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Lys i verden 
 

Søndag d. 6. december 2015 fejrede  
Den Svenske Sømandskirke i Skagen 

90 år jubilæum. Der var arrangeret 
kaffe om eftermiddagen, festgudstje-
neste og efterfølgende spisning. Kir-
ken var fyldt, dels med lokale fra 
Skagen og, for en meget stor del, 
med gæster fra Sverige. 

I et meget varieret program fik vi 

musik og sang, som kun svenskerne 

kan gøre det, og nogle af kirkens for-
henværende præster medvirkede på 
forskellig vis. 
 
Dagens prædikant var Per Eckerdal, 
biskop over Göteborgs Stift. Han sag-
de bl.a.: ”det er kirkens opgave at 

være kirke i verden og med verden. 
Det er kirkens opgave at støtte sam-
fundet og dets beslutninger, men og-

så at sige fra i det politiske magtspil, 
når dette afviger fra kirkens og de 

kristne værdier. I denne tid, hvor 
mennesker flygter hertil fra krig og 
elendighed, er det kirkens opgave at 
sige fra, når samfundet ikke behand-

ler dem ordentligt. 
Kirken her har ligget som en havn for 
et erhverv, hvis medlemmer både er 
stolte af det og bevidste om dets fa-
rer. Kirken har naturligt været det 
sted, hvor man har fundet ro og tryg-
hed, og hvor man har fundet trøst og 

har taget den sidste vemodige afsked 
med dem, der ikke kom hjem fra ha-
vet. I kirken er tændt et lille lys for 

mange mennesker, og dette lille lys 
har disse mennesker båret med sig 
ud i verden, og derfor skinner kir-

kens lys i verden og for verden. Må 
vi aldrig glemme, at vi er lysbærere 
for dem, der vandrer i mørket, og må 
vi troligt og utrætteligt bære kirkens 
lys ud til dem”. 
 
Ved den efterfølgende spisning var 

der mulighed for at bringe hilsener, 
og her overbragte Annette menighe-
dens hilsen og overrakte en lille ga-
ve. 
    Peter 


