bipolära Sverige”.
Här är de politiska tilltalen tydliga.
Öppenheten år 2015 ses som en
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Bokrecencion
DÖDAHAVS
RULLARNA

Ljusets barn.
För några år sedan gick jag omkring i
Oumran, där en gång ”Ljusets barn”
höll till. Ökenlandskapet och de
varierande bergsformationerna avlöste
varandra under den brännande solen,
där jag samtidigt kunde ana esseernas
liv och leverne.
Man kan fråga sig om det möjligen
var ett mer mänskligare klimat under
det första århundradet f.v.t. eller om
betingelserna var likvärdiga. I vilket
fall som helst är det här en plats för en
judisk utbrytargrupp, som konsekvent
och i viss mån slaviskt kom att följa de
judiska levnadsreglerna nedskrivna i
den samlade judiska lagen - halakha.
De mytiska bilderna av Qumransekten har alltid funnits i mitt minne.
Nu när ett konkret textmaterial har
kommit i dagen är det av stor fascination och spänning som jag som läsare
närmar mig det material som legat i
närliggande grottor under årtusenden.
Undersökningar kring Oumranområdet blev intensiva efter att materialet
blev tillgängligt för forskarvärlden
efter 1993. Då publicerade Israel
Antiquities Authority hela Oumranmaterialet på mikrofiche.
Samtidigt skall vi påminnas om att
det är drygt 70 år sedan som de första
grottorna upptäcktes i Oumran vid
Döda havets nordvästra strand. Mel-

lan 1947 och 1956 hittade beduiner
textfragment i 11 olika grottor.
Fragmenten är ca 15000 stycken, vilket betyder ett ansenligt material. Det
mest omfattande materialet fanns i
grottorna 1 och 4, och delar av det har
publicerats år 1955 och 1968. De efterföljande studierna har nu sammanfattats bl.a. i boken Dödahavsrullarna
med Mikael Winninge, som redaktör.
Boken har fått följande avdelningar:
I
II
III
IV
V
VI
VII

Regeltexter och Halakha
Liturgiska texter och kalender
Poetiska texter
Bibelparafraser
Bibelutläggningar
Vishetstexter
Antika källor om esseerna

Regeltexter.
I de s.k. regeltexterna ingår olika
skrifter som Damaskusskriften,
Gemenskapsregeln, Menighetsregeln,
Krigsrullen, Renlighetslagar, samt
ett avsnitt under rubriken - Utläggningar av lagen.
För att nu nämna något från de olika
avsnitten kan påpekas att här omnämns ett antal regler för att leva
tillsammans i organisation - Jachad.
Det finns nära redogörelser för liv
tillsammans och det finns föreskrifter
för mer avlägsna förbindelser. Dessa
regler präglas ofta av att man anses
leva i en yttersta tid och att de som
lever här - är utvalda, och därmed
gudomligt predestinerade.
Reglerna för ”menigheten” är stränga,
konsekventa och helt förankrade i
den gudomliga lagen. Guds vilja skall
råda här och nu. Orenhet straffas
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med avskiljning. Man lever i ”sluttiden” och den gudomliga renheten
skall alltid äga prioritet. I den heliga,
innersta kretsen, utesluts halta, döva
och blinda - ingen sjuklig åkomma
får förekomma.
I Krigsrullen beskrivs bl.a. en slutstrid
mot kitteerna dvs. greker och romare.
På stridsskölden står namnen på Israels tolv stammar med anförare. Det
kan nämnas, att ”ingen som är oren
efter sädesavgång den dag han skall
strida får delta, ty de heliga änglarna
är med dem i hären.”
Själva Renlighetslagarna är många
och innefattar bl.a. förhållningssätt
vid menstruation, förlossning, samlag.
Utläggningar av lagen finns sammanfattat i MMT = Miqsat Ma´ase
ha-Torah.
Liturgiska texter.
I den andra stor avdelning förekommer Liturgiska texter och texter till
den heliga kalendern. Här finns variationer av den aronitiska välsignelsen, Sabbatsoffersånger, vilka variera
det heliga 7-talet i korta och långa
partier.
Poetiska texter.
I det längre avsnittet - Poetiska
texter - finns en rad uppsättningar av
tacksamhetstexter eller psalmer om
man så vill. Ett rikt material som väl
påminner om Psaltarens alla känslooch glädjeuttryck. Dessa från Grotta
11.
Bibelparafraser och utläggningar.
Vad gäller Bibelparafraser finns i första hand olika variationer av Genesis6

apokryfen med kända motiv och
personer från 1 Mosebok. När det
gäller utläggningar av olika texter kan
förekomma två metoder under
namnen pesher och pishro. Persher, från
Daniels bok, betyder en bokstavlig
läsning, under det att pishro i viss
mån är ett tolkningsalternativ.
Texter om vishet.
I det sjätte kapitlet med Vishetstexter
är det en samling som på minner om
Bibelns Ordspråksboken, Predikaren
och Jobs bok. Här förenas etik och
eskatologi.
Antika källor.
Avslutningsvis presenteras förekomsten av esseerna i Qumran från olika
antika källor. Här upptäcker läsaren
antika författare som Filon från
Alexandria, Josefus från Jerusalem
och den romerske Plinius den äldre. I
detta sammanhang ses grupperingar
inom judendomen som filosofer dvs.
fariséer, saddukéer och esseer. Här
görs också jämförelser med stoiker
och pythagoreer och andra.
Detta är en viktig bok i bibelkunskap.
För första gången finns det nu en
samlad översättning av Dödahavsrullarna på svenska. Texterna har förvarats i urnor, i grottor i 2000 år. Totalt
är det nu 800 handskrifter.
Boken avslutas med genomgång av
textutgåvor och referenssystem.
Hans-Evert Renérius
Bok: DÖDAHAVSRULLARNA.
Bibelakademiförlaget 2017, s 442.

Sjömanskyrkan
i Halmstad
Lördagscafé

5 okt
kl 14.30
Anders Pihl ger oss
En inblick i utlandskyrkans värld
Sång av Susanna Pihl
Kaffeservering och
lotterier
Varmt välkomna

Ostindienfararen ska segla igen

Fartyget har legat vid kaj sedan 2015
men glädjande nog ska hon åter segla under sommarmånaderna 2020 och 2021.

Händer utanför Sjömanskyrkan i Göteborg

25 juli besökte Viking Sky Göteborg

Paddan och Styrsöbolagets färjor trafikerar
älven.

RÄTTELSE
I sommarens utgåva av Hemmahamn berättade jag om
en intressant kvinna, som jag träffade på Sjömanskyrkan. Hon heter Marie Byström-Jansheden och inget
annat. Passa på att komma till Sjömanskyrkan Onsdagen den 2 oktober kl 13. Då kommer Marie dit och
berättar om sitt spännande liv
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Sirius firade 25 år med öppet hus i Donsö hamn

Mercurius och Coralius i hemmahamn

Foto: Jörgen Tiger

Vi var många som tog tillfället i akt och besökte rederi Sirius fartyg, Mercurius
och Coralius som låg i hemmahamn med anledning av rederiets 25-årsjubileum. Skolklasserna på öarna var också inbjudna. Kanske framtidens sjöfolk?
Vi fick en intressant guidning ombord på dessa hypemoderna tankfartyg. Numera handlar det inte så mycket om att olja ned sig som att läsa av på skärmar i
maskinrummet. Besättningen trivs bra med sina driftiga arbetsgivare.
De är också nöjda med den genomtänkta utformningen av allt ifrån brygga
till byssa. Liksom de andra Donsörederierna ligger Sirius i framkanten vad
det gäller miljötänk Coralius är rederiets första LNG-drivna fartyg. (flytande
naturgas) Mercurius är också förberett för LNG- drift.
Det var 1994 som pappa Yngve och sönerna Jonas Daniel och Anders köpte
sitt första fartyg, bunkerfartyget Koptra på 350 ton som förlängdes tolv meter
och fick en lastförmåga på 675 ton. Koptra döptes om till Tellus av Donsö.
Idag är Sirius Donsös största rederi med 14 tankfartyg mellan 4 484 ton och
11250 ton. Alla båtarna är numera svenskregistrerade, så framtidsutsikterna ser
goda ut för nästa generation sjöfolk.
Den 3 september är det Donsö Shipping
Meet i Donsö hamn. Detta är ett unikt
möte för maritimt fackfolk från hela världen,
och anordnas vartannat år. Det blit seminarier och utställningar. En av utställarna är
Sjömanskyrkan Göteborg.
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Ett sjömansminne

Gunnar Nyberg

E

Min storasyster Ingegerd, 15 år äldre än jag och
äldst av oss 5 syskon som växte upp i Uppsala, hade
förälskat sig i en isländsk bonde som bodde på norra
Island, rätt välbärgad ansågs det, med 40000 hektar
berg, en massa får och 9 kor på kanske 10 tunnland
odlad mark. De gifte sig julen 1949 i Sverige, sedan
blev det att åka hem till Lundarbrekka i Barđardal,
inte så långt från Siglufjörđur på nordsidan, och
sköta det självförsörjande jordbruket. Till sommaren ville Ingegerd ha besök hemifrån, men ingen annan än jag, den yngste i familjen, hade möjlighet.

n båtresa med reguljär trafik var
dyrbar, men Ingegerd fick en idé.
Hon skrev till ordföranden i Bohusfiskarnas förening och frågade om jag
kunde få lifta med någon av de som
drog iväg till norra Island för sillfiske.
Svaret blev positivt: det kunde väl gå
an men jag skulle ju få betala för maten. Jag fick besked om att den 8 juli
1950 skulle jag mönstra på LL 491
Rudolf, skeppare Oskar Gustafsson
i Edshultshall. Sammanlagt 8 båtar
skulle då iväg till Siglufjörđur.
Jag hade fått tillbringa några veckor i
Fjällbacka från midsommar tillsammans med två styvbröder (pappa var
precis omgift) och en styvmoster. Den
7 juli sattes jag på bussen ensam med
destination Lysekil, där en bekant som
arbetade på havsbiologiska laboratoriet
skulle möta mig. Jag skulle få övernatta hos honom, och det visade sig bli ett
rum på själva laboratoriet! Nästa morgon var det att sätta sig på en passbåt
som gick söderut till flera hamnar, och
så småningom kliva av i Edshultshall.
Där knackade jag dörr släpandes på
min resväska modell större tills jag fick
napp och hamnade hos rätt person.

Oskar var välvillig och välkomnande,
snart fick jag installera mig i en koj och
träffa de övriga 7 som fiskarlaget bestod av. Avresan skedde på eftermiddagen, och ganska snart serverades
seglarsupen. Alla ombord skulle ta den
för god resas skull, även kocken som
var nykterist, och jag som just fyllt 14.
Det var första gången något så starkt
hade runnit nerför min strupe, och jag
mådde inte dåligt förrän verkan hade
gått över och havets rörelser i stället
var en kraftigare framkallare av illamående. Men det gick ändå rätt bra till
Kristiansand dit vi anlände ungefär 18
timmar senare för ett kort stopp och
vattenbunkring.
Resten av resan blev inte särskilt spännande vad beträffar vädret, och tur var
väl det.Oskar påstod att det var den
lugnaste överfart de haft de senaste 15
åren, men den rullande atlantdyningen
var ändå tillräcklig för att skygga för
matos, som närapå fick det att vända
i magen. Men det gjorde aldrig det,
och jag undvek så mycket som möjligt
att äta. Vichyvatten och chokladbitar
fick jag för att få något, annars var det
inte mycket. Men man fick ju vara ute
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i friska luften mycket, pyssla med litet av varje, t.ex. lärde jag mig splitsa
och tränade knopar, och några böcker hade jag med som jag kunde läsa.
Glödkulemotorns jämna dunkande
sövde mig till natten, och störde mig
inte på dagen. När vi efter 7 dagar siktade Islands nordöstkust blev jag helt
häpen över hur grönt detta land var
– en hoppingivande kontrast till den
mulna himmel och det gråa hav som
följt oss under resan. Just den morgonen när jag vaknade började det plötsligt stå en eldkvast ur skorstenen. Jag
blev skrajsen förstås, men mannarna
tog det lugnt. Vi behöver bara stoppa
motorn en stund, sedan kan vi fortsätta lugnt sa’ de, och så blev det.
Väl framme i Siglufjörđur stod en annan vän till min svåger och tog emot
mig och jag skildes från Oskar och

Den unge Gunnar Nyberg
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Bardardalur

hans besättning med stort tack för resan. När jag frågade vad jag blev skyldig för maten, som avtalat var, fick
jag svaret, att det kan vi inte ta betalt
för, det lilla du åt! – Sjöresan var inte
slut där, jag fick ta en passbåt kl. 12 på
natten in till Akureyri, där jag möttes på morgonen av en boktryckare,
och i hans tryckeri fick jag vänta hela
dagen på att en granne till min svåger
skulle hämta upp mig. Han skulle in
och proviantera ändå och i Bardarđal
hjälpte förstås alla varandra när det var
dags för ärenden till staden. Vädret var
grått och regnigt, och jag var tämligen
modstulen under den tysta bilfärden i
en gammal jeep. Vi kunde ju inte förstå varandra. Men när jag till slut till
allas glädje äntligen kom fram visade
det sig att min syster och svågers gård
var en av tre gårdar i en liten ”mini-by”
kan man säga, eftersom dalens kyrka
låg på tomten.
I den byn tillbringade jag sedan en
månad i stor frihet. Jag fick en egen
häst, en gammal märr som alltid var
lugn, och henne kunde jag sela på och
rida ut över bergen som ”The Lone
Ranger” hur mycket jag ville. Ibland
kunde vi en söndag rida runt dalen
som hade en ganska stor älv, vada över
till andra sidan och hemsöka gran-

narna och få kaffe och kakor, och
sedan i skymningen komma tillbaka
med en dragfärja mycket längre uppströms. I bergstjärnarna drog vi not
efter fjällröding som sedan torkades
för vintern, Vi slaktade och gjorde
korv som konserverades i vasslan efter
skyr-tillverkning (skyr är en sorts god
filbunksliknande surmjölkskräm), och
i vassletunnan lades också rent kött.
Den maten höll sig hela vintern men
smakade pyton.
Till slut måste jag hem för att gå i läroverket. Svågern bjöd nu på flygresa
till Reykyavik med Catalina-flygbåt
som man rodde ut till på fjorden i
Akureyri, och sedan var det stort fartyg till Köpenhamn via ett kort stopp
i Edinburgh. Det tog nästan 5 dagar
och var ju toppenkul och det bästa av
allt var när det blev kraftig sjögång en
dag. Hälften av alla låg i hytterna och
spydde, men jag kutade runt, pigg som
en mört. Fiskebåtsveckan hade gett
mig sjöben!
Vilken sommar av frihet det var! Jag
glömmer aldrig solnedgången sista
kvällen när vi red hem från notdragningen med en hel säck full av röding. Min svåger red en verkligt stolt
springare och var den starkaste av alla.
Sorgligt nog slutade det med en tragedi för min syster. Vintern efteråt fick
min svåger mässlingen och vaknade
inte mer en morgon.
Troligen hade han fått hjärtmuskelinflammation. Ingegerd återvände till
Sverige inom ett år, och bildade så
småningom ny familj. Senare i livet
flyttade jag till Mölndal 1966 och har
bott där sedan dess, och även haft fri-

Foto från Bohuläns museum
På väg till Island för att fiska sill

tidshus på Tjörn där jag blev vän med
en fantastisk fiskare, Bengt Karlsson,
som i många år försåg mig med makrill, spätta, krabba och hummer.
Jag tackar för min resa med LL 491
Rudolf genom att stöda Sjömanskyrkans verksamhet och får därför tidningen Hemmahamn, och en dag fick
jag för mig att denna lilla berättelse
om hur det kunde gå till på 1950-talet
kanske skulle roa läsarna.
Mölndal i maj 2019
Gunnar Nyberg, 83 år
Docent, leg.läk.
Specialist Invärtes medicin
Drivgarnsfisket efter sill vid Island är
en epok i Bohusläns fiskehistoria. Det
bohuslänska islandsfisket kom igång på
1920-talet och tog slut på 1960-talet.
Fisket bedrevs 3 månader om året när
sillen var som fetast. Som mest var det
ett 80-tal båtar från Bohuslän som begav sig till Island för att fiska sill.

Källa: Bohusläns museum
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I Poesins rum
När du som läsare stiger över tröskeln till ”poesins rum” blir verklighen
tydlig. Du ser med ordens hjälp längre men även djupare. Du omsluts av
känslans språk och förvandling. Här några dikter som jag skrev för ca 50
år sedan.
Månlandningen, morden, människans rop på hjälp... Ja, allt finns där
mer än någonsin!
CAN YOU HEAR THE CRIES?
Can you hear the cries calling you?
It is the world
Suffering
In the emptiness of feeling.
Can you hear the red bodies
Growing
Out of the frozen landscape?
Can you hear the warning cry
Of the refugees?
Of the cold, the night,
And the wounded woolf.
Listen!
Hans-Evert Renérius
(1969)
I STILLHETENS HAV
Ser du nakenheten, Neil Armstrong
eller den ökentorra skorpan,
som håller dig fast vid dammet
och den djungelmörka skuggan
som gör dig blind, Edwin Aldrin?
Du ser en värld av livlösa skulpturer,
mejslade in i dödens skugga.
Med grus och stenar
fylls den längtansfulla rymdsjälen.
Med dödligt damm fräts lungorna
sakta in i oändlighetens bild.
12

Se, är inte jorden vacker!
I sin organiska atmosfär
bryts ljusstrålarna och färgerna
slår emot som i ett spektrum.
Vänd era ansikten och se: Armstrong!
Aldrin!
Se, skapelsens krona!
Se blodet som flyter genom Suezkanalen,
som färg från ett inre;
en rödhet av hat och hettande död.
Se där längre bort
ett myller av svältande kroppar,
tunna, som blad genomlyser dem dödens
stråle.
Se hur människor står
framför pistolmynningens snabba tortyr.
Mot fängelsemuren radas villebråden
och skärs med knivseggens invanda snitt
upp från navel till aorta.
Se nervgasen som sprider sig över jordytan,
atomstrålningen som ännu är lagrad
i underjordiska kaserner.
Se napalmen som brinner och lyser i
mörkret.
Hör de förtvivlade bönerna.
Hör det tysta skriket,
när händerna knäpps
inför Guds ansikte.
Hans-Evert Renérius
(1969)

Of the world in equipoise.
Suspended in this vacuum
Unruled by gravity
Where the footsteps have lost their direction
And the struggle its victory.
In the muzzle of the gun’s threat
This sudden turn
From the orgy of success
ROBERT F. KENNEDY

To the shadow of eclipse.

Where life is an approaching wind

Where death is an approaching wind

And death a departing wind.

And life a departing wind.

As in a twilight or a dawn

Hans-Evert Renérius

Where the very light is missing.

(1968)

As in an expectation
With the unbridled structure

borg
Göte

Måndagskaffe
för sjöfolk
10 kr

Varje måndag kl 14.15
under terminen i
Café Kuling

Varmt välkomna!

Gåvor och
Testamenten

till
Sjömanskyrkan
Plusgiro 90 03 43-5
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lk
Sjöfo

Överst: den
Astral ligge
Mycket job
jen på sönd
” grabbar /
bra ifrån sej
upp Astral
som alla ni

ÅRETS B

14 maj. Här har vi några
foton från en bra dag på kajen
med Odens besättning Det
går ju bra så länge det inte
finns någon is. Men om några
veckor så blir det en långresa
någonstans!
14
14

1 juni. Isbrytaren Atle kajspo
tade och bytte flera boklådor.
Fotot ovan är årets sportfoto
Och det är inte för att jag är m
på bilden. Lasse

T v: Lör 15 juli, Öckerö Någ
foton från tankfartyget Ängö
Ni känner nog igen John End
Han jobbade på Ida H tidiga
fick flera medaljer i sjöpokale
Med dom resultaten han gjor
dag så kan det bli mer i år.
.

lk
Sjöfo

n 16 juni.
er i dockan här i Falkenberg.
bb skall göras. Men en timma på kadagskvällen kan väl inte skada. Så 8
gubbar kom ner och gjorde väldigt
j. Så nu är Astrals besättning lyft
till bäst i sjöpokalen . Rederiet är
vet : Veritas!

BILD

or.
o.
med

28 Juni Isbrytaren Atle har besökt flera hamnar i Sverige,
med syftet att locka unga till sjöss. Här har de kommit till
Halmstad och får ett uppskattat besök av Lasse.

Nedan: Jorge Cordenas , John Ender,
Marina Siirilä och
Sol Petersson.

Ängön är såld till Ryssland. Synd ,
ett fint och välskött fartyg.

gra
ön.
der .
are och
en..
rde i
Foto: Peter Skoglund
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Habo - New York. En höjdhoppares väg!

Slätta i Habo.
På idrottsplatsen Slätta i Habo fanns en sandgrop, som ofta tilltrampades av
betalande besökare vid fotbollsmatcher. Det var ett aber för oss höjdhoppare.
Vid varje nytt träningstillfälle var vi tvingade att fatta en spade för att gräva
upp sanden. Allt för att få en mjuk landning. Det positiva var att även en höjdhoppare fick ökad träningsmängd.
Under 50-talet hade jag väl övat in Bengt ”Benke” Nilssons dykstil. Den, som
han visade upp på det soliga Slottskogsvallen och som gav EM-guld 1954.
Brooklyn i New York.
Min eller ”Benkes” dykstil kom väl till pass under sommaren 1961. Då, som
nu, var det sport, som gällde. Lasse Hult känner till det. Och denna dag under
New Yorks himmel svävade min kropp, om än över hårt underlag.
Skräddaren på fartyget Kungsholm hade idrotten i sin hand. Vi samlades i en
gul taxi för att köras ut till en idrottsplats på Brooklyn. Väl i taxin ryter Skräddaren till. Han tycker nämligen att taxichauffören kör den ”långa vägen”. Istället för bron blir det tunneln under East River, enlig Skräddarens önskan.
Efter väl genomförda tävlingar kan konstateras en
höjdhoppsseger och ett pris
som senare kommer att
sändas hem till Habo. Jag
minns att det var en av de
hårdaste landningar jag gjort
- det fanns nästan ingen sand
i gropen. Det var betydligt
värre än en nedtrampad grop
därhemma.
Hans-Evert passerar ribban - Brooklyn, New York.

Showplace of the Nation - Radio City.
Men vad gör man inte för att få utöva sitt idrottsintresse i främmande land. I
en stad, som bjuder både på dansande flickor på estraden på Radio City Music
Hall och en levande jazz på
Birdland Jazz Club - 52nd
Street. Ja, det var både stora
ögon och stora öron på en
ung människa, som kunde
skåda över Manhattan från
empire State Building vid
Fartyget Kungsholm. Byggt 1953. Längd: 161,5 m.,
the Fifth Avenue.
bredd: 23.5 m.
Hans-Evert Renerius
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I spåren av den unge Dan Andersson
- från södra Dalarna till norra Minnesota

D

et slår mig hur
ett årtal kan fixera en tanke. Minnet
klänger kring siffror
för att försöka få fäste
i ett inre historiskt
mönster. Minneskartan ligger utvikt
med dunkla och klara
revir och mer eller
mindre anad topografi.
Utblick
År 1915 är ett sådant
foto: Iréne Landberg
år. Dan Andersson befinner sig
Hans-Evert vid Dan Anderssons födelseplats i Skattlösberg i
Grangärde socken, Ludvika kommun.
på folkhögskolan i
Brunnsvik. Han har
och tvivel.
nu funnit en plats för insikt och utvidgning av ett poetiskt, mentalt inre. O, västanstorm, en gång när jag är kvitt
Han möter sin lärare, mentor och
med vägen min
samtalspartner, den katolskt bekänoch stilla vid den mörka dörren står,
nande Niklas Bergius.
då skall du liksom be för mig när jag tyst
går in
i det land dit sol och nätter icke når.
Det är också nu som kartbilden
vidgas. Landskapet blir vidsträckt och
någon horisont syns inte till. Den har Kestina, Skattlösberg, Loussa...
överskridits. Allt är ”bortom, bakom”. Jag följer nu trubaduren Bosse LandTankarna, orden, de sammansatta
berg i spåren, utefter en smal skogskänslorna driver fram över månbelys- väg mellan Sävsjön och Säfsnäs. Vi
ta myrar, över tjärnens dunkla vatten, går inte. Vi är väl inkapslade över
passerar livets och dödens gräns vid
bilens trimmade hjulpar, som tar oss
finnmarkens domäner, för att åter
fram genom landskapet, där mina
höjas, plana ut och fördjupas.
blickar lätt far ut genom vindrutan,
över till den lätt taggade horisontlijen
I de indiska Vedaskrifterna finns ord
över sjön Gällingen och bort över
och tankar som förlöser och för vidare Dunderberget.
in i en annan värld, där försoningens
Vi är på resa till Kestina, Skattlösmilda hand kan sträckas fram, för att
berg, Luossa och Bränstjärnstorp. När
ge energi åt inre drivkrafter som tro
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bilen svänger vid Säfsens fjällanläggning kan jag ana de nutida, sorgfria,
fritids- äventyren. En sorts lättsam
lyxaktivitet, som med säkerhet var
främmande för byinvånarna i början
av seklet.
De existentiella villkoren var annorlunda. Den gamla, av nöd plågsamma
fattigdomen, har nu plöjts ner under
fritidsskidans tryck mot det lutande
urberget.
Det visslar en bondtrygg stare,
det skymtar en räv över mon,
det hoppar en jagad hare –
jag tramparen mask med skon.
Jag blev väckt av liv som larmar –
jag har vaknat i vårens armar,
och fast hungrig jag strängat min lyra,
bland alarnas droppande blom,
är jag rusig av vårens yra,
där jag går i min fattigdom…
Hos Dan Andersson fanns en tidig
känsla av att vilja finna nya ”horisonter”; en önskan att med ord genomlysa
livets omständigheter, för att kunna
söka det sanna, äkta. Det nära, självklara livet, fanns där inom synhåll.
Det kunde beskrivas och samtidigt
väcka inre frågor om mening och
alltings ursprung. Däri fanns också en
upptäckt skönhet och ordens möjlighet till lindring och bearbetning av
verklighetens fysiska närvaro.
Att finna sin väg
Under min tonårstid lyssnade jag till
Dan Anderssons enkla och rättframma visor. De fanns där som en
naturlig del av gitarrens och sångens
hugsvalelse.
Det var först under början av
18

1980-talet, som jag tog mig tid att
närmare studera poetens föreställningsvärld. Det som i första hand
intresserade mig var att finna författarens väg till insikt om existentiella
villkor. Med andra ord en personlig
ambition att söka kompassens bäring
och därmed nålens riktning under de
tidiga ungdomsåren.
Och vad var det för energi som satte
Dan Anderssons ord i metafysisk
rörelse och just ville fånga det outsägliga? Men också att iaktta den
kamp, som han utkämpade mot den
påträngande religiösa fundamentalism, som kom att prägla det andliga
mönstret i traktens bönehus.
En väg skymtar bitvis, var stilla,
begär ej att se den till slut
men var nöjd med det lilla
- nu har du dock fotfäste några sekunder
och faller du, då är det gott om du faller
på knä.
Här fann jag en poets tydliga identitetsbehov: att finna sin egen väg.
Det betyder i sin tur att både intellekt
och känsla måste förenas i en sorts
ömsesidig psykisk balans. Men samtidigt - att finna en personlig intellektuell redbarhet mitt i emotionella
strömningar, som behärskar grupper,
föreningar, sekter.
Samtidigt visade Dan Andersson ett
allt större intresse för katolsk kristendom, utifrån mystikens läromästare
som Mäster Eckehart och Johannes
av korset; båda sökande en yttersta
förklaring till ”existensens vara” och
innersta mening. Hur komma nära
det som inte går att beskriva!

I Nordamerika
Hos Dan Andersson fanns naturligt
en stark inre vilja att upptäcka och se
nya sammanhang, platser och människor. När han vid 14 års ålder sändes till det fjärran Amerika, steg han
på tåget i Grängesberg med biljett
från faster Sara.
Släktingar väntade där på andra sidan
det stora vattnet. Men kanske var det
inte enbart för att rekognoscera, för
en eventuell flyttning för familjen,
som resan gjordes. Resan formades
till ett personligt äventyr, som ingöt
väsentliga avtryck i den kommande
litterära produktionen.
Han sökte nu, på ett konkret sätt, nya
intryck och upplevelser under de åtta
månaderna år 1902:
Hallå! Är det land? Hej, Newyork –
yankeys, hur mår ni i dag?
Har ni ägg och härsken skinka? Bjuder
skepparen över lag?
Det är som en helg över Brooklyn – det
är dans som till våldsam musik, när
Marthas bogankare dyker i Yerseys gula
vik.
Det luktar sol och storstad – hej. Tom, vi
ha klarat oss bra,
vi dricka en skål för Martha, och för
hamnen ett högt hurra!
Med sekelskiftets kommunikationsmedel måste dessa resor ha kostat
både svett och tårar. Strapatser på
järnväg, utefter gångstigar och farleder, tills han kom fram till de trygga
hjulångarna i Stillwater. Det återstod
ändå den krävande resan upp till
trakterna kring Brainerd, de många
sjöarnas landskap.

Minnesota
När jag besöker dessa trakter hundra
år senare upplever jag att berättelserna
från CHI-MO-KA-MA blir mer
levande än tidigare. Jag kan föreställa
mig det intensiva matoset från matserveringen i Brainerd; om personerna
Johannes Fred och Frank och de omtalade stövlarna från Agaton Nybergs
i Göteborg:
Johannes pratade inte om fruntimmer så
där som Fred. Johannes hade varit gift
ett par år och ville inte tala om sådant.
Hans fru var innehaverska av en
matservering i Brainerd, på vilken jag
en gång blev bestulen på, mina stövlar,
som jag för tillfället och på grund av
hettan tagit av mig och ställt att svalna
på verandan. Just nu delade jag mina
tankar mellan Stammering Franks öde
och dessa stövlar. Ibland undrade jag om
han som tagit dem hade så stora fötter
som jag, eller om han lagt dubbla filtsulor
i dem. Kanske han sålt dem – de voro
bra stora, sydda i Sverige på den hederliga Agaton Nybergs verkstad i Göteborg.
Han kanske kunde ha fått två dollar
för dem. Ibland undrade jag om vi inte
snart skulle få höra Stammering Franks
tjut i vinden, just som Base Balls ”piivi”
(blåhake) träffat honom i huvudet.
(s. 296 i upplagan Samlade skrifter från
1934)
En majdag i Brainerd i nordvästra
Minnesota kan vara varm, het. Vattnet i de många sjöarna är behagligt
och jag kan vada ut i sjöns vatten utan
att frysa. Från bryggan kan jag se hur
de ljusgröna lövträden ligger som en
krans efter strandlinjen. Framför mig
trafikeras vattenytan av en mängd
olika båtar med uppspända parasoller.
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Ödsliga trakter i norr
Under kvällens skymning kan jag se
Dan Anderssons ord framför mig,
då han för länge sedan vandrade vid
dessa sjöar. Ödsligheten, nattens
måne över den öppna bädden, kanske
stenen som huvudkudde under sömn
och träskfåglarnas råmande läten över
svarta vatten:
Naturen här är av en nästan obeskrivlig
ödslig skönhet, och på mig verkade den
då som något ångestmättat, skräckinjagande som en mardröm, särskilt när månen stod likvit och hängde över träsken.
			
(s.357)

De ödsliga trakterna kring Brainerd
kan också förnimmas som en fläkt
från de kuperade barndomstrakterna
i södra Dalarna. Det är här som kolmilor tar plats, skogens och vattnets
puls slår ut i böljande dalgångar och
små förtätade gläntor uppstår vid ljusa
myrar.

Det är här som poeten finner de nära,
insiktsfulla ord, som kan sjunga i
vinden och springa med hjortars hopp
och steg genom skymningar av glittrande drömmar. Det är här som dagar
kan vara långa som urtida floder, och
människorna kärva, som enars spänst
och taggiga kyla.
Naturmystiken blir en del av livet.
Tankarna driver iväg som stockar i
strömmande vattenfåror. I ett vintrigt
hav av snö kan drivor plötsligt lägga
sig till ro med en bedövande stiltje
och lysande skönhet. Det är som om
den religiösa andningen kan tillta och
lätt formas i naturmystikens klanger
och spår.
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Kom, lyssna på stormen som rytande
talar,
på berg som i ödslighet ensamma stå!
Högt rullar hans rop över natthöljda
dalar,
högt visorna klinga och marscherna gå!

Den nu bortgångne professorn,
författaren, musikern och biskopen
Jan Arvid Hellström har i sin bok
om Dan Andersson frilagt poetens
kristna universum.
Jan Arvid Hellström gör det i kontrast till Gösta Ågrens avhandling om
Dan Andersson. I boken vill Hellström låta läsaren förstå en naturlig
andlig utveckling av Dan Anderssons
författarskap. Den har alltid funnits där, alltifrån ett tidigt religiöst
sökande i kärv frikyrklig miljö fram
till intryck från teologer som bl.a.
Thomas a Kempis, Jakob Böhme,
Bernhard av Clairvaux och Johannes
av korset.
Insiktsfull teologi
I romanen David Ramms arv uttrycker Dan Andersson en insiktsfull
teologi. I avsnittet, Den oändlige,
komprimeras en metafysik hållning.
Det som finns ”bortom, bakom” kan
också var här och nära. Han som ”är”,
är också här, mitt i det sårade, såriga,
och svårmodigt mänskliga. Han var
Rörelsen:
Och, ser ni, jag var full av en enda glädje
över alltings skönhet, fulhet, förfärlighet och väldighet, och varje liten smutsig
detalj försvann, och raseriet och hatet och
kärleken och blommorna och förruttnelsen
och stanken av det orena döda – allt var,
tyckte jag, en väldig sång, en orkester som
drog förbi i mörkret, ryckande mig med.
Hans-Evert Renérius

Nya resor med Crystal Bay
Nu återvände Nisse med Crystal Bay till Brisbane
och den här gången kom Jackie ner till hamnen
med Jan så att hon skulle få träffa sin pappa en kort
stund och det var en stor glädje för Nisse även om
mötet blev alltför kort. Han kunde se hur mycket
flickan hade vuxit sedan han sist såg henne och
han upplevde att hon verkade lugn och harmonisk.
Jackies nya man var snäll mot henne och det gladde
honom. Det var rena turen att han hann träffa dem
här gången för de var bara i Brisbane på tillfälligt besök från New Guinea. Själv skulle han lossa och lasta kött i Melbourne, sedan tillbala till
Amerika

J

ust som båten skulle gå från Bris- är det en pålad kaj så han kunde inte
bane hände en rolig grej. Det var bli krossad. Ett par av våra lättmatrolågvatten, så båtens reling låg jäms ser hoppade i för att hålla honom uppe
med kajkanten så vi hade bara en li- och vi skickade ner ett rep till dem som
ten kort landgång ute. Hamnen hette de satte under armarna. Så började vi
Bretts Wharf och just utanför porten dra upp honom. Det var inget lätt jobb
ligger ett hotell med
för han vägde runt 100
tillhörande pub, Ha- Ett par av våra lätt- kg. Vi hade honom näsmilton Hotell, och ef- matroser hoppade i tan uppe då han fick för
tersom det låg så nära
att ta tag i relingen.
för att hålla honom sig
utnyttjade vi den flitigt
Men när han sträckte ut
under våra besök. Nu uppe och vi skickade armarna så halkade han
när vi var klara för avner ett rep till dem ju ur tampen och ner i
gång fick vi se vår fryssom de satte under vattnet igen. Lättmatroassistent komma från
var kvar i vattnet
armarna. Så började serna
puben, ganska ostadig
så dom gjorde ett nytt
vi dra upp honom. försök att få fast tampå benen så vi gjorde
klart för att sätta ut
pen runt honom. Mitt
Det var inget lätt
landgången igen. Men jobb, för han vägde förslag att sätta tampen
se det behövdes inte.
runt halsen på honom
runt 100.
En gammal sjöman
fick inget gehör. vi skulsom han kunde nog ta
le ha toppat en bom och
sig ombord utan landgång på en sån hivat upp honom i hisskroken, men det
här liten båt. Den här mannen var lite tänkte vi inte på förrän efteråt. Vi fick i
arrogant när han fick några drinkar alla fall upp honom till slut och lättmati sig, så vi bråkade inte med honom. roserna kunde ta sig upp på repstegen.
Resultatet blev förstås att han ramlade Konsigt nog så krossade vi inte hans revmellan båten och kajen. Som tur var ben, men han var ganska öm efteråt.
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Vår nästa hamn blev Sidney och där
stannade vi en hel vecka. Jag hade god
tid att umgås med min vän Erik. Han
hade skaffat sig en stadig tjej som han
umgicks flitigt med. Hon hade en syster som jag blev bekant med och vi kom
så bra överens att vi höll kontakten med
varandra under en lång tid. Pauline var
skollärarinna och en förtjusande dam,
mycket temperamentsfull!
Från Sidney till Port Adelaide och sedan Melborne. Det var där vi var utlossade och lastningen började och då
blev det en bråd tid för mig. Då fick
jag jobba nästan dygnet runt, för det
var inte bara länsbrunnarna som skulle
göras rena efter att lastrummen blivit
rentvättade. Det var också en massa
reparationer speciellt på trallarna som
låg på däcken. Dom var stora och
tunga och många av dem blev sönderslagna när vi lastade styckegods i
Amerika och Canada.
Köttet kom i paket som var lite svåra
att hantera eftersom dom var frusna
och väldigt ojämna. Så när det var
slutlastat i en hamn och vi skulle till
nästa så blev det att stämpla upp ordentligt så dom inte ramlade. Detta
var ett kallt jobb eftersom temperaturen skulle ligga på minus 18 grader. Man kunde inte bylta på sig hur
mycket kläder som helst så det gällde
att jobba sig varm. Värst var det med
händerna. Ofta gick kaptenen innan
jag var färdig i lastrummet och det
var rena turen att jag inte blev allvarligt skadad, för om fartyget gjorde en
riktig krängning kunde dom där hårda köttpaketen komma dansande runt
öronen, och dom vägde runt 20 kilo.
En gång höll jag och en matros på
med stämplingar nere i ett lastrum när
22

Missisipifloden

Båsen kom och frågade om han inte
kunde få lägga på lastrumsluckan.
Det fanns en speciell, liten lucka , just
vid nedgången till lastrummet där lejdaren satt. Jag bad honom öppna den
när dom lagt den stora luckan och det
lovade han att göra. Ljus hade vi så
det räckte till lastrummet. När vi var
färdiga och skulle gå upp så fann vi
att Båsen inte hade öppnat den lilla
luckan. Så där var vi, inlåsta i 18 graders kyla. Eftersom det var kvällstid så
skulle vi inte vara saknade förrän vid
morgonkaffet, och då skulle vi vara isstoder. Vi försökte att banka men det
hjälpte inte. Isoleringen var för tjock.
Då ville matrosen sätta eld under
brandvarnaren. Men den idén var inte
alls bra, för då hade dom släppt på Co2
och vi hade kvävts.
Rätt som det var öppnades den lilla
luckan och en matros kom ner. Han
skulle hämta sina handskar som han
glömt. Han blev alldeles förskräckt,
när han fick se oss där. Först trodde
han att vi var ett par stowaways som
hade gömt oss i lastrummet. Detta påminner lite om Evert Taubes Eldarevalsen. Väl uppe på däck gick jag för
att läxa upp Båsen som just då stod i
duschen. När han fick se mig kom han
ihåg vad han skulle ha gjort tidigare.
Han blev alldeles blek om nosen och
han kände sig nog inte så bra efter att

jag hade sagt min mening.
Vi gick nu från Melbourne till Sidney
och Brisbane, vidare över Stilla Havet
till Panama. Efter sedvanlig bunkring i Cristobal gick vi till Charleston,
Tampa och därefter upp Missisippifloden till New Orleans. Därefter vidare
till Philadelphia, Boston och St John,
eftersom det var februari månad.
Vi gjorde två liknande resor, med mer
eller mindre samma hamnar, och jag
kan inte komma ihåg att något speciellt hände under dessa resor. Inte förrän den 30 oktober 1965 då vi gick
upp till Chicago för att lasta kött för
Europa. Vi blev nu chartrade av Saléns
som på den tiden hade en av världens
största kylfartygsflotta.
I Chicago var jag tvungen att gå iland,
för Chicago har man ju både läst om
och sett filmer från. Det skulle vara
något att berätta om hur man suttit
och groggat ihop med alla dessa Maffiosos. Det närmaste jag kom till maffian var att deras restauranger var dom

säkraste att gå på. Där blev man aldrig
antastad på något vis. Detta lärde jag
mig av en rödhårig irländska som jag
träffade på en svensk bar. Baren hette
Verdandi. Jag hittade den här baren
första kvällen jag var iland. Den låg
ett bra stycke utanför centrum. Troligen kom jag ut dit med hjälp av taxi. I
alla fall så satt det ett par tykna tjejer
där. Dom började retas med mig för
min australienska dialekt. En av tjejernas föräldrar var svenskar och den
andra, som sagt, var irländska och
vi började pratas vid och jag bjöd på
några drinkar. Detta blev början på
ett ganska långvarigt vänskapsförhållande. Irländskan gick under namnet,
Big Red. Hon var nästan lika lång som
jag och riktigt rödhårig. Humor hade
hon, men också ett väldigt temperament. Vi hade mycket skoj resten av
kvällen. Tack vare Big Red som egentligen hette Ann, så fick jag se mycket
av Chicago, och jag tyckte om vad jag
såg, så jag for dit på semester. Men
mer om det senare.
Nisse Andersson
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Gudstjänster
under hösten
Vi firar gudstjänst
varje söndag kl 13.00
Alltid Kyrkkaffe

Varmt välkomna!
stad
Halm

Hösten i
Sjömanskyrkan

Öppettider
Måndag-onsdag 9.00-16.00
Torsdag
9.00-15.00
Fredag
9.00-12.00
Lördag
stängt
Söndag endast vid gudstjänst

Stickcafé

Onsdagar 13.30-15.30
Vi stickar, virkar eller
bara umgås lite.

Håll utkik efter program

stad
Halm

www.sjomanskyrkan.se

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
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Önskas fartygsbesök?

13

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
borg
Göte

Fredag 25 oktober
kl 20

Konsert

Högsbokören
rubrik
påRubrik
Sjömanskyrkan
rubrik
rubrik

fre 25 oktober kl 17 - 22
Plats
Tid

Du hittar programmet på
kulturnatta.goteborg.se

under ledning av
Magnus Wassenius

U tställning

Dirigent: Magnus Wassenius

Majorna förr
arrangör Majgrabbarna

Kafé Kuling har öppet och
serverar kaffe och goda
smörgåsar och bakverk,

Pågår till och med 2/11

www.sjomanskyrkan.se

Kulturnatta arrangeras av Göteborgs Stad
i samarbete med det fria kulturlivet

Fyrsällskapet ställer ut och
presenterar sin verksamhet
Välkomna till Kulturnatta på Sjömanskyrkan

Kulturnatta arrangeras av Göteborgs Stad
i samarbete med det fria kulturlivet
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Vigsel, dop
och
begravning

Kontakta vår värdinna
Viola för bokning
031-14 03 88
031-85 59 03

Vill du hyra
konferens- och
föreningslokal?

Dagens lunch
serveras måndag - fredag
11.30 -14.00
Pris: 80 kr
inkl sallad, vatten
och kaffe

Alternativ finns
För meny se våran hemsida:
www.sjomanskyrkan.se

Minnesgudstjänst
Lördagen den 2 nov kl 13.

Ljuständning för under året
avlidna sjöfolk
Musik

Kontakta
vår värdinna Viola
för bokning
031-14 03 88
031-85 59 03

Cello Göran Holmstrand
Piano: Gunilla Flink
Kantor: Ulla Gyllenros
Präst: Hans-Evert
Renérius
Kransnedläggning vid
Mariebergs kyrkogård
Avfärd fr. Sjömanskyrkan kl 12.00

Smycket Droppen
Present som sprider glädje
Sjömanskyrkan i Göteborg och Halmstad
säljer detta smycke.
I silver 14 mm, inkl. kedja 370 kr
I silver 32 mm inkl. kedja 400 kr
Droppe på nål
100 kr
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Fondansökningar
2019

Sundströms Fond
Neptuni Fond
Berättigad att söka fondmedel är
den som uppfyller villkoren enligt
nedan.

- Är behövande och född 1964
eller tidigare
- Har seglat i minst 60
sjömånader
- Är boende i Göteborgsområdet
(Sundströms)
Högsta årsinkomst för att kunna
söka; hör med Sjömanskyrkans
personal.
Ansökningsblankett finns att få i
Sjömanskyrkans reception från
16/10 2019
Sista ansökningsdag: 15/11 2019

Julklappar önskas
Vi är tacksamma om du vill bidra
med julkappar till våra Sjömän.
Vill du veta mer är du
välkommen att ringa Marina
031-140388

Bada bastu
Välkommen till en
avkopplande stund i
Sjömanskyrkans
bastu

Bastun är öppen
för herrar
varje fredag
kl 10 - 14

Har
du

sjöa
nkny
tning
?

Hem- och sjukbesök
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 031-85 59 04 eller besök oss Marina Bengtsson, assistent
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan. (ej adressidan)

B

Föredrag. Hösten 2019. Sjömansk yrkan.
Amerikagatan 2.
Se olika dagar! Tid: kl. 13.00
To 12/9

Donsö – en del av 2:a Värlskriget
Film – 3 Gubbar. Christer Karlsson, Styrsö.

On 2/10

En kvinna till sjöss. Marie Byström.

On 9/10

Mina 26 år i Rotterdam. Lasse Hult.

Ti 29/10

Bland lotsar och fyrmän. Lars Zimmerman.

Ti 5/11

Mitt Majorna. Urban Börjesson.

On 27/11 Sjöräddningssällskapet. Thore Hagman

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

Sjömanskyrkan 2019

LJUS I MÖRKRET
Varmt välkomna

