
2017 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSKIRKEN I ABERDEEN 

I. Presentasjon 
Sjømannskirken i Aberdeen har hovedfokus på skipsbesøk, velferd og beredskap for norske 
sjøfolk på skip som anløper Skottland. Mest tid brukes i Aberdeen. Vi ønsker også å gi 
nordmenn på land et kirkelig, kulturelt og sosialt tilbud. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
2017 var stasjonens femte driftsår. Skipsbesøk og annen velferd for sjøfolk er fortsatt 
hovedprioritet. Det er en bevissthet på at ressursene bør vektes 80 % mot sjøfolk og 
skipsbesøk og 20 % mot nordmenn på land. 2017 har i så måte vært et år der prioriteringen 
har vært satt på prøve. Fast stab ble redusert med 50 % fra 1. mars; fra 2 til 1 ansatt.  

 
I denne virkeligheten skal vi ha som mål å være en tjenende kirke, og holde fokus på verdiene 
tilhørighet, respekt og trygghet. Vi møter gjennom året «våre» nordmenn på land og på sjø; 
sjøfolk, barn, studenter, familier, enslige og eldre. Mye av arbeidet handler om hverdager 
med vernesko og hjelm. Om vafler, tegnesaker og fellesskap. Grad av tilhørighet er det 
vanskelig å definere fra innsiden, men opplevelsen av at familier og andre nordmenn i 
Aberdeen velger å bruke sjømannskirken som et møtepunkt og stadig kommer igjen bør være 
en god indikator. At de som bruker kirken over tid velger å invitere med seg nye nordmenn i 
byen inn til kirken; både for samvær og for frivillighetsarbeid bør også si noe om at folk 
kjenner på tilhørighet, trygghet og respekt.  At vi også tas vel imot om bord på skip og at 
sjøfolkene vi møter setter av tid til å være sammen med oss; ha tid til både den gode og den 
utfordrende samtalen bør også gi oss trygghet for at de opplever tilhørighet. Alt dette i en tid 
som fortsatt preges av mye usikkerhet i den oljerelaterte bransjen mange av «våre» er 
knyttet tett opp mot, men også der vi ser at pilene begynner å peke i positiv retning. 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2013 2015 2016 2017 

Samlet ordinært besøk 673 986 901 852 

     

Antall gudstjenester 9 6 7 4 

Antall gudstjenestedelt. 177 144 127 70 

Antall nattverdsfeiring 1 0 0 0 

Antall nattverdsgjester 13 0 0 0 

Antall døpte 0 1 0 1 

Antall konfirmerte 1 0 1 0 

Antall vielser 0 0 2 0 

Antall gravferder 0 0 1 0 

     

Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

 
17 

 
10 

 
13 

 
12 

Antall sosialsaker 0 0 0 0 

Arb. med sosialsaker 0 2 0 0 

Deltagelse andres arr/repr 14 25 25 4 

Antall deltagere andres arr/repr 744 1514 2434 455 

Arrangement utenfor stasjon 106 82 20 6 

Antall deltagere arr utenfor stasjonen 849 1013 190 44 

     

Antall «unike» frivillige – antall personer 41 18 15 97 

Frivillighet antall timer arbeidet 231 673 429 527 



IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Reduksjon i antall gudstjenester tilsvarer de gudstjenester Jostein Handal hadde ansvar for 
fram til han gikk av med pensjon ved utgangen av 2016 i Edinburgh og Glasgow. Turer med 
sjøfolk er nærmest borte; vi vet at dette i all hovedsak skyldes den endrede situasjonen i 
offshorenæringen. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

«Mål og plan 2017» 
 

I forhold til mål som var satt for 2017 har vi ikke 
klart å oppnå mål for antall skipsbesøk.  

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 

 
«Mål og plan 2018» 
 

Med redusert fast stab er det naturlig å redusere 
på ambisjoner om blant annet hvor mange 
båtbesøk vi kan klare å gjennomføre gjennom året. 
For øvrig holder vi på mål fastsatt i forhold til 
landaktivitet; dette anser vi som viktig med tanke 
på ønsket om lokal støtte, både i forhold til 
frivillighet, men også økonomisk støtte. Skal vi ha 
et håp om å øke dette må vi også levere tilbake i 
form av aktivitet og tilgjengelighet. 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 1 (fra 1. mars 2017) Lokale årsverk: 0 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Glasgow: 3 gudstjenester og 1 basar. 
Havnene Peterhead og Montrose: skipsbesøk ca 30 ganger i løpet av året. 
Skotsk vestkyst; 4 turer i løpet av året med til sammen ca 20 skipsbesøk. 

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2013 2015 2016 2017 

Skipsbesøk (ant. besøk) 1428 1457 1413 851 

Skipsbesøk (ant. deltagere) 18043 9469 8295 4718 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Vi har ikke oppnådd målet om antall skipsbesøk for året som har gått. Sett i lys av at staben 
er redusert fra 2 til 1 hel stilling fra 1. mars 2017 bør vi totalt sett allikevel kunne si oss 
rimelig fornøyd med antall båter som er besøkt gjennom året. Erna Christie (80 år i 2017) går 
fortsatt på båt 2 dager i uken. Tallene inneholder også skipsbesøk i Peterhead og Montrose 
og på skotsk vestkyst. Vi mener å kunne se en økt aktivitet i både Peterhead og Montrose, 
men mangler konkrete og etterprøvbare tall for dette. I disse havnene føres bare anløp når vi 
faktisk er om bord på skipene. Deler av aktiviteten for blant annet ankerhåndteringsfartøy er 
flyttet fra Aberdeen til Montrose, noe som betyr at båter som tidligere kom til Aberdeen for 
mobilisering og demobilisering nå går til havnen sør for Aberdeen.  

Antall anløp med båter med nordmenn om bord for Aberdeen var i 2017 1694, mot 2263 
som i 2016. Vi ser også at færre av båtene har fullt norsk mannskap. Det betyr at vi møter 
færre norske sjøfolk om bord. Samtidig ser vi at våre besøk blir viktigere enn tidligere når det 
er færre, og noen ganger bare en nordmann om bord på båtene.   



Besøk på brønnbåter på den skotske vestkysten gjøres som tidligere år 4 ganger i året; 1 
besøk pr skift pr halvår. Vi anser det som en hensiktsmessig ressursbruk. 

X. Økonomi 
Regnskapet viser et underskudd på £ 5403,-. Ser man på regnskapet for 2017 er det særlig 
under posten for bidrag fra næringslivet vi finner reduksjonen i inntekter. Likviditeten ved 
utgangen av året er god (£ 22 506,-). Revisjonsberetning sendes direkte til Hovedkontoret fra 
vår lokale revisor. Det er et uttalt mål om å øke de lokale inntektene for 2018; dette er et mål 
det søkes å nå i tett samarbeid med lokalt kirkeråd og organisasjonens egen næringsavdeling. 

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Tallet fra 2016 med ca 800 på land (+ sjøfolk) er nok fortsatt et 
realistisk tall, men vi ser at det nå kommer flere flyttende til byen; 
både familier og enslige.  

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, fastboende, 
sjøfolk) 

1. Sjøfolk 
2. Expats/Lokalt ansatte nordmenn og deres familier 
3. Fastboende («love Connections») 
4. Studenter 
5. Nordmenn på «rotasjon»/ukependling 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

1. Det vil også for 2018 være knyttet usikkerhet om antall fartøy 
med nordmenn om bord.   

2. Reduksjon i expats ser ut til å stoppe opp.  
3. Fastboende er stabilt.   
4. Nordmenn på «rotasjon» (ukependlere) er stabil. 
5. Studenter er stabilt på ca 50 i Aberdeen 

XII. Oppsummering og avslutning 
Det er spennende og ikke minst givende å være tilstede som sjømannskirke i Aberdeen. Vi ser 
at for mange nordmenn på land er sjømannskirken et viktig møtepunkt. Det er samtidig en 
utfordring at veien er kort til Norge; godt for nordmenn som bor her, en utfordring for 
sjømannskirken som skal bygge et miljø for nordmenn i området. Tilbakemeldingen fra alle 
grupper er allikevel at vi sees på som viktige. Besøket på kirken kunne vært bedre, men vi 
jobber for å finne aktiviteter og ikke minst samlingstidspunkt og – steder som passer for våre 
grupper.  

Vi ser også et økt engasjement på den frivillige siden, spesielt etter reduksjonen i stab. Det er 
allikevel mange av oppgavene som må ligge på fast stab. Når det nå for 2018 er kommet på 
plass en løsning med såkalt vinterassistent for en periode både vår og høst vil dette være til 
god hjelp. Jeg anser det som en for krevende øvelse å skulle gått på et nytt år uten denne 
hjelpen dersom aktivitetsnivået skulle holdes oppe på sammen nivå som i fjor med båtbesøk, 
administrasjon som jo i prinsippet er den samme som tidligere, og i tillegg skulle planlegge å 
gjennomføre den tradisjonelle julebasaren. 

Fortsatt kan vi rolig si at det møte med den enkelte er det viktige på sjømannskirken i 
Aberdeen; vi er virkelig kirke i verdens hverdag. 

 

Sjømannskirken i Aberdeen 30. januar 2018 

Astrid Øksnes Stenholt  

Daglig leder/diakonal medarbeider 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSKIRKEN I ALANYA, TYRKIA 

I. Presentasjon 
Sjømannskirkens virksomhet er rettet mot nordmenn og skandinaver som er «fastboende» 
og turister. Kirken er et sosialt, kulturelt og kirkelig møtested og samlingspunkt for nordmenn 
og skandinaver i Alanya. Kirken er også oppsøkende både på sykehus, på mulige norske 
arbeidsplasser og i miljøer hvor nordmenn ferdes. Ambisjonen med vår virksomhet er å 
skape et hjem og en hjemlig atmosfære i et land som på mange måter er svært annerledes 
enn hjemme. Vi vil være raus og inkluderende, samtidig som vi er tydelige i vår formidling av 
evangeliet. Vår bønn er at mange må finne veien fra kaffebordet til alterbordet. Vi ønsker at 
alle som besøker oss skal oppleve seg sett, møtt og tatt godt vare på. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Året har vært preget av beslutninger om ny organisering av arbeid og bemanning ved kirken. 
For det første ble det bestemt at sjømannskirken fra 2018 skal ha sommerstengt i månedene 
juni til august. Bakgrunnen er at det i denne perioden erfaringsvis er svært lite besøk. For det 
andre blir det slik at fremtidige medarbeidere må operere innenfor rammen av et vanlig 
turistvisum. Dette fordi Sjømannskirken ikke får den nødvendige og formelle godkjennelsen 
på å ha lønnet mannskap på årsbasis. Ny, fast daglig leder begynte i slutten av september på 
disse betingelser. Det blir spennende å se hvilke følger det får for måten å drive denne 
sjømannskirken på, både administrativt og økonomisk. Vertskap representerer kontinuiteten 
i og med at hun fortsatte i stillingen enda et år. For øvrig har vinterassistenter utgjort staben 
på til sammen 4 personer. Situasjonen i Tyrkia har stabilisert seg noe, og turisttrafikken har 
tatt seg noe opp. Vi håper dette vil fortsette også i 2018. Arbeidet har for øvrig fulgt gode 
spor med faste arrangementer uke for uke, samt spesielle aktiviteter som basarer, turer, 
17.maifeiring, høytidsfeiringer og samvær for frivillige medarbeidere. Det gode økumeniske 
samarbeidet har fortsatt gjennom også ved at vi leier våre lokaler ut til flere andre 
menigheter og grupper. Vi hører ofte at sjømannskirkens tilstedeværelse betyr mye for 
mange og er et avgjørende moment når nordmenn velger å feriere/kjøpe leilighet i Alanya, 
noe vi setter pris på. 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk  9.022 7.710 5.449 
     
Antall gudstjenester  55 54 48 
Antall gudstjenestedelt.  2.611 1.952 1821 
Antall nattverdsfeiring  34 40 36 
Antall nattverdsgjester  1.445 1.259 1.190 
Antall døpte  1 0 1 
Antall konfirmerte  2 0 0 
Antall vielser  5 6 2 
Antall gravferder  4 1 0 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

 203 120 41 

Antall sosialsaker  53 11 7 
Arbeid med sosialsaker  115 36 9 



Deltagelse andres arr/repr.  66 3 11 
Antall deltagere andres arr/repr.  1.731 27 84 
Arrangement utenfor stasjon  13 1 0 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  1.396 6 0 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer  258 127 97 
Frivillighet antall timer arbeidet  1.022 483 335 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Vi har samme kommentar som ved forrige årsrapport; årets tall viser så store forskjeller i forhold 
til tidligere år at vi er usikre på om statistikken har blitt ført rett og på samme måte de tre siste 
årene. Dette kan skyldes stadig skiftende bemanning. 
 Samlet besøk viser en betydelig nedgang, dette kan skyldes generell nedgang i målgruppa. 
 Nedgang i antall gudstjenester skyldes sommerstengt i august måned 
 Antall gudstjenestedeltakere, nattverdfeiring og nattverdsgjester viser bare en ubetydelig 

nedgang 
Generelt sett må tallene sees i lys av skifte av daglig leder ved stasjonen i sommer/høst og av 
redusert bemanning i september måned. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

1. Nye ansatte må prioritere arbeidet 
med å få i stand en diakoniplan. 

2. HK må arbeide aktivt for å få ansatte 
som kan være her over lengre tid. Og 
at det er vinterassistenter tilstede i 
jula. 

3. Om nødvendig, tilpasse drift og 
personell ved stasjonen, dersom 
reduksjon i gjester holder seg over 
lengre tid. 

1. Dette arbeidet har ikke hatt prioritet 
høsten 2017. 

2. Ny daglig leder/sjømannsprest er ansatt 
fra og med høsten 2017. Vinterassistenter 
var avtalt å være tilstede i julehøytiden 

3. Dette vil være et kontinuerlig fokus 
framover og må sees i et lenger perspektiv 
enn bare ett år. Bemanningen høsten 
2017 er ett årsverk mindre enn høst 2016/ 
vår 2017. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
1. Kontinuerlig vurdere hvordan 

driftsmodell med medarbeidere på 
turistvisum influerer på virksomhet, 
kontinuitet, økonomi, m.m. 

2. Utarbeide en diakoniplan og å satse 
på utadrettet besøksvirksomhet. 

3. Være opptatt av å gjøre 
Sjømannskirkens tilstedeværelse 
kjent i ulike miljøer i Alanya hvor 
nordmenn ferdes. 

1. En ny driftsmodell får mange 
ringvirkninger. Er det mulig å opprettholde 
samme virksomhet som før? Hvilken 
betydning får det for kirkens inntekter og 
utgifter? 

2. Dette bør kunne gjøres i løpet av første 
halvår. 

3. Vi vil forsøke å kartlegge hvilke miljøer 
som finnes, og å etablere en kontakt med 
dem, og informere om Sjømannskirken. 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 

Våren 2017: Sjømannsprest, daglig leder og vertskap i full stilling. Vinterassistentpar fra 
januar til mai. 
Høsten 2017: Sjømannsprest/daglig leder og vertskap i full stilling. Vinterassistentpar fra 
ultimo september til og med jul.  



VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Antalya, Side, Kemer og Istanbul er aktuelle steder for besøk/virksomhet. Bare Antalya er 
besøkt i løpet av 2017. Det er fortsatt god kontakt med den norske ambassaden i Ankara og 
med konsulatene i Antalya og Alanya. 

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2007 2015 2016 2017 
Skipsbesøk (ant. besøk)     
Skipsbesøk (ant. deltagere)     

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Ingen skipsbesøk i Alanya i 2017. 

X. Økonomi 
Kirkens økonomi er oversiktlig og god. Årsresultatet er betydelig bedre enn budsjett. 
Underskuddet skyldes en fornyelse av kirkens datautstyr. Arrangementsinntektene er 
normale og som forventet. Kirkens to basarer viser en solid økning. Stasjonen har en stor 
kursgevinst på grunn av gunstig utvikling av kursen på tyrkiske lire. Vi har også relativ stor 
likviditet i norsk bank. Stasjonen mottar ikke driftstilskudd fra HK. Lønnskostnader dekket av 
HK viser betydelig økning, det samme er tilfelle med reiseutgifter. Det finnes nok et 
potensiale for lokale inntekter og for at kirkens brukere tar et større ansvar for økonomien. 

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca. antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Det er ca. 3600 leiligheter eid av nordmenn i Alanya kommune. I 
tillegg er det også mange dansker og svensker som eier leilighet her. 
Ca. 350.000 nordmenn kom til Tyrkia i 2015. Dette tallet er nok 
betydelig redusert i 2016 og 2017. Statistikk for foregående år 
foreligger ikke enda. 

Definer viktigste 
brukergruppe  

Turister, med vekt på langtidsturister. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Turiststrømmen til Tyrkia har vist en kraftig nedgang de siste årene 
med et bunnivå i 2016. Tendensen er at dette er i ferd med å ta seg 
noe opp, men at dette vil ta tid. Dette forutsetter at den politiske 
situasjonen i landet er relativ stabil og fravær av spesielle hendelser 
(ulykker, terror). Det er få eller ingen norske firma i Alanya, dette vil 
trolig ikke forandres.  
Det er viktig å understreke at Sjømannskirkens tilstedeværelse har en 
stor betydning for mange «fastboende» nordmenn. For mange er 
dette et viktig moment i vurderingen av Tyrkia/Alanya som land/sted 
å investere i eiendom i. 

XII. Oppsummering og avslutning 
Det er tydelig å merke at svært mange er takknemlige for Sjømannskirkens nærvær og arbeid 
i Alanya. Kirken er et møtepunkt for mange. Sjømannskirken har samtidig et potensiale for å 
gjøre seg kjent for enda flere nordmenn som befinner seg i Alanyaområdet. Aktivt utadrettet  
arbeid vil derfor være viktig framover. En sunn økonomi og en stabil bemanning ved  
stasjonen vil kunne bidra til at dette lykkes. 
 

Alanya, 31.januar 2018 – Steinar Tverrli, sjømannsprest/daglig leder 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR Albir-Villajoyosa  

I. Presentasjon 
Mange og mye og mangfoldig særpreger oss. Mange barn og mange ungdommer, 
mange voksne og mange eldre. Mange er friske og spreke. Mange er syke og 
hjelpetrengende. Mange turister og mange fastboende. Staben består av to enheter: 
Kirkesenteret i Albir fylles uka igjennom til åpen kirke og arrangement for store og 
små. Seniorpresteparet på Solgården i Villajoyosa møter gjestene der og er 
tilgjengelige for andakter, samtaler og møtepunkt. Og hver søndag er det 
gudstjeneste i Minnekirken  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Dette har vært det første året på lenge – uten et eneste jubileum. Ett helt år uten fast 
kirkemusiker har vært krevende. Likeså at ½ staben ble skiftet ut sommeren 2017. 
Noen store og tunge sosialsaker. I høst har vi godt merket at vi har vært 100% 
diakonal medarbeider  mindre. Gradvis har vi, i ny stab funnet en god arbeidsrytme. 
Nøkkeltall fra 2017:  

Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 49322 44830 45713 47988 
     
Antall gudstjenester 66 82 78 84 
Antall gudstjenestedelt. 12062 12060 11578 11341 
Antall nattverdsfeiring 36 62 58 58 
Antall nattverdsgjester 4840 7024 7094 6793 
Antall døpte 4 9 5 7 
Antall konfirmerte 11 18 28 16 
Antall vielser 51 64 63 62 
Antall gravferder 21 11 8 8 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

404 536 640 687 

Antall sosialsaker 64 51 53 59 
Arb. med sosialsaker 874 307 395 493 
Deltagelse andres arr/repr 37 93 91 69 
Antall deltagere andres arr/repr 3153 10849 8858 7015 
Arrangement utenfor stasjon - 29 28 35 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen - 598 475 1713 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer 127 157 167 143 
Frivillighet antall timer arbeidet 6526 6671 6777 6550 

III. Kommentarer til nøkkeltallene 
Vi registrerer med undring at det ordinære besøket er gått opp – besøk på leseværelset; uten 
program, men mennesker som kommer hjemom for vafler, kaffe, og kanskje en prat. Nesten 
1000 flere mennesker – interessant! Vi håper at noe av det skyldes et godt rykte, og at vi har 
vært gode nok på informasjon og kommunikasjon. Vi har hatt flere gudstjenester. Bak det 
tallet skjuler seg flere minnesamvær, ungdomsgudstjeneste og Julegudstjeneste på 
institusjonene. Antall deltakere på arrangement utenfor stasjonen har kraftig økning. Det 
handler om endring i 17.mai feiring på Costa Blanca nord og friluftsgudstjeneste 17.mai i 
Alfaz sentrum. Sosialsakene har vært flere og mer krevende. Det viser antall arbeid med 



sosialsaker. Det har vært arbeidet flere ganger og flere dager med samme sak. Ellers går 
gudstjenestebesøk og nattverdgjester noe ned; det er vanskelig å vite hva den svake 
nedgangen skyldes. Færre konfirmanter, men %-vis like mange som året før. Vi er fornøyd 
med at antall bryllup er ganske konstant, og vi er spente på om det fortsetter når vi nå har 
strammet inn på mulige vigselssteder. 

IV. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 
Diakoni: Få flere frivillige til 
besøkstjeneste. Likeså at Vamos 
fortsetter, nå de yngre til å gå fjellturer og 
muligheter for å bli kjent. Bevisstgjøre oss 
i staben på at vi presenterer diakoni i 
Tankestreker og informasjon, på ulike 
arenaer. Året igjennom 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomi: Nå målet om NOK 180000 av 
faste givere til barne-og 
ungdomsarbeidet. 
 
 
 

Diakoni: Vi har flere frivillige som har gått på 
sykebesøk og hjemmebesøk i 2017. Men liten 
kontinuitet blant de frivillige. Vamos består, 
men etter at det ble færre i «yrkesaktiv alder» 
tenkte vi ila høsten: mer frivillighet, og færre 
arbeidsdager fra stab på torsdagens tur. Det 
usynlige arbeidet i Sjømannskirken; vi mener 
at vi har vært tydelige på alt det usynlige 
arbeidet som skjer. Tilbakemeldinger fra gitt 
informasjon og Tankestreker tyder på at det 
også er tatt i mot fra mange av dem som har 
hørt oss dette året 
 
Økonomi: Vi skal jobbe for å få 25 nye faste 
givere. Vi har ikke nådd målet om 25 nye faste 
givere. MEN: Vi har nådd målet om NOK 
180000,-! Vi har ved starten av 2018 NOK 
15700 pr måned fra faste givere – og totalt 
NOK 188000,- 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
Diakoni: Ha særskilt fokus på personer i 
vår menighet som har behov for ulike 
former for omsorgstjenester. Formidle 
dette i egen organisasjon,  
samt til andre aktører i vårt nærmiljø. 
Gjennom  ukentlig informasjon å 
bevisstgjøre menighet og stab på 
diakonale utfordringer for de mest 
sårbare blant oss; eldre som blir 
pleietrengende, rusavhengige og de som 
sliter med psykiske problemer. 
 
Økonomi: NOK 239000,- til barne-og 
ungdomsarbeidet 
 
 
 
Gudstjenester for små og store i Albir: 
Vi ønsker å utvide gudstjenestetilbudet i 
Albir til gudstjeneste for små og store, og 
alternere mellom onsdag 
(barneklubb/kordagen) og søndag .  

Diakoni: Eldrebølgen av nordmenn er også i 
Spania. Vi øker vår bevissthet om at flere vil 
behøve omsorg og besøk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomi: Vi har nådd målet om NOK 
180000. Vi ønsker å utvide målsettingen med 
59000,- som er det beløpet vi blir trukket til 
BUA. Avtalen med Betanien på NOK 60000,- 
går ut i 2018 – da har vi dekket det  med fast 
givertjeneste. 
 
Gudstjenester for små og store i Albir: Fra 
høsten 2018 ser vi for oss gudstjenester for 
små og store hver måned.  
Minnekirken er lite barnevennlig, og det er 
lang vei for barnefamiliene. 

 



V. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 

7,2.   
Lokale årsverk: 
0,8 

VI. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Etter avtale med Betanien sykehjem har vi nå helt regelmessige andakter på 
sykehjemmet i Alfaz del Pi. I tillegg har vi jevnlige andakter og kveldssamlinger på 
Can i Altea. Vi har jevnlig besøkstjeneste på 2 av de spanske sykehjemmene der det 
bor nordmenn. Faste ukentlige besøk på to private sykehus.  
Vi har god og jevnlig kontakt med de to norske skolene i området.  

 

I. Økonomi 
Det har vært god økonomistyring i 2017, og ansatte har vært bevisste på å øke 
inntekter og redusere kostnader. Det har vært gledelig å oppleve at det også i 2017 
var et potensiale for økte, lokale inntekter, særlig koblet opp mot barne- og  
Hvordan vurderer man kirken/enhetens økonomiske grunnlag, og potensialet for 
lokale inntekter?                                                                                                             
Vi tror det er noe å hente der. En del firmaer har sommerhus i Albir. Kunne vi få til en 
type beredskapsavtale der vi legger inn en type «mappe» med informasjon om 
Sjømannskirken, for firmaets ansatte på ferie i Spania. 

II. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
 

Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

15000 Alicante - Valencia 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, 
fastboende, sjøfolk) 

Barn, ungdom og familier.  
Pensjonister og turister som er her deler av året.  
Dem som bor her hele året. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Fortsatt mange turister/reisende til Spania, med stabil politisk 
situasjon og kort – og ofte billige reiser fra Norge. Flere eldre 
og hjelpetrengende lengeboende nordmenn 

Vi ser ingen store endringer i sammensetningen her i kolonien. Men det blir gradvis flere 
eldre lengeboende - og etter hvert mer hjelpetrengende - nordmenn. I tillegg: Mange, mye, 
mangfoldig. Som jeg har skrevet tidligere, er det merkbart å bli redusert med 1,5 årsverk. 
Særlig i det diakonale teamet, der vi ser en økning i sosialsaker og behov for besøk og hjelp, 
men også på den administrative biten.  

 

Paulus oppfordrer i Fil. 3,16: «La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i 
samme spor». Hos oss gjelder det samme. Vi vil fortsette å ønske folk velkommen 
hjemom, være livsnære, oppsøkende og omsorgsfulle. Vi vil gjøre det vi har mot, tro 
og engasjement til for å fortsette som vi stevner.  
 
Albir 31.januar 2018 
 
Trine Færevåg 
Sjømannsprest/Daglig leder 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR AMBULERENDE AFRIKA 

I. Presentasjon 
Tjenesten bygger på oppsøkende virksomhet for nordmenn som er ute for kortere eller 
lengre tid i Afrika. Tjenesten karakteriseres ved nettverksbygging, besøk, foredrag, 
gudstjenester, kirkelige handlinger og beredskap.   

II. Året som har gått – kort oppsummering 
III. Året har vært preget av møter knyttet til kirkelige handlinger, samtaler. Oppfølging av 

utestasjonerte, studenter og beredskapshendelser. Samarbeid med utenrikstjenesten. 

IV. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
     
Antall gudstjenester 2 9 8 2 
Antall gudstjenestedelt. 80 588 690 81 
Antall nattverdsfeiring  4 4 1 
Antall nattverdsgjester  228 283 45 
Antall døpte  1 1  
Antall konfirmerte  1 8  
Antall vielser     
Antall gravferder  1   
Antall samlinger / samvær 2 17 21 7 
Deltakere på samlinger / samvær 20 718 986 196  

    
Antall besøk (syke-, fengsel-, bedrifts- 
og andre) 

46 65 183 81 

Deltagelse andres arr/representasjon  3  2 
Antall deltagere andres arr/repr.   133  263 
Antall sosialsaker      
Arb. med sosialsaker      
     
Antall personer betjent 1091 2301 2466 810 

V. Kommentarer til nøkkeltallene 
Tallene fra 2007 gjelder for bare deler av året som skyldes vikarløsning og nyansettelse i stillingen. Tallene fra 2017 
gjenspeiler et år med redusert betjening.  

 

 

 

 

 

 



VI. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

Beskrivelse av den ambulerende tjenestens 
egenart, utfordringer og belastninger.  
 
 

To dokumenter er i løpet av året blitt tatt fram:  
1. Ambulerende tjeneste – relevans og kvalitet.  
2. Lett og nå. Lett og unngå. Erfaringsoverføring i 
ambulerende prestetjeneste. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
Strategisk gjennomgang av ambulerende 
tjeneste i Afrika. 
 
Fokus på forståelse, relevans og kvalitet i 
ambulerende tjeneste. 
 

Økte ressurser til betjening av nordmenn i Afrika 
gir nye muligheter. 
 
Tiltak: Faglig fordypning, veiledning og 
samhandling. 

VII. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

250 000 – 300 000 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, fastboende, 
sjøfolk) 

Expats/pendlere innenfor olje&gass næringen, utenrikstjenesten, 
bedrifter, studenter, bistandsarbeidere og eksperter, turister, 
fastboende 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Antall norske studenter i Afrika synes å være stabilt.  
På lang og mellomlang sikt er det norske selskaper innenfor olje og 
gass som har potensial til å øke norsk nærvær i Afrika. Ellers er det å 
merke seg at norsk bistandsarbeid framover i sterkere grad vil 
fokuserer på næringsutvikling 
 

 

VIII. Oppsummering og avslutning 
Etter åtte år i kongolesisk fengsel kom Joshua French hjem til Norge 17. mai 2017. Kari Hilde French 
kom ut med boken Dødsdømt i Kongo i november. Noen linjer fra Hjem ved redaktør Inge Mørland 
om boken får stå som en oppsummering av en situasjon som også har preget den ambulerende 
tjenesten i Afrika. 

Den ambulerende sjømannsprest i Afrika, Knut Lyngseth … var blant de første som besøkte French og 
kameraten Tjostolv Moland da de ble fengslet i Kongo i 2009, mistenkt og senere tiltalt for drap og 
spionasje, og dømt til døden av en militær domstol. «Knut Lyngseth tok den lange veien mange 
ganger, først til Kisangani og senere til Kinshasa. Prester har taushetsplikt, så med ham behøvde ikke 
de to kameratene å veie hvert ord de sa. Det var godt for våre familier å vite at de var ivaretatt av en 
prest», skriver Kari Hilde French i boken. Kari Hilde French beskriver Lyngseth som en viktig støtte og 
samtalepartner for Moland og French, men også familiene hjemme i Norge. I løpet av årene de to 
nordmennene satt fengslet i Kongo, hjalp sjømannspresten dem med praktiske ting, alt fra innkjøp av 
matvarer og andre nødvendige forsyninger til brev- og telefonkommunikasjon. Han var med på møter 
med kongolesiske myndigheter og spesialutsendinger fra utenriksdepartementet i Norge 

Knut Lyngseth 
Ambulerende sjømannsprest – Afrika 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR ASIA/sjømannsprest Steinar Rishaug 

I. Presentasjon 
2017 er det andre året der store deler av Asia har blitt betjent av kun ein ambulerande 
sjømannsprest. Marknadsføringsmessig blir difor underteikna omtalt som «ambulerande prest 
for alle land i Asia der det ikkje fins fast stasjon». Unntaket er Filippinane, som hausten 2017 
har blitt betjent av Stein Vangen etter at fast stasjonering i Manila vart avslutta i løpet av 
sommaren. På «julerunden» vart Jan-Olav Johannessen innleigd som vikar for å dekke fem 
destinasjonar (Katmandu, Colombo, Kuala Lumpur, Jakarta og Tunis). 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
• 2017 har igjen vore eit godt, men krevande arbeidsår. Framleis er det geografiske 

området som skal dekkast av ei stilling, altfor stort, og det er difor med håp om hjelp og 
styrking av den ambulerande tenesten at underteikna tek fatt på arbeidsåret 2018.  

• Endringa av det bilaterale forholdet Norge-Kina skapte forventningar ved årsskiftet 
2016/17, bl.a. med håp om større kontingentar av utestasjonerte nordmenn. Dette har 
ikkje skjedd, og statistikken viser nedgang i talet på deltakarar ved fleire arrangement i 
Kina.  

• Gledeleg er det derimot at student-tala i heile regionen er stabile, og til dels aukande. 
Det har difor frå underteikna si side vore satsa ekstra sterkt på samarbeid inn mot 
studentgruppene, og kontakten med dei lokale ANSA-styra er god både i Japan og 
Kina.  

• Kontakt med næringslivet er god, men krisen i oljenæringa har gjort at det for tida er 
lite/ingen norskrelatert byggeaktivitet ved verft i Kina eller Japan. 

• Samarbeidet med utanrikstenesten rundt om er god ved alle stasjonar. 2017 var eit år 
der utskiftingane av utsendt personell har vore stor fleire stader, men ny og god kontakt 
er oppretta. 

• I større grad enn tidlegare har det vore eit godt og nært samarbeid med nordiske 
kollegaer, både i Hong Kong og Bangkok (det siste fordi svensk prest der har ansvar 
for bl. Myanmar). 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2012 2015 2016 2017 
     
Antal gudstenester 14 10 8 13 
Antal gudstenestedelt. 563 338 374 499 
Antal nattverdsfeiring 2 3 1 1 
Antal nattverdsgjester 51 35 40 28 
Antal døypte 4 2 1 2 
Antal konfirmerte 2 5 5 0 
Antal vigslar 1 1 0 1 
Antal gravferder 0 0 0 0 
Antal samlingar / samvær 12 1 3 2 
Deltakarar på samlingar / samvær 525 6 85 16  

    
Antal besøk (sjuke-, fengsel-, bedrifts- 
og andre) 

 
71 

 
52/393 

 
66/658 

 
57/379 

Deltaking på andres arr/representasjon 13 30 46 57 
Antal deltakarar andres arr/repr.  1053 1198 2666 1528 
Antal sosialsaker  2 6 4 0 
Arb. med sosialsaker  2 9 5 0 



Personlege samtalar 201 140 225 216 
Antal personar betjent 3146 2044 3783 2435 

IV. Kommentarar til nøkkeltala 
Talet på gudstenester er noko auka, som mest skuldast fleire julegudstenester ved bruk av 
«ekstrahjelp». I tillegg har det vore to dåpsgudstenester utanom vanleg «gudstenestefrekvens».. 
Bedriftsbesøk og fengselsbesøk er mindre enn i 2016. Dette skuldast mindre aktivitet ved verft, og ingen 
nordmenn lenger i fengsel. Deltaking på andre sine arrangement er auka, men deltakarane er færre. 
Dette skuldast mindre oppslutning om arrangement i regi av bl. KlubbNorgeShanghai og KlubbNorge 
Beijing. Dei personlege samtalane er i 2017 ført opp som tidlegare år, utan at HK har eigen 
rapporteringsrubrikk for dette. Men relasjonsbygging- og personlege samtalar er så vesentleg del av 
arbeidet i den ambulerande tenesten, at aktiviteten etter underteiknas meining bør registrerast særskilt. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

• Oppretthalde god besøksfrekvens 
• Besøk minst ein gong dei land som ikkje 

fekk besøk i 2016 
• Bidra aktivt til utvikling av Sjømanns-

kirkens ambulerande tenester med sikte 
påp tydelege målsettingar, overordna 
vurdering av behov og ressursar, 
arbeidsmetoder og ordningar for 
kompetansebygging og ivaretaking. 

• Målet er oppnådd for dei landa/destinasjonane 
som tilhøyrde regionen «Asia Øst». 

• Målet er berre delvis oppnådd, men det betydde 
mykje å få ekstrahjelp på «julerunden». 

• Målet er oppnådd, og det har vore jobba 
konstruktivt innad i den vesle 
ambulerandegruppa, og ut i organisasjonen 
særleg tilknytta samlinga på ElCampanrio i 
oktober. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
• Gjennomføre 6 turar med fokus på 

innarbeidde områder. 
• Besøke minst 2 nye land/områder for å 

opparbeide relasjonar og kontakt. 
• Styrke kontakten med ANSA og 

studentgruppene ute. 
• Drive sonderingsarbeid med tanke på 

endringar i verdskartet. 

• 3 turar vår/3 turar haust til etablerte områder for 
å bygge vidare på oppnådde resultat. 

• Besøke Vietnam pluss eitt land til for å opprette 
kontakt. 

• Delta på ANSA sitt asia-convent i Shanghai. 
• Finne infokanalar og utnytte desse til å få 

oversikt. 
 

VI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Totalen er vanskeleg å stadfeste, med eit uoversiktleg geografisk 
område å betjene. Stort sett er det «status quo» i dei «gamle 
områda» Asia Aust (ca 3000). 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, fastboende, 
sjøfolk) 

Fleire single er utsendte, både i utanrikstenesten og i bedrifter. Få 
familiar fører til minkande expats-miljø i Shanghai. Noko auke i 
Beijing grunna fleire barnefamiliar ved ambassaden. Status quo i 
Japan. Generelt fleire studentar over alt i regionen. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Minimal norskrelatert byggeaktivitet ved verft i Japan og Kina. 
Dermed få lang-pendlarar. Større norsk næringslivs-aktivitet særleg i 
Kina, men færre utsendte. Aukande student- og kultur-utveksling. 

 

VII. Oppsummering og avslutning 
Asia er kanskje framtidas mest spennande område, og kanskje den delen av verdskartet som har størst 
potensiale i seg for auka norsk nærvær innan næringsliv, kunst- og kultur, og studentutveksling. Kva alt 
dette medfører i dei ulike miljøa, vil berre framtida vise. Men det er viktig at Sjømannskyrkja er med og 
kan følge utviklinga, og bygge vidare på dei resultat og relasjonar som allereide er oppnådd. 

 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR AMBULERENDE SJØMANNSPREST 
FILIPPINENE 

I. Presentasjon 
1.1 til 31.8.2017 ble den ambulerende tjenesten i øyriket Filippinene betjent av Kjersti og Espen 
Feilberg Jacobsen, bosatt i Manila. Fra 1.9.17 Har Stein Vangen vikariert i fra Norge med to besøk på 
til sammen 55 dager. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Dette er en ekstremt oppsøkende tjeneste som kommer tett på menneskers liv. Vi forsøker å vise 
omsorg etter beste evne, med svært begrensede ressurser og virkemidler.  Tjenesten er i sin natur 
diakonal og nettverksbyggende. Viktigste endring er at man etter ett år med fast bemanning har 
valgt å gjøre dette til ambulerende tjeneste fra Norge.  

III. Nøkkeltall fra 2017: (Bosatt tjeneste til 31.8 + ambulerende deretter= 2017) 
Aktivitet 2015 2016  

(1.8-31.12) 
2017 

    
Antall gudstjenester 1 9 6 + 7 =              13 
Antall gudstjenestedelt. 32 260 223 + 317 = 540 
Antall nattverdsfeiring 1 2 0 + 3 =   3 
Antall nattverdsgjester 28 32 0 + 57 =  57 
Antall døpte 2 1 2 + 0 =   2 
Antall konfirmerte   1 (underv 2+1) = 1 
Antall vielser    
Antall gravferder    
Antall samlinger / samvær 3 11 3 + 1 =   4 
Deltakere på samlinger / samvær 850 393 42 + 1 =  43  

   
Antall besøk (syke-, fengsel-, bedrifts- 
og andre) 

 111/273 111/309 + 49/208 = 
160/517 

Deltagelse andres arr/representasjon 1 49 66 + 11 =  77 
Antall deltagere andres arr/repr.  493 669 788 + 695 =  1483 
Antall sosialsaker   30 58 + 6 =  64  
Arb. med sosialsaker   135 224 + 19 =  243 
    
Antall personer betjent 853 1431 1448 + 989 =      2437 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Tallene indikerer forskjellen på en bosatt tjeneste og en norskbasert ambulerende tjeneste. Bosatt 
har man mer nærhet, tid og mulighet til å følge prosesser i sosialsaker når de oppstår, eller gripe 
øyeblikket når muligheter for løsninger åpner seg. Den tilreisende ambulerende tjeneste utfordres til 
ikke å «safe» med detaljplanlagte reisedager i møte med kjente grupper, men forvalte 125 reisedager 
slik at kvalitetene ved den bosatte tjenesten kan bestå. Da høstes også fruktene vi her ser forsterket 
av adventstallene. Ellers så viser tabellen tydelig at dette er et nettverksarbeid og et arbeid i møte 
med medmennesker på utallige arenaer vi selv ikke kontrollerer. 



V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 (EFJ) Vurdering av måloppnåelse (EFJ) 

- Etablere mer forutsigbar besøksrytme 
 
 
- Etablere noen flere faste tradisjoner 
-  
- Videreutvikle kontaktnett 

- Har vært vanskelig.  Må ofte planlegge på kort 
sikt.  Ikke sikkert at dette skal være mål for en fast 
tjeneste, mer naturlig når det er ambulerende 
- Fått på plass flere faste besøkssteder men lite 
grunnlag for egne arrangementer 
- Stort kontaktnett utviklet 

Nye mål 2018 (SV) Kommentar til nye mål (SV) 
- Etablere en bærekraftig ambulerende 
prestetjeneste med base Norge, som ivaretar 
behovet for støtte i sosialsaker på tross av 
mindre nærvær. 
 
 
 
- Videreutvikle samarbeidet med norske 
næringsliv på Filippinene med fokus på 
beredskapsarbeid og sosial støtte. 
- Utvikle nye arbeidsmetoder for å bygge 
nettverk med nordmenn som i 
utgangspunktet er uten nettverk. Aktiv bruk 
av sosiale medier. 
 
- Prioritere fengselsbesøk. 
 

- Når man ikke lenger bemanner «brannstasjonen» 
i Manila er man mindre aktuell når det brenner ett 
sted. Med 125 reisedager i landet fordelt på ca 6 
turer a 3 uker, er det lett å ende opp med tett 
reiseplan med fastlagte avtaler som blokkerer for 
uberegnelige prosesser i sosialsakene. Umulig er 
det dog ikke, det er største utfordringen. 
- Det er gode muligheter for å videreutvikle 
samarbeidet med den maritime næringen om 
pårørendeomsorg og beredskap. 
- Tidligere var det ofte gjennom personlig nettverk 
at nordmenn etablerte seg på Filippinene. Nå ser 
vi større og større grad at det er enkeltindivider 
som kommer hit etter kontakt på internett, - helt 
utenfor norsk/filippinske nettverk 
- Rettsikkerheten og fengselsvirkeligheten er 
annerledes enn i Norge. 

VI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

EFJ: ca 2000. SV: Mellom 2000 – 4000 fast eller en måned eller mer 
pga familiær tilknytning. Mange inntil NAV grensen på ½ år. 

Definer viktigste 
brukergruppe  

Manila: Ambassade, Norskeid maritime industri, annet næringsliv, 
bistand/misjon. For øvrig sjømenn, pensjonerte sjømenn, nordmenn 
på trygd, noe næring. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

En eldre generasjon er preget av dødsfall og hjemflytting pga sykdom 
og alder. Mange nye etablerer relasjoner via nettet og flytter ut uten 
nettverk. Unge uføre øker. Billigere enn Thailand, enklere med språk 
og kultur gjør landet mer attraktivt for pensjonister. 

VII. Oppsummering og avslutning 
Fra Espen og Kjersti Feilberg Jacobsens sluttrapport: «Dette er et arbeid som har engasjert oss veldig 
sterkt.  Vi har fått nære møter med mange mennesker som har store utfordringer i sitt liv.  Mange av 
historiene og fortellingene er veldig såre og vonde, og Sjømannskirken har en viktig funksjon for disse 
menneskene.  Mange av de vi møter ønsker seg en kirke med egne lokaler, men det er vanskelige å 
se at det kan være hensiktsmessig.  Skal man gjøre en god tjeneste i dette området, krever det 
oppsøkende virksomhet i alle slags miljøer, og en binding til en lokal kirke eller et lokalt kontor vil 
bare være en hemsko. Vi er takknemlige for at vi har fått lære å kjenne en liten flik av denne 
tjenesten og beklager at vi nå må avslutte etter bare vel et år, men vi tror at det ligger godt til rette 
for videre arbeid her.»   

Toledo, Cebu Island, Filippinene 31.januar 2018 - Stein Vangen, - på bakgrunn av sluttrapport fra Espen Feilberg-Jacobsen 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR AMBULERENDE TJENESTEN I SØR-AMERIKA 
 
Presentasjon 

Den ambulerende tjenesten i Sør-Amerika er Sjømannskirkens (SK) tilbud til nordmenn som befinner seg for 
kortere eller lengre tid på det søramerikanske kontinent. Stillingen begynte som en 100% stilling i 2007, men ble 
redusert til 50% i 2010. I 2017 har stillingen kun vært på 20%. 

I. Året som har gått – kort oppsummering 
I løpet av 2017 er det blitt foretatt to reiser til Sør-Amerika. Den første turen i februar gikk via Madeira til Ecuador 
og Colombia. Årets adventsrunde til Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santiago og São Paulo. I tillegg deltok jeg på et 
fire dagers kompetansehevingskurs innen beredskap på El-Campanario i oktober. 
 
Gjennom fengselsbesøk er det Guds omsorg og den innsattes uendelige verdi som er fokus. Når jeg inviterer meg 
selv på bedrifts- og organisasjonsbesøk håper jeg interessen og respekten både for arbeidet, men også for enkelte 
skinner gjennom. På en adventsturne får jeg rikelig anledning til både direkte og indirekte forkynne tilhørighet, 
respekt og trygghet. 

II. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
     
Antall gudstjenester 27 2 8 2 
Antall gudstjenestedelt. 359 49 537 55 
Antall nattverdsfeiring 7 1 4 2 
Antall nattverdsgjester 103 20 125 35 
Antall døpte 5 0 1 0 
Antall konfirmerte 0 0 0 0 
Antall vielser 2 0 0 0 
Antall gravferder 1 0 1 0 
Antall samlinger / samvær 29 2 24 6 
Deltakere på samlinger / samvær 590 48 480 727  

    
Antall besøk (syke-, fengsel-, bedrifts- 
og andre) 

170 36 70 13 

Deltagelse andres arr/representasjon  3 12 4 
Antall deltagere andres arr/repr.   10 605 290 
Antall sosialsaker  55 0 0 0 
Arb. med sosialsaker  0 0 0 0 
     
Antall personer betjent 427 500 2000 1128 

III. Kommentarer til nøkkeltallene 
Å sammenligne tallene for 2007, 2015, 2016 og 2017 blir vanskelig, for forutsetningene er så forskjellige. I 2007 
var den ambulerende tjenesten i Sør-Amerika 100%, og kirken i Rio de Janeiro var basen for tjenesten (tallene fra 
Rio går inn i statestikken for Sør-Amerika). 2015 var et «unntaksår», grunnet vikariering i Rio, samt sykdom som 
gjorde at adventsturnéen måtte avlyses. I 2016 var tjenesten 50%, og i 2017 var den 20%.  Det mest 
hensiktsmessige blir derfor å sammenligne med 2016 med 2017. Da er det naturlig at antall betjente omtrent er 
halvert i forhold til at stillingen er gått fra 50 % til 20% og antall turer halvert. 

 



IV. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

• Besøke Bogota 
 

• Besøke Cuenca  
 

• Besøke Buenos Aires 
• Besøke São Paulo 

 

• Fikk besøkt den nye norske ambassaden + 
en rekke norske organisasjoner i Bogota 

• Fengselsbesøk i Cuenca + møte med 
frivillige fengselsvenner 

• Adventsgudstjeneste i Buenos Aires 
• Adventsgudstjeneste i São Paulo 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
• 17. mai besøk til: Bogota, Mexico, 

Ecuador, Peru 
• Adventsbesøk til: Santiago, Buenos 

Aires, São Paulo 
 
 

• Komme til steder jeg ikke har feiret 17. 
mai før 

• Konsentrere meg om den sørlige delen av 
Sør-Amerika 

 

V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

1700  

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, fastboende, 
sjøfolk) 

Expats og fastboende er de brukergruppene som får mest 
oppmerksomhet. Studenter, turister og sjøfolk er litt mer 
krevende å spore opp.  

 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Expats-gruppen har nok sunket i Rio. Den største gruppen av 
studenter finnes i Buenos Aires (kulturstudier++). 
Langtidsturistene befinner seg stort sett i Natal-området. 
Sjøfolkene befinner seg stort sett i Rio. Det finnes ingen store 
kolonier av fastboende nordmenn noen steder i Sør-Amerika. 

 

VI. Oppsummering og avslutning 
2017 har vært et unntaksår for den ambulerende tjenesten i Sør-Amerika. To besøk i året er ikke mye for å holde 
relasjoner ved like.  Samtidig vil jeg berømme ledelsen i SK for fleksibel holdning og god støtte og oppfølging av 
meg som ansatt. Takk til gode samarbeidspartnere rundt om i Sør- Amerika. Og ikke minst, takk til Gud som virker 
blant nordmenn på det søramerikanske kontinent. 

Avaldsnes, 11. januar 2018 

 
Anne Netland 

Ambulerende sjømannsprest for Sør-Amerika 

 

 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSKIRKEN I ALANYA, TYRKIA 

I. Presentasjon 
Sjømannskirkens virksomhet er rettet mot nordmenn og skandinaver som er «fastboende» 
og turister. Kirken er et sosialt, kulturelt og kirkelig møtested og samlingspunkt for nordmenn 
og skandinaver i Alanya. Kirken er også oppsøkende både på sykehus, på mulige norske 
arbeidsplasser og i miljøer hvor nordmenn ferdes. Ambisjonen med vår virksomhet er å 
skape et hjem og en hjemlig atmosfære i et land som på mange måter er svært annerledes 
enn hjemme. Vi vil være raus og inkluderende, samtidig som vi er tydelige i vår formidling av 
evangeliet. Vår bønn er at mange må finne veien fra kaffebordet til alterbordet. Vi ønsker at 
alle som besøker oss skal oppleve seg sett, møtt og tatt godt vare på. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Året har vært preget av beslutninger om ny organisering av arbeid og bemanning ved kirken. 
For det første ble det bestemt at sjømannskirken fra 2018 skal ha sommerstengt i månedene 
juni til august. Bakgrunnen er at det i denne perioden erfaringsvis er svært lite besøk. For det 
andre blir det slik at fremtidige medarbeidere må operere innenfor rammen av et vanlig 
turistvisum. Dette fordi Sjømannskirken ikke får den nødvendige og formelle godkjennelsen 
på å ha lønnet mannskap på årsbasis. Ny, fast daglig leder begynte i slutten av september på 
disse betingelser. Det blir spennende å se hvilke følger det får for måten å drive denne 
sjømannskirken på, både administrativt og økonomisk. Vertskap representerer kontinuiteten 
i og med at hun fortsatte i stillingen enda et år. For øvrig har vinterassistenter utgjort staben 
på til sammen 4 personer. Situasjonen i Tyrkia har stabilisert seg noe, og turisttrafikken har 
tatt seg noe opp. Vi håper dette vil fortsette også i 2018. Arbeidet har for øvrig fulgt gode 
spor med faste arrangementer uke for uke, samt spesielle aktiviteter som basarer, turer, 
17.maifeiring, høytidsfeiringer og samvær for frivillige medarbeidere. Det gode økumeniske 
samarbeidet har fortsatt gjennom også ved at vi leier våre lokaler ut til flere andre 
menigheter og grupper. Vi hører ofte at sjømannskirkens tilstedeværelse betyr mye for 
mange og er et avgjørende moment når nordmenn velger å feriere/kjøpe leilighet i Alanya, 
noe vi setter pris på. 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk  9.022 7.710 6.227 
     
Antall gudstjenester  55 54 51 
Antall gudstjenestedelt.  2.611 1.952 1972 
Antall nattverdsfeiring  34 40 38 
Antall nattverdsgjester  1.445 1.259 1.257 
Antall døpte  1 0 1 
Antall konfirmerte  2 0 0 
Antall vielser  5 6 3 
Antall gravferder  4 1 0 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

 203 120 57 

Antall sosialsaker  53 11 7 
Arbeid med sosialsaker  115 36 9 



Deltagelse andres arr/repr.  66 3 15 
Antall deltagere andres arr/repr.  1.731 27 101 
Arrangement utenfor stasjon  13 1 0 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  1.396 6 0 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer  258 127 111 
Frivillighet antall timer arbeidet  1.022 483 386 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Vi har samme kommentar som ved forrige årsrapport; årets tall viser så store forskjeller i forhold 
til tidligere år at vi er usikre på om statistikken har blitt ført rett og på samme måte de tre siste 
årene. Dette kan skyldes stadig skiftende bemanning. 
 Samlet besøk viser en betydelig nedgang, dette kan skyldes generell nedgang i målgruppa. 
 Nedgang i antall gudstjenester skyldes sommerstengt i august måned 
 Antall gudstjenestedeltakere, nattverdfeiring og nattverdsgjester holder seg på samme nivå  

som tidligere 
Generelt sett må tallene sees i lys av skifte av daglig leder ved stasjonen i sommer/høst og av 
redusert bemanning i september måned. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

1. Nye ansatte må prioritere arbeidet 
med å få i stand en diakoniplan. 

2. HK må arbeide aktivt for å få ansatte 
som kan være her over lengre tid. Og 
at det er vinterassistenter tilstede i 
jula. 

3. Om nødvendig, tilpasse drift og 
personell ved stasjonen, dersom 
reduksjon i gjester holder seg over 
lengre tid. 

1. Dette arbeidet har ikke hatt prioritet 
høsten 2017. 

2. Ny daglig leder/sjømannsprest er ansatt 
fra og med høsten 2017. Vinterassistenter 
var avtalt å være tilstede i julehøytiden 

3. Dette vil være et kontinuerlig fokus 
framover og må sees i et lenger perspektiv 
enn bare ett år. Bemanningen høsten 
2017 er ett årsverk mindre enn høst 2016/ 
vår 2017. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
1. Kontinuerlig vurdere hvordan 

driftsmodell med medarbeidere på 
turistvisum influerer på virksomhet, 
kontinuitet, økonomi, m.m. 

2. Utarbeide en diakoniplan og å satse 
på utadrettet besøksvirksomhet. 

3. Være opptatt av å gjøre 
Sjømannskirkens tilstedeværelse 
kjent i ulike miljøer i Alanya hvor 
nordmenn ferdes. 

1. En ny driftsmodell får mange 
ringvirkninger. Er det mulig å opprettholde 
samme virksomhet som før? Hvilken 
betydning får det for kirkens inntekter og 
utgifter? 

2. Dette bør kunne gjøres i løpet av første 
halvår. 

3. Vi vil forsøke å kartlegge hvilke miljøer 
som finnes, og å etablere en kontakt med 
dem, og informere om Sjømannskirken. 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 

Våren 2017: Sjømannsprest, daglig leder og vertskap i full stilling. Vinterassistentpar fra 
januar til mai. 
Høsten 2017: Sjømannsprest/daglig leder og vertskap i full stilling. Vinterassistentpar fra 
ultimo september til og med jul.  



VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Antalya, Side, Kemer og Istanbul er aktuelle steder for besøk/virksomhet. Bare Antalya er 
besøkt i løpet av 2017. Det er fortsatt god kontakt med den norske ambassaden i Ankara og 
med konsulatene i Antalya og Alanya. 

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2007 2015 2016 2017 
Skipsbesøk (ant. besøk)     
Skipsbesøk (ant. deltagere)     

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Ingen skipsbesøk i Alanya i 2017. 

X. Økonomi 
Kirkens økonomi er oversiktlig og god. Årsresultatet er betydelig bedre enn budsjett. 
Underskuddet skyldes en fornyelse av kirkens datautstyr. Arrangementsinntektene er 
normale og som forventet. Kirkens to basarer viser en solid økning. Stasjonen har en stor 
kursgevinst på grunn av gunstig utvikling av kursen på tyrkiske lire. Vi har også relativ stor 
likviditet i norsk bank. Stasjonen mottar ikke driftstilskudd fra HK. Lønnskostnader dekket av 
HK viser betydelig økning, det samme er tilfelle med reiseutgifter. Det finnes nok et 
potensiale for lokale inntekter og for at kirkens brukere tar et større ansvar for økonomien. 

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca. antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Det er ca. 3600 leiligheter eid av nordmenn i Alanya kommune. I 
tillegg er det også mange dansker og svensker som eier leilighet her. 
Ca. 350.000 nordmenn kom til Tyrkia i 2015. Dette tallet er nok 
betydelig redusert i 2016 og 2017. Statistikk for foregående år 
foreligger ikke enda. 

Definer viktigste 
brukergruppe  

Turister, med vekt på langtidsturister. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Turiststrømmen til Tyrkia har vist en kraftig nedgang de siste årene 
med et bunnivå i 2016. Tendensen er at dette er i ferd med å ta seg 
noe opp, men at dette vil ta tid. Dette forutsetter at den politiske 
situasjonen i landet er relativ stabil og fravær av spesielle hendelser 
(ulykker, terror). Det er få eller ingen norske firma i Alanya, dette vil 
trolig ikke forandres.  
Det er viktig å understreke at Sjømannskirkens tilstedeværelse har en 
stor betydning for mange «fastboende» nordmenn. For mange er 
dette et viktig moment i vurderingen av Tyrkia/Alanya som land/sted 
å investere i eiendom i. 

XII. Oppsummering og avslutning 
Det er tydelig å merke at svært mange er takknemlige for Sjømannskirkens nærvær og arbeid 
i Alanya. Kirken er et møtepunkt for mange. Sjømannskirken har samtidig et potensiale for å 
gjøre seg kjent for enda flere nordmenn som befinner seg i Alanyaområdet. Aktivt utadrettet  
arbeid vil derfor være viktig framover. En sunn økonomi og en stabil bemanning ved  
stasjonen vil kunne bidra til at dette lykkes. 
 

Alanya, 31.januar 2018 – Steinar Tverrli, sjømannsprest/daglig leder 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSKIRKEN I BELGIA 
Presentasjon 
Sjømannskirken i Belgia består av to kirker og flere besøkssteder. I Antwerpen er det en gammel, 
aldrende koloni og en havn vi betjener. I Waterloo er det stort sett barnefamilier, og flere skoler med 
norske barn/ungdom. Faste besøkssteder er Brussel og Luxemburg. I Luxemburg er det en del 
nordmenn knyttet til bankene og Efta. I Brussel har vi den største andelen nordmenn i Belgia.  De er 
blant annet knyttet til organisasjoner, regionskontor, det er ca 50 nasjonale eksperter, det er noe 
norsk næringsliv, ambassade og en delegasjon til EU. I Tillegg har vi Natos hovedkvarter i Brussel og 
en operativ Natobase SHAPE, sør for Brussel. 
 
Året som har gått – kort oppsummering 
2017 er det første hele driftsåret i nye lokaler i Antwerpen. Dette ble markert med en flott et- 
årsmarkering i pinsehelgen. Vi inviterte tidligere ansatte, og hadde en flott «husvarmingsfest» i nye 
moderne lokaler: Det ble mye mimring bakover i tid for Sjømannskirkens eldste stasjon, men også 
god vilje og engasjement til å se fremover. Det var til stor velsignelse å ha så mange tradisjonsbærere 
samlet i våre nye lokaler. Waterloo har vært preget av en satsing på ungdom. Vi har 9 ungdommer på 
Minileder kurs i 2017 og 3 fra i fjor. Dette utgjør, sammen med årets 11 konfirmanter, en kjerne i 
arbeidet vårt. De var bla frivillige ifm årets julebasar i prestegårdshaven i Waterloo. De bidrar også 
som ledere når vi har klubber for de mindre barna. Dette skaper en veldig god dynamikk i 
menighetsarbeidet der undgdom er synlige og tar ansvar for miljøet de er en del av. Dette er en 
rikdom og et satsning som har større rekkevidden enn vårt daglige arbeid her i Sjømannskirken i 
Belgia. Ungdommene flytter etter noen år hjem til Norge og tar med seg en ledertrening og en positiv 
opplevelse av å høre til i kirken. Vi håper at de finner gode nettverk når de vender hjem igjen og vi vil 
bidra det vi kan for å tilrettelegge for at de også finner et hjem i kirken i Norge.  
  
Sjømannskirken i Belgia/Luxemburg er livsnær, og er tett på brukernes hverdagsutfordringer og 
gleder. Vi oppsøker de vi vet at ikke kan komme seg til kirken, og har fast besøkstjeneste på skip og 
faste besøkssteder. Vi opplever å både gi og motta mye omsorg, og våre fellesskap utgjør et spesielt 
viktig fundament i manges liv når de opplever kriser og sorg. Dette har vi også erfart i 2017. 
Tilhørigheten til kirken er sterk både i Antwerpen og Waterloo. Respekten for den enkeltes behov og 
integritet settes høyt. Vi arrangerer sammenkomster som skaper trygghet for alle aldersgrupper.  
Sjømannskirken i Belgia er med på å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens 
hverdag.  
   
Nøkkeltall fra 2017:  

Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 22455 10377 7385 11471 
     
Antall gudstjenester 104 27 25 33 
Antall gudstjenestedelt. 3933 1351 1373 2273 
Antall nattverdsfeiring 46 24 15 23 
Antall nattverdsgjester 861 438 477 1122 
Antall døpte 12 2 2 3 
Antall konfirmerte 8 7 9 12 
Antall vielser 5 1 1 - 
Antall gravferder 6 2 23 1 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

104 725 90 96 

Antall sosialsaker 52 22 3 15 
Arb. med sosialsaker 65 15 20 84 



Deltagelse andres arr/repr 18 6 8 22 
Antall deltagere andres arr/repr 2703  535 1989 
Arrangement utenfor stasjon 1288 37 47 19 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 25153 551 1120 1508 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer - 510 129 227 
Frivillighet antall timer arbeidet - 1303 359 962 

Kommentarer til nøkkeltallene 
Det er gode besøkstall for 2017. Vi har hatt god oppslutning om arrangementer både i Waterloo og 
Antwerpen og vi har hatt en høyere besøksfrekvens på våre faste besøkssteder; Luxemburg og 
Brussel. Det har vært et stabilt og godt år, og med overskudd til å komme oss ut av våre lokaler. 
Dette viser seg på statistikken.  
 
Mål for 2017 – hvordan gikk det? 

Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

Fokusere på skipsbesøk i Antwerpen; Gent og 
Zeebrugge 
 
Nå enda flere barn og unge i hele Belgia med 
nye tiltak  
 
Være mer tilstede i Brussel 
 
Finne god arbeidsmodell i Luxemburg 
 

Skipsstatesestikken er doblet det siste året. Vi har 
konsentrert oss om havna i Antwerpen i 2017  
 
Vi har utvidet med nye arrangementer for flere 
aldersgrupper av barn 
 
Brussel har blitt betydelig mer besøkt, både 
gjennom arrangementer i svenskekirken og andre 
arenaer. 
 
I Luxemburg har det vært færre gudstjenester, 
men flere bedriftsbesøk.   

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
I forbindelse med praktikant ordning må nye 
arbeidsoppgaver defineres. 
 
Styrke ungdomsarbeidet, ved å aktivere 
milkerne i flere arrangementer. Samt nye 
tiltak for fjorårsmilkere. 
 
Komme i gang med skipsbesøk Gent og 
Zeebrugge 
 

Dette blir en nødvendig prioritering og vil gi 
strategiske konsekvenser for arbeidet i Brussel. 
 
Vi har for tiden en stor gruppe med 
ungdomsledere. Det er en flyktig gruppe pga korte 
tidsperspektiver på nordmenn i Belgia.  Fokus på 
undomsarbeid vil allikevel være en god rekrutering 
til kirken hjemme. 
 
Vi samarbeider med Stella Maris for å få tilgang til 
anløpsregister for disse havnene. 

 
Antall årsverk 
Til august 2017: 
Årsverk utsendt Norge: 3 i faste stillinger og 1,3 i ektefelleansatte = 4,3 Lokale årsverk: 0,30 
Etter august 2017 Yngvar og Synnøve Kolnes har vikariert i vakansieperiode.  
 
Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Luxemburg, ca en gang i måneden 
Brussel besøkes ca en dag i uken 
 
Skipsbesøk - nøkkeltall 

Skipsbesøk 2007 2015 2016 2017 



Skipsbesøk (ant. besøk)  114 43 116 
Skipsbesøk (ant. deltagere)  388 189 192 

 
Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Det er en dobling av skipsbesøkene fra 2016 til 2017, dette er vi stolte av.  
 
Økonomi 
Vi er en liten stasjon med begrensede personalressurser, i tillegg er vi er spredt geografisk. Det 
medfører utfordringer i økonomiarbeidet. Det er også begrensede muligheter til inntekter da det er 
lite norsk nærlingsliv i området. Kolonien i Antwerpen er aldrende og basaren er ikke som før, i 
Waterloo har folk kort tidsperspektiv og det er svært vanskelig å få de til å forplikte seg, både 
økonomisk og mht bruk av tid som frivillige.  
I 2017 har vi styrt etter budsjett både på inntekts og utgiftssiden.   
 
Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 

Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Ca 1700 i Belgia og 200 i Luxembourg (det siste er veldig usikre tall)  
 

 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, 
fastboende, sjøfolk) 

Expats med familier i Waterloo, eldre fastboende i Antwerpen og 
sjøfolk er prioritert. Deretter er det expats, pendlere i Brussel og 
fastboende i Luxembourg. Det er få norske studenter i Belgia men en 
del trainee i bedrifter og diplomati. Med en praktikant bosatt i 
Brussel tror vi at dette vil bli lettere å prioritere.   
Shape (Nato) har en stor norsk koloni. 

 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Det er ikke noen tegn på at den norske expats vil bli færre i 
Brusselområdet. I Luxemburg og Antwerpen er det eldre koloni som 
vil trenge mer hjemmebesøk i fremtiden. Næringslivet i området er 
vanskelig å komme med fremtidsutsikter på. Antwerpen by er i en 
spennende utvikling økonomisk og kulturelt og vi må ha øynene åpne 
for tilflyttende nordmenn.  

 

 
Oppsummering og avslutning 
2017 har vært et godt og stabilt år der vi har klart, selv med små ressurser, å fokusere på 
enkeltskjebner i tillegg til de store arrangementene og den daglige drift. Vi har også hatt et fokus på 
det oppsøkende arbeidet både på båt og i by. Statikken viser at vi har jobbet målrettet og har økt 
nærværet vårt hos sjøfolk og andre besøks steder. Sjømannskirken i Belgia har også i 2017 gitt 
mennesker mot til tro, håp og engasement. 
  
Belgia 7. februar 2018 
 
 
Britt Aanes Ekhougen 
Daglig leder og Sjømannsprest i Belgia/Luxemburg 
 



2017 – Årsrapport Beredskap - Næringsliv  

I. Presentasjon 
Ved omorganiseringen 01. mars 2017 ble den tidligere næringslivsgruppen i Markedsavdelingen og 
Beredskapsseksjonen slått sammen til en stab i seksjonen for mobile enheter i Utenlandsavdelingen, 
vi bruker gjenre begrepet Beredskap – Næringsliv for å betegne staben. Gruppene hadde jobbet tett 
sammen og sammenslåingen ble gjort for å styrke Sjømannskirkens kontakt mot næringslivet, 
utdanningsinstitusjoner og organisasjoner. Og for å få integrert beredskapsarbeidet bedre i denne 
kontakten.  
Sommeren 2017 ble det besluttet å avvikle bruken av eksternt telemarkingsselskap for å selge 
annonser i bladet Hjem. Hensikten var å endre profilen fra breddesalg til salg fokusert på 
virksomheter som ligger innenfor Sjømannskirkens naturlige arbeidsfelt og på den måten integrere 
annonsesalget i næringslivsarbeidet. Det var også et mål å redusere slitasjen som telefonsalget 
påfører oss i kontakten med næringslivet.  
Staben ble samtidig utvidet med en stilling slik at den i dag totalt har sju stillinger inkludert 
regionleder. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Året er først og frem brukt til å etablere èn felles stab med bedre flyt av oppgaver og utfordringer. 
Tallene synes å vise at vi langt på vei at vi har lykkes med det. Utfordringen videre er å holde fokus på 
samarbeidsavtalene med sikte på inntjening, samtidig som vi stryker og integrerer 
beredskapsarbeidet, ikke minst på nysalg av avtaler. Dette er utfordrende fordi vi langt på vei har 
«brukt opp» de sektorene Sjømannskirken tradisjonelt har hatt kontakt med. 
At staben i løpet av året har mistet en stilling og at leder for næringslivsgruppen gjennom nesten 20 
år har sluttet, forsterker naturlig nok denne utfordringen ytterligere. 
  

III. Beredskapsarbeidet 
Intern beredskap/opplæring  
Estimert håndterte organisasjonen i 2017 340 beredskapshendelser hvorav 86 ble formidlet gjennom 
hovedkontorets beredskapstelefon. 43% av disse var henvendelser fra næringslivet og 
utdanningssektoren. 

Alle enheter i Sjømannskirken skal ha en varslingsplan. Beredskap - Næringsliv følger opp at 
enhetene har dette og gir råd om hensiktsmessig planverk for den enkelte enhet. Seksjonen har 
ellers løpende kontakt med alle enhetene og følger opp løpende beredskapsfaglige spørsmål og 
innspill. 

En beredskapsrapport er ment å være et verktøy for intern og taushetsbelagt erfaringsutveksling og 
evaluering av Sjømannskirkens kriseoppfølgingstiltak ved særlige hendelser. I løpet av året ble det 
utarbeidet 20 rapporter fra Offshore gruppen, 6 fra kirkene og 1 fra de mobile sjømannsprestene, 
totalt 27 beredskapsrapporter. 

Det ble det avholdt 11 beredskapsfaglige kurs og øvelser overfor kirken i Miami, Houston, Aberdeen, 
Paris, Gran Canaria, Stockholm, Rotterdam og Relasjonsteamet i Norge. Ved flere av kursene var også 
eksterne samarbeidspartnere inviteres med. For hovedkontoret ble det avviklet 2 beredskapsfaglige 
kurs og en øvelse. 



Vi deltok videre på fire innføringskurs med beredskapsfaglige tema og arrangerte også det årlige 
videreopplæringskurset for ansatte med et særlig beredskapsansvar, som prester, diakoner og 
daglige ledere. 11 medarbeidere deltok. 
Vi har også hatt et fagmøter for beredskapsvaktlaget og hatt et beredskapsvaktkurs for to nye i 
vaktlaget.   

Beredskap/opplæring samarbeidspartnere 
 

Kommersiell beredskapsaktivitet 2015 2016  2017 

Kurs 19 25 15 
Foredrag 13 12 15 
Øvelser 4 3 4 
PIO-kurs (kursdager) 18 10 8 
Totalt 54 50 42 

 

På kommersiell basis bistår Sjømannskirken samarbeidspartnere med kurs, foredrag og øvelser 
innenfor pårørendeberedskap og pårørendeomsorg. PIO-kurset (Pårørende-Informasjon-Omsorg) har 
en nå nesten 30 års historie, men metodikken oppleves fortsatt svært relevant. Originalkonseptet er 
et to dagers kurs, men de siste årene er det utviklet flere varianter av dette konseptet, en dags kurs, 
PIO-Travler og telefontrening for pårørendekontakter. Etter en litt rolig periode synes det som 
etterspørselen etter PIO-kurs tok seg noe opp annet halvår. Aktiviteten for øvrig har gått noe ned i 
2017. Det skyldes dels noe mindre forespørsel og dels at beredskapsleder også har gått inn i rollen 
som regionleder og fått mindre tid til denne aktiviteten. På sikt vil dette utjevnes ved at 
breddekompetansen i staben utvikles. 

IV. Næringslivskontakt og undervisningssektoren 
 

Markedsgruppe/aktivitet Resultat 2017 Budsjett 2017 
Bedrift 6 395 000 6 486 000 
Rederi 3 728 500 3 660 000 
Supply 2 665 000 2 650 000 
Rigg 400 000 400 000 
Utdanning  1 205 000 1 205 000 
Annonser Hjem Kraft Dialog 1 416 000 1 720 000 
Annonser Hjem Beredskap - 
Næringsliv 

512 000 540 000 

Sponsing/Fond 310 000 400 000 
Kurs – Foredrag *) 478 000   
Totalt 17 109 500 17 061 000 

 

I 2017 har vi truffet midt i blinken på alle inntektspostene utenom det eksterne annonsesalget. Et 
resultatet på drøyt 17 millioner er svært positivt, tatt i betraktning at den vanskelige situasjonen i de 
viktigste næringene vi samarbeider med. Den økonomiske usikkerheten i deler av næringslivet 
påvirker Sjømannskirken økonomisk. Samtidig skal vi være kirke for næringslivet ikke minst når de 
sliter. Vi opplever stor lojalitet til Sjømannskirken i mange bedrifter som bidrar med store beløp tross 
nedgangstider. Ved inngangen til 2018 er det mye som tyder på at optimismen er tilbake i deler av 
næringslivet, med en oljepris på 70 dollar fatet. Likevel merker vi en forsiktighet i pengebruk som 
også slår inn på våre inntekter.  



To nye partnere ble med i 2017, Hurtigruten og Multiconsult. Et område vi opplever noe motgang 
akkurat nå er reiselivsbransjen. Hovedårsaken er at reiselivsbransjen konsoliderer seg i nordiske 
enheter, og flytter hovedkontoret ut av Norge. 

2017 har vært enda et tøft år for sypply- og riggrederiene. Mange skip og rigger i opplag, noen av 
dem relativt nye. Mange rederier seiler med røde tall grunnet svært lave rater, men de har da regnet 
på at det vil koste enda mer å legge båtene permanent i bøyene. Den største endringen blant 
rederiene er at Solstad med hjelp av Røkke og Fredriksen har overtatt rederiene Rem Offshore, Deep 
Sea Supply og Farstad. Det nye rederiet Solstad-Farstad har redusert støtten til Sjømannskirken selv 
om de har blitt mye større. Begrunnelsen er at når 4 rederier som alle går i minus, blir det totalt enda 
større minus, og mindre rom for regninger man ikke MÅ betale. Rederiene betaler kr 10.000 pr båt 
og 30.000 pr rigg, men når båtene ligger i opplag eller seiler med underskudd, har innbetalingene fra 
rederiene blitt redusert. 

Vi startet opp med egen annonsesalgansvarlig 1. oktober, samtidig begynte avslutningensprosessen 
av kontrakten med telemarkingselskapet vi har hatt avtale med i over 20 år.  
I 2017 har vi først og fremst kontakt med bedrifter som Sjømannskirken har hatt og/eller har en 
relasjon med. Det er for det aller meste en positive opplevelse å komme I kontakt med disse 
firmaene, og telefonsamtalene kan ofte mine om et skipsbesøk. For 2018 vil det bli mer fokus på å 
finne nye bedrifter som vil kunne være naturlige annonsører i Hjem.  

Bevisstheten rundt beredskap i undervisningssektoren er etter hvert blitt stor og mange skoler 
samarbeider om å lage ulike beredskapsforum. Her er Sjømannskirken en naturlig del og dette fører 
til stadig nye beredskapsavtaler. Det er nå 74 utdanningsinstitusjoner som har avtale med 
Sjømannskirken, derav 47 folkehøyskoler. Sist år hadde vi kontakt med 39 skoler, med alt fra møter 
til øvelser og kurs. 

Det har i en periode vært mye fusjoner særlig på høgskolenivå. Tinge begynner å gå seg til og skolene 
er ivrig etter å ha beredskapen sin på plass med ny organisering, dette fører til mange spennende 
treff med spesielt høyskolesektoren. 

Det er gjort nye avtaler med bl.a. bibelskoler og private skoler i løpet av 2017. Ellers er målet å holde 
på de avtalene vi har. I den sammenheng oppleves det viktigere enn noen gang at Sjømannskirken 
viser seg som en aktuelle samarbeidspartnere for skolene og det er hyggelig å merke at vi blir regnet 
med. 

V. Oppsummering og mål for 2018  
På beredskapssiden er målet for 2018 å konsolidere og videreutvikle den interne beredskapen og å 
utvikle stabens beredskapskompetanse.  Vi skal ha en hensiktsmessig intern kompetanse og være 
relevant for våre samarbeidspartnere og ha en god relasjon til disse. 

På inntektssiden er målet å stabilisere inntektene fra beredskapsavtalene på minst samme nivå som i 
2017. Samme mål gjelder for kursvirksomheten og annonsesalget.  

På den måten opplever vi på vår måte og ut fra våre forutsetninger å virkeliggjøre organisasjonens 
visjon og mål.  
 

 



2017  - ÅRSRAPPORT FOR BERLIN  

I. Presentasjon              
Den norske sjømannskirken i Berlin holder til i Den svenske kirken, Victoriaforsamlingen sine lokaler, 
med en relativt liten stab: Utsendt prest, ettåring/praktikant til august og en lokalt ansatte i 60 % 
stilling, samt musiker på timebasis. Fra august ansatte vi tidligere praktikant i en lokal 100 % stilling i 
ett år. Antallet frivillige knyttet til kirken er stort, og er i stor grad med å bære kirkens arbeid, 
sammen med de ansatte. Kirkens kjernevirksomhet er en gudstjeneste i måneden, hverdagsmessen 
kalt «pusterom i hverdagen», kulturarrangement, Norsk hjørne og mandagsmiddagar, trosopplæring 
blant barn og unge og familier, Ung norsk i Berlin, oppsøkende virksomhet og nettverksarbeid, 
diakonalt arbeid, samt vielser, dåp, konfirmasjon.  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Det har vært kontinuitet når det gjelder fast ansatte, og dette har gitt en verdifull stabilitet for både 
ansatte og kirken. Vi tilbyr aktiviteter for alle aldersgrupper. Den månedlige gudstjenesten er knyttet 
opp mot trosopplæring og har stort fokus på involvering, deltakelse og eierskap. Vi legger vekt på å 
skape arrangementer som er åpne, og at alle skal bli møtt og oppleve å bli inkludert i felleskapet. Det 
nye småbarnstreffet i Pankow har befestet seg og er godt besøkt. Dette året har det imidlertid vært 
en endring i samarbeidet med den svenske kirken i form av mindre felles gudstjenester etter ønske 
fra svenskene, og et annet samarbeidsklima på huset. Det har gjort at vi har hatt mindre aktivitet og 
færre gudstjenester enn tidligere år. Det har vært en krevende tid for både ansatte, frivillige og 
kirken som helhet.  

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 4528 6996 6959 6078 
     
Antall gudstjenester 52 35 32    28 
Antall gudstjenestedelt. 1938 1949 1732 1321 
Antall nattverdsfeiring 38 30 26 23 
Antall nattverdsgjester 1056 963 820 666 
Antall døpte 2 3 3 5 
Antall konfirmerte 0 4 0 3 
Antall vielser 7 5 13 8 
Antall gravferder 0 0 1 0 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

5 10 15 7 

Antall sosialsaker 3 1 4 14 
Arb. med sosialsaker 2 1 4 9 
Deltagelse andres arr/repr 25 40 18 7 
Antall deltagere andres arr/repr 1670 1983 651 276 
Arrangement utenfor stasjon 0 1 1 0 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 0 27 19 0 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer - 116 129 130 
Frivillighet antall timer arbeidet - 901 1338 1189 

 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 



Det er noe nedgang i besøk fra 2016 til 2017. Dette skyldes at vi har hatt færre gudstjenester og 
andre fellesarrangement som følge av endringer i samarbeidet. Noen færre vielser, og det svinger fra 
år til år, samt at Luther-turismen har avtatt noe. Det må også sies at på grunn av sykmeldinger er ikke 
statistikken helt riktig for 2017, da ikke alt har blitt ført. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

-Kommunikasjon: Promotere kirken ved å 
legge ut flere bilder/glimt fra arrangementer 
vi har hatt. Vi satser på to ganger i måneden 
på facebook og etter hvert arrangement på 
instagram. Gjøre aktuelle saker mer 
tilgjengelig på nettsidene våre og unngå at 
den blir for statisk. 
-Frivillighet: Rekruttere flere og nye frivillige 
til konkrete og faste oppgaver som å hjelpe 
til i mandagskafeen og med lørdagsgrøt, 
bibliotek og andre faste oppgaver.  
-Økonomi: Få i gang fast givertjeneste der vi 
rekrutterer flere faste givere. I år vil vi 
rekruttere minst 20 nye faste givere som gir 
20 euro eller mer i mnd.   
-Barn og unge: Vi vil jobbe for å rekruttere 
flere barn til Landhausgjengen gjennom å 
utvikle tilbudet, satse på aktiviteter som 
henvender seg både til gutter og jenter og ha 
dra på èn utflukt i semesteret.  
-Oppsøkende arbeid: Vi vil delta på 
minimum 5 arrangementer i semesteret 
utenfor huset der vi møter nordmenn. I 
forhold til prosjektet i Prenzlauer Berg/Mitte 
ønsker vi å satse mer på events som 
lørdagsgrøt, i stedet for ukentlig 
småbarnstreff for å bruke ressursene våre 
bedre og forhåpentligvis nå flere.  
-Arbeidsmiljø: Vi vil ha en fast 1 stabsdag i 
semesteret som skal være utviklende og gi 
inspirasjon til videre arbeid.  
-lokal stilling  
Opprette en 100% lokal prosjektstilling for 
arbeidsåret 2017/2018 

- her har vi satset mer på instagram i året som har 
gått, samt aktiv bruk av facebook og norske 
kanaler på sosial medier. På instagram legger vi ut 
glimt fra stort sett alle arrangement, mens vi 
bruker facebook til promotering av arrangement. 
På nettsidene har vi laget aktuelt punkt der man 
lett kan klikke seg inn. Vi har laget en ny brosjyre 
om kirken som inviterer til givertjeneste.  
- Vi har utnevnt en fast i staben til å koordinere 
frivillige og har lykkes med å rekruttere flere 
frivillige til faste oppgaver, og det har vært veldig 
positivt. Dette er en kontinuerlig viktig å holde 
fokus på.  
- vi har jobbet med å lage brosjyre for å rekruttere 
faste givere og vi har fått noen flere, men har ikke 
nådd målet med 20 nye faste giver.  
- vi har satset bevisst på lage aktiviteter for både 
gutter og jenter og har lykkes med å øket 
deltagelse på våre trosopplæringstiltak og utflukt 
har vært populært.  
- I løpet av 2017 har småbarnstreffet i Prenzlauer 
Berg/Pankow utviklet seg til et populært tiltak 
med god oppslutning og vi valgte derfor å fortsette 
å satse på det istedenfor lørdagsgrøt som også 
viste seg å vanskelig å få til i forhold til lokaler.  
- vi har ikke fått til å ha en hel stabsdag i semester 
dette året slik vi hadde planlagt. Men har hatt 
sosiale samlinger. Arbeidsmiljøet innad i den 
norske staben har vært godt i året som har gått, 
men har vært utfordrende i forhold til svensk 
ledelse og stab.  
- vi fikk til en lokal stilling og kunne derfor ivareta 
kontinuitet i stillingen som har gitt mange positive 
effekter i staben og for menigheten  

 
Nye mål 2018 

 
Kommentar til nye mål 

- Nærvær: Vi vil jobbe for å relokalisere 
Sjømannskirken i Berlin til nye lokaliteter 
sentralt i Berlin, helst i Kreuzberg på grunn av 
tilgjengeligheten fra alle bydeler inn mot 
bydelen Kreuzberg. 
- Omsorgsfull kirke: Fortsette virksomheten 
på nytt sted og utvikle arbeidet videre 
innenfor nye rammer.  

 



-Økonomi: Jobbe med å få flere faste givere.  
I år vil vi rekruttere minst 20 nye faste givere 
som gir 20 euro eller mer i mnd.   
-Arbeidsmiljø: Vi vil ha en fast 1 stabsdag i 
semesteret som skal være utviklende og gi 
inspirasjon til videre arbeid.  
 

VI. Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt Norge: Prest/daglig leder i 100 % stilling, Lokale årsverk: Diakonal medarbeider 
i 100 % stilling Regnskap og kontormedarbeider i 60 % stilling, Musiker på timebasis. 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Sjømannskirken besøker München 1-2 ganger i året og har gudstjeneste før jul, og gudstjeneste som 
regel med konfirmasjon i juni. Vi har også vielser og begravelser i andre kirker i Berlin, samt 
arrangement i samarbeid med kunstnere og musikere i byen på ulike steder i byen.  

VIII. Økonomi 
Med utgangspunkt i et null-budsjett, har vi i løpet av 2017 klart å komme ut med et driftsresultat 
som viser et overskudd på € 2911,83.Vi har i 2017 hatt en minimal nedgang på våre 
arrangementsinntekter i forhold til resultatet i 2016 og derfor endt opp omtrent som budsjettert. 
Dette til tross for nedgang i antall vielser. Arrangementskostnader har gått noe opp, og dette kan 
relateres til type arrangementer vi har hatt og at antall vielser har gått ned, og satsing på 
arrangement i annen bydel Våre arrangementer i 2017 gav et overskudd på totalt € 6679,-  mot € 
8691 i 2016. Kollektinntektene har gått ned med ca. 16 % i forhold til i 2016 med 4 færre 
gudstjenester enn i 2016. Det har vært en tydelig økning i gaver og bidrag, og den nyopprettede 
givertjenesten gav et overskudd på mer enn det dobbelte av det som var budsjettert.  Omsetningen 
på basaren har også gått opp til et nytt toppresultat, og vi har hatt en økning i omsetningen på ca. 
15% sammenlignet med 2016, men dårlig valutakurs, moms og investeringer gav noe laver avanse.  
  

IX. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 
 
Det finnes kun tall fra 
2013 og 2014 fra tyske 
myndigheter.  

Berlinområdet har ca 1000 registerte fastboende nordmenn, så 
kommer de andre områdene i Tyskland vi dekker i tillegg. I Tyskland 
som helhet er det rundt 6000 nordmenn. En økende gruppe norske 
turister. Mange «langtidsturister» på 3 måneders opphold. Det er 
imidlertid langt flere nordmenn til enhver tid i byen og som oppsøker 
kirken og som ikke er registrerer flytting til Tyskland. Man regner nå 
med at så mange som 3000 nordmenn kan oppholde seg i byen og 
området rundt til enhver tid.  

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, 
fastboende, sjøfolk) 

Fastboende, Familier, Barn og Unge Voksen uten barn. Kunstnere og 
kulturarbeider som er fastboende eller er her på opphold av ulik 
varighet, Par som gifter seg på kirken Ansatte ved ambassaden, 
Studenter/utvekslingselever,Turister, kort og langtids. Berlin har et 
brukergrunnlag der tyngdepunktet i alder ligger fra 0-60 år.  

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Det er et økende antall «langtidsturister» der mange jobber innenfor 
kunst/kultur/musikk feltet. Noe norsk næringsliv er også kommet til 
byen, det ser til å være økende.  

X. Oppsummering og avslutning 
Vi kan oppsummere et annerledes, men likevel godt år for Sjømannskirken i Berlin, både når det 
gjelder aktiviteter, alle menneskene som kommer til kirken og økonomi.  



2017 - ÅRSRAPPORT FOR ____Costa del Sol___________ (Sjømannskirke/enhet) 

I. Presentasjon 
Sjømannskirken Costa del Sol ønsker å være en oase for hele mennesket. Det er viktig at både det sosiale, 
kulturelle og kirkelige behovet blir ivaretatt. Søndagsgudstjenestene er sentrum i alt vi driver med. Gudstjenesten 
skal være hellig, levende og varm. Det hellige ivaretas gjennom ord og sakrament. Det levende og dynamiske 
ivaretas gjennom at de forskjellige oppgavene fordeles på mange i stab og av dem som er aktive i kirkens 
hverdagsliv. Hvor trosopplæringen har sin naturlige plass. De daglige tidebønnene er også viktig del av ukens 
rytme og prioriteres.  
Gjestehuset har et stort fokus som en del av kirkedriften og ivaretar det sosiale ved oppfølging av grupper og 
enkeltmennesker. Kafeverter er en del av den daglige driften og staben generelt bruker mye tid på ivaretakelse av 
gjestene. 
Stasjonens diakonale arbeid har fokus på besøkstjeneste hjemme og på institusjoner, samt oppsøkende i regi av 
Ung på Solkystens arbeid som er vaffelsteking og kontakt på alle de norske bedriftene. 
I kirkens høysesong er konsertene en stor del av det kulturelle arbeidet og trosopplæring gjennom sitt Ung 
fredags-tilbud med tacoservering, klubb- og korvirksomhet. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
En livsnær kirke, en oppsøkende kirke og en omsorgsfull kirke. 
På hvilken måte synliggjøres Sjømannskirkens visjon og verdier i enheten? 
Sjømannskirken, Costa del Sol, har gjennom sine gudstjenester, arrangement, og aktiviteter vært tilstede for 
nordmenn på Solkysten. I høysesong (september-november og februar-april) har vi faste torsdags-konserter med 
ulike musikksjangre. Her har vi hatt noe utvidet tilbud sammenlignet med tidligere og har også merket dette 
positivt på inntekter arrangement. Vi har hatt bedriftsbesøk (2-3 onsdager i måneden) som vi kaller Ung på 
Solkysten (UPS), og har også en del enkeltsamtaler med unge nordmenn i forlengelsen av dette. Det har vært stort 
fokus på samtaler generelt, om det er på norske bedrifter, i kafeen, på institusjoner, eller i de enkelte hjem. 
På fredagene har vi utvidet tilbudet etter sommerferien med å flytte jentekoret og småbarnstreff (Liv&Røre Mini) 
til denne kvelden. Det har vært positivt på oppmøtet for L&R Mini, men ikke så vellykket for jentekoret som 
tidligere hadde øvelser på Den norske skolen. Ellers har fokuset på fredagene vært å ha sterkt preg av 
trosopplæring på klubbene. 
Det har fortsatt vært stort fokus på søndagslunsjen og søndagsgudstjenesten. Begge deler har vært stor suksess 
med bra oppmøte. En av grunnene er at gruppen Det gode liv resort (tidligere Vi over 60) har utvidet. Årlige 
gudstjenester prioriteres også i Portugal, og semestervis i Nerja, men antall gudstjenester på svenskekirken har 
opphørt grunnet at svenskene trenger lokalet selv. Norske arrangement på Svenskekyrkan er trappet ned grunnet 
ressurser fra vår side, men også fordi det er utenfor vårt fokusområde.  
Gjestehusdriften vår har gradvis skiftet fokus fra å ha turer for gruppene til å kanalisere de inn på våre 
arrangement på huset.  
 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 38057 47873 46063 38879 
     
Antall gudstjenester 108 69 69 72 
Antall gudstjenestedelt. 5359 5662 5983 5685 
Antall nattverdsfeiring 91 55 53 95 
Antall nattverdsgjester 3331 3452 3566 3424 
Antall døpte 1 15 3 3 
Antall konfirmerte 13 10 12 10 
Antall vielser 73 73 68 61 
Antall gravferder 7 5 5 2 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

44 166 184 238 

Antall sosialsaker 39 54 117 77 



Arb. med sosialsaker 85 535 385 234 
Deltagelse andres arr/repr 3 15 13 14 
Antall deltagere andres arr/repr 135 1642 592 350 
Arrangement utenfor stasjon  32 16 22 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  938 257 357 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer  1032 892 1206 
Frivillighet antall timer arbeidet  3752 2855 3285 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Ordinært besøk er forholdsvis jevnt, men ser ut til at det har gått noe ned, og at det er mer likt slik det var for 10 år 
siden. Det er vanskelig å si om dette tallet er reelt da vi opplever at rutinene for statistikkføring har endret seg noe 
med ny stab det siste året. Opplevelsen vår er at det er flere innom enn 2015 og 2016. Antall nattverdsfeiring har gått 
opp og skyldes at diakon har fått tillatelse av biskop og utfører dette ved besøk, ellers er antall gudstjenester og 
deltakere ganske stabilt. Antall besøk har økt kraftig og skyldes økt fokus på denne delen av kirkens arbeid, samt en 
ekstra diakonal medarbeider. Antall sosialsaker har gått noe ned, men antakelsen vår er at definisjonsspørsmålet har 
endret seg noe, samt at vi ønsker mer fokus på besøk og personlige samtaler. Begge sistnevnte har gått kraftig opp. En 
spesielt gledelig nyhet er at antall frivillige både antall og antall timer har økt noe, et punkt som vi har funnet 
utfordrende men som viser seg å være verdt strevet.   

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

Styrking av TO-arbeidet, både mer 
trosopplæringsinnhold samt samle alt på en 
kveld.  
 
 
 
Mer fokus på stasjonens arrangement og 
gudstjenester (mindre Svenskekyrkan, mindre 
utflukter med gjestehus). 
 
Det diakonale arbeid har hatt fokus på 
besøkstjeneste, samt bedrifts-besøk. 
 
Frivillige. 
 
 

Innhold har blitt bedre. Klubbene for de yngste har 
fått flere deltakere. Ungdomsklubben har vi ikke 
lykkes med. Vært vanskelig å rekruttere folk med 
mindre bidrag fra kapellan som har vært 
fung.dagl.leder. I praksis noen ganger en person 
mindre. 
Dette har vi også lykkes med, men opplever at 
dette er tungt for kolonien i Fuengirola. Gjestene 
på El Campanario og gjestehus er veldig fornøyde.  
 
Dette har i takt med fokus økt ganske mye. 
 
 
Frivillige er alltid et fokus, men vi har ikke lykkes å 
jobbe like målbevisst som vi har ønsket. Vi har 
likevel gjort mer enn vi har trodd og hatt økning. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
Fortsette målene for 2017, samt 
stabsutvikling. 
 
 
 
Øke antall faste givere. 

Målene er langsiktige og vil derfor fortsette for 
lenger enn for 2017. Med ansettelse av ny 
kapellan regner vi med å få mer fokus på TO. Vi 
ønsker også å ha ekstra fokus på stab, samarbeid 
og avgrensning av oppgaver. 
 

 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 8,5. Lokale årsverk: 4,1 



VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Sangtreff svenskekyrkan i høysesong hver uke. Lagt ned sommeren 2017. Fire hyggekvelder i Svenskekyrkan. To 
gudstjenester i Nerja. En gudstjeneste i Benalmadena og en i Fuengirola i anledning 17. mai. To gudstjenester i 
Portugal (Algarve og Lisboa). 

VIII. Økonomi 
Kort kommentar om kirken/enhetens økonomiske status 

Vi var godt innenfor budsjett. Hadde økt fokus på sparing og inntjening. Øte utgifter på 
arrangement-post, men destod mer på inntekt for arrangement.  

Hvordan vurderer man kirken/enhetens økonomiske grunnlag, og potensialet for lokale 
inntekter?  

Vi vurderer det som ganske likt tidligere år, men med økt fokus på å få flere faste givere vil 
det bli bedre. Vi har også sakte men sikkert økt kafe-priser og ser at ved høyere priser og ved 
økt besøk i kafeen så var «kjøkkenet» en vinner i 2017. Dette tror vi kan fortsette i 2018. 

IX. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, fastboende, 
sjøfolk) 

Her har vi ulikt fokus, og skal ha ulikt fokus. Det norske skolemiljøet 
ses på som en av de viktige brukergruppene. Unge nordmenn på de 
norske bedriftene er en annen viktig brukergruppe og sist men ikke 
minst er pensjonistene viktige. For gjestehuset vårt er turistene n 
viktig gruppe. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Det norske skolemiljøet har blitt litt mindre. 
Pensjonistene og unge nordmenn (på norske bedrifter øker). 
Antagelsene våre er at det er økning med pensjonister som ikke 
klarer seg selv og som ikke vil flytte hjem til Norge. Her når vi ikke ut 
til alle.   

X. Oppsummering og avslutning 
Det har vært et år som har vært veldig travelt for alle og hvor vi har vært preget av store utskiftninger i staben. Vi 
har likevel nådd mange av målene våre og har sakte men sikkert funnet våre rutiner og formen på arbeidet. 









Sjømannskirkens Familieveiviser  
– et fagsenter med ambulerende tjeneste 
 
AÅ rsrapport 2017 

I. Presentasjon 
Sjømannskirkens Familieveiviser er et helsefremmende og forebyggende lavterskel tilbud 
rettet mot alle norske barn og ungdommer fra 0 – 20 år og deres foreldre/foresatte som 
oppholder seg på Costa Blanca, Costa del Sol eller Gran Canaria i kortere eller lengre tid. 
Familieveiviseren tilbyr samtaler til barn og unge, samt familie-, foreldre -  og par samtaler. 
Videre tilbyr vi temakvelder og/ eller grupper for barn / ungdom og for foreldre.  

Det er fem norske skoler i Spania med plass til totalt ca 1000 elever. I tillegg er det norske 
barnehager på Costa Blanca og Gran Canaria, samt et ukjent antall norske elever i Spanske 
og internasjonale skoler samt barn under skolepliktig alder. 
 

II. Året som har gått – kort oppsummering: 
Familieveiviseren fikk i statsbudsjettet for 2017 tilført en ny 100% fagstilling. Som positiv 
følge av økt ressurs har Familieveiviseren gjennom hele året hatt ukentlig tilstedeværelse på 
Costa Blanca nord og sør, samt vært mndlig tilstede på Costa del Sol og Gran Canaria siden 
august 2017.  
 
Costa Blanca:  
Vi har i 2017 hatt et godt samarbeid med de diakonale teamene og teamene med ansvar for 
barn og unge i Albir/ Villajoyosa og Torrevieja. Den økte ressursen har bidratt til en positiv 
videreutvikling av samarbeidet ifht målgruppen, da spesielt rettet mot konfirmantene og 
deres foresatte. Vi har egne kontorer både i Alfaz og Quesada.  
 
Costa del Sol og Gran Canaria: 
Høsten 2017 startet vi opp samarbeidet med de diakonale teamene og temaene med ansvar 
for barn og unge både på CdS og GC. Vi har vært tilstede på kirkens aktiviteter, hatt 
temakveld for konfirmanter og konfirmantforeldre, og hatt samtaler med flere i målgruppen.   
 
Samarbeid med de norske skolene i Spania:  
Familieveiviseren har i 2017 hatt et godt samarbeid med de tre norske skolene på Costa 
Blanca og den norske skolen på Costa del Sol. Vi blir invitert på foreldremøter/ 
informasjonsmøter, og skolene er positive til markedsføre vårt tilbud.  
 
Samarbeid med Ambassaden, Barne- og Familie direktoratet (BUFdir) og det spanske 
barnevernet:  
Familieveiviseren har hatt et godt samarbeid med Ambassaden, de norske konsulatene og 
det spanske barnevernet, både lokalt og sentralt.  
 
Etter at Norge juli 2016 tiltrådte Haagkonvensjonen av 1996, har BUF dir. blitt en viktig 
samarbeidspartner. Familieveiviseren har iløpet av 2017 etablert et godt samarbeid med 
BUF dir, og har deltatt på to seminarer i regi av BUF dir og Ambassaden hvor tema var 
Norges tilslutning til Haagkonvensjonen.  
 



III. Nøkkeltall fra 2017 
Aktivitet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totalt antall saker:  
Antall saker fordelt i to kategorier:  

• Forebyggende arbeid 
• Alvorlig karakter (barnevern) 

Antall barn dratt hjem til Norge 

31 
 
 
 

4 

23 
 

13 
10 
3 

31 
 

21 
10 
4 

50 
 

38 
12 
6 

63 
 

46 
17 
4 

76 
 

59 
17 
7 

Totalt antall samtaler  
Antall samtaler fordelt:  

• Individuelle samtaler barn/ungd 
• Individuelle samtaler voksne 
• Foreldresamtale 
• Familiesamtale 
• Par samtale 
• Gruppesamtale ungd. 

83 
 

34 
14 
19 
11 
3 
2 

 220 
 

45 
80 
31 
37 
26 
 

269 
 

63 
57 
86 
48 
15 
 

357 
 

54 
92 

119 
67 
25 

273 
 

62 
76 
86 
39 
10 

Antall hjemmebesøk   21 13 14 11 
Antall ganger besøk barn på institusjon   12 25   
Antall ganger ført tilsyn under samvær   17 16   
Arbeid med saker (møter, tlf, e-post) 214  264 + 753 759 538 
 
Oppsøkende økter 

 
103 

 
 

 
90 

 
134 

 
124 

 
115 

Oppsøkende skolegård, foreldrekaffe, 
møter m lærere  

103  73 82 82 73 

Foreldrekaffe kor/ klubb Albir   11 46 31 23 
Konfirmanter (foreldremøter, tur m. m)   6 6 11 19 
Åpent hus + Hang Out (Rojales) 31      

 
IV Kommentarer til nøkkeltallene 

Antall saker øker år for år. Stabilt personell, jevnlig tilstedeværelse på Costa Blanca over 
flere år, oppstart av ambulerende tjeneste på Costa del Sol og Gran Canaria samt godt faglig 
arbeid i de sakene vi har arbeidet med, tror vi er grunnen til at flere har tatt kontakt.  

I likhet med de to foregående år har vi hatt en økning i saker som gjelder foreldreveiledning / 
ungdomsproblematikk. Flere av sakene i 2017 har «løst seg» etter kort tid, noe som har ført 
til at det i snitt har vært færre samtaler pr sak enn de foregående år. Alvorlighetsgraden i 
barnevernssakene er stor, og arbeidet er krevende og tar tid, men Norges tilslutning til 
Haagkonvensjonen gjør at arbeidet med disse sakene går raskere.  

Sammenliknet med 2016 er antall oppsøkende økter noe lavere. Dette skyldes hovedsakelig 
at vi har kuttet ut oppsøkende økter i skolegården i Rojales, men og at vi har hatt en økning i 
antall saker noe som medfører mer jobbing med enkeltpersoner og mindre tid til å gå 
oppsøkende.   

V  Mål for 2017– hvordan gikk det?  
Målsettinger for 2017 Kommentar  
Opprettholde og videreutvikle vårt tilbud på Costa 
Blanca nord og sør.  

Opprettholde samarbeidet med skolene på Costa 
Blanca, og opprett samarbeid med skolen på Costa 
del Sol og Gran Canaria 

Vi har vært jevnlig tilstedeværelse 
på Costa Blanca nor og sør.  

Vi har et godt samarbeid med 
skolene. Samarbeidet med skolen 
i Rojales er svært godt.  



Starte opp ambulerende tjeneste på Costa del Sol og 
Gran Canaria.  

 

 

 

Opprette samarbeid med Barne- og 
Familiedirektoratet 

 

Høsten 2017 har vi hatt mndlig 
tilstedeværelse på Costa del Sol 
og Gran Canaria. Vi har etablert 
samarbeid med kirkene, og vært 
tilstede på kirkens aktiviteter for 
barnefamilier. Har og opprettet 
samarbeid med Dns Malaga 

Opprettet samarbeid, og lagt til 
rett for samarbeidsmøter mellom 
BUFdir, skolene og 
regionskontorene i Alicante og 
Malaga. 

Målsettinger for 2018  
1) Opprettholde og videreutvikle vårt tilbud på 

Costa Blanca nord og sør 
 

2) Opprettholde og videreutvikle vårt tilbud på 
Costa del Sol og gran Canaria  

Opprettholde dagens drift både på 
Costa Blanca nord og sør 

Mndlig tilstedeværelse hele 
skoleåret.  

 
VI  Antall Årsverk   

Familieveiviseren har 3,5 faste stillingshjemler. Personalet består av tre 
sosionomer/familieterapeuter og en språk- og kulturtolk.  

  
 VII Økonomi  

Kostnadene har vært noe lavere enn budsjettert i 2017. Dette gjelder både 
aktivitetskostnader, kontor- og administrasjonskostnader samt reisekostnader.   

 IX.  Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca. antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2015 

Mellom 20 – 30 000 på hele Costa Blanca kysten 

Definer viktigste 
brukergrupper  

Familier med barn under og i skolealder. Elever ved 
videregående skole. Korttidsferierende.  

Hva er trolige utviklingstrekk 
for brukergruppene 

Antallet nordmenn som bosetter seg for kortere eller 
lengre perioder i Spania er stabilt. Lav kronekurs og 
nedskjæringer i oljebransjen kan ha en innvirkning på om 
barnefamilier søker seg hit.  

 

X  oppsummering og avslutning  
Våre tjenester er godt synlig i de norske miljøene i Spania, og i det spanske og norske 
hjelpeapparatet. Vi opplever at norske barnefamilier som bor i Spania i økende grad trenger 
kvalifisert hjelp og støtte og er derfor glad for at vi har startet opp med operativt arbeid på 
Costa del Sol og Gran Canaria i tillegg til opprettholdelse av arbeidet Costa Blanca.  

 
Alfaz del Pi, 02.02.2018 
 
 
Sølvi Madsen  
Leder Familieveiviseren 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR _GranCanaria________   
                                              (Sjømannskirke/enhet) 

I. Presentasjon 
Sjømannskirken på Gran Canaria er ei typisk «sydenkirke» med et stort antall av kort- 
og langtidsturister. Ved siden av den store koloni av fastboende pensjonister gjennom 
vintersesongen, så er det også en koloni av barnefamilier. Det er en norsk skole og 
barnehage i nærområdet med ca. 200 barn. Det betyr at kirken har et tilbud for folk i 
alle aldre, og barne- og ungdomsarbeidet er et satsingsområde.  Alle våre 
arrangement, inklusive gudstjenester er svært godt besøkt og det store besøkstallet 
kommer igjen som en utfordring på vår diakonale profil, med mange sosialsaker og 
sykebesøk  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Sjømannskirkens visjoner og verdier synliggjøres gjennom alt vi gjør og særlig i møte 
med våre brukere, selv om dette er utfordrende med det store antall besøkende. Året 
som er ligger bak har vært et travelt, men rikt år. 
 
Livsnær kirke: Vi har et flott barne- og ungdomstilbud på Sjømannskirken, hvor jeg 
særlig vil fremheve familiearbeidet med onsdagens familiemiddag og barneklubben 
«liv og røre» i sentrum. Ellers har vi opprettholdt et bredt spekter av tilbud av 
aktiviteter og arrangement som samler mange mennesker i alle aldre. 
 
En oppsøkende og omsorgsfull kirke: Sjømannskirken besøker ukentlig nordmenn på 
sykehus på Gran Canaria. Las Palmas er en stor havn og vi besøker regelmessig 
båter med nordmenn om bord. I tillegg så besøker også vårt diakonale team 
nordmenn bosatt på øya som sliter, enten med sykdom eller andre plager.  
Ellers stiller Sjømannskirken opp overfor de mange som tar kontakt fordi de trenger 
sjelesorg eller hjelp. For eks.  i forbindelse med dødsfall eller sykdom, eller at de har 
blitt utsatt for kriminalitet, eller de eller pårørende har rusproblemer.  

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 70562 84745 81036 80244 
     
Antall gudstjenester 59 57 59 60 
Antall gudstjenestedelt. 11379 9966 9812 9155 
Antall nattverdsfeiring 39 46 49 49 
Antall nattverdsgjester 5008 5475 6469 5816 
Antall døpte 4 4 7 4 
Antall konfirmerte 11 9 13 11 
Antall vielser 169 123 121 88 
Antall gravferder 11 1 1 0 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

356 978 566 824 

Antall sosialsaker 91 298 174 132 
Arb. med sosialsaker 145 546 335 302 
Deltagelse andres arr/repr 10 5 2 4 
Antall deltagere andres arr/repr 1118 546 130 411 
Arrangement utenfor stasjon  37 31 35 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  759 487 407 



     
Antall «unike» frivillige – antall personer  Ca. 150 Ca. 150 Ca. 150 
Frivillighet antall timer arbeidet  9913 8848 11181 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
I all hovedsak, så er dette små variasjoner med et par unntak. Det er hele 33 færre vielser i 
2017 enn det var i forrige år. Det er for tidlig å si om dette er en trend eller om det er 
tilfeldigheter. Men det kan ha sammenheng med at det er lettere å få tillatelse til mer 
«spesielle vielser» hjemme i Norge. Ellers har vi også hatt merkbart flere timer med frivillig 
innsats i 2017 enn året før. Dette tror jeg skyldes at vi har lyktes i vår satsning på frivillige.  

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

Styrke forholdet mellom ansatte og frivillige 
ytterligere. 
 
 
Rekruttere flere frivillige 
 
Styrke kirkevertfunksjonen 

Jeg synes vi har en stor grad av måloppnåelse, 
særlig på grunn av en strategisk satsning på de 
frivillige gjennom flere tiltak.  
 
Dette har vi lyktes delvis med, særlig i senere tid.  
 
Dette har også lyktes ganske godt med. Ikke minst 
ved at kirkevertene har blitt bedre ivaretatt 
gjennom bedre organisering og opplæring.  

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
Fokus på besøkende/brukere. At de opplever 
seg sett og ivaretatt. 
 
 
 
17 flere faste givere. 
 
 
 
Oppgradering av Sjømannskirken. Både 
utvending oppussing og oppgradering av 
inventar. 

Det er en stor utfordring med de mange 
besøkende til vår Sjømannskirke. Vi ønsker for 
2018 å sette fokus på våre brukere og 
kvalitetssikre vår innsats i forhold til disse.  
 
I vår lokale strategiplan har vi mål-festet å øke 
antallet faste givere med 50 personer i løpet av 
nærmeste 3 år. 
 
Vi har en gammel og slitt bygningsmasse som 
trenger kontinuerlig vedlikehold. Vi har nylig 
utarbeidet en vedlikeholdsplan som vi ønsker å 
iverksette i 2018. 

VI. Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt Norge: Antall årsverk ved utgangen av 2017 er 7 hele stillinger og en 
ektefellestilling i 50% som er i fødselspermisjon. I utgangspunktet har 3 ektefellestillinger fått 
midlertidig økt sine stillinger i påvente av ny barne- og ungdomsmedarbeider. Til sammen  
7,5 årsverk hvis vi tar med hun som har permisjon. 

Lokale årsverk: 1 i 100%, 1 i 75%, 1 i 50% og en i 40% stilling. Til sammen 2,65 årsverk.   

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Sykehusene ble i vinterhalvåret i all hovedsak besøkt 2 ganger i uken. Ellers ved behov 
og melding om pasienter. Det var ingen nordmenn i fengsel på Gran Canaria i 2017 som 
vi fikk melding om. KRIK har sine samlinger på Den norske skolen og så har vi våre 
gudstjenester i den lokale katolske kirke fra oktober til og med påske. 



Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2007 2015 2016 2017 
Skipsbesøk (ant. besøk) 0 153 15 21 
Skipsbesøk (ant. deltagere)  325 41 119 

VIII. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Vi har hatt en stor nedgang i antall skipsbesøk fra 2015 til 2016. Ved utgangen av 2015 
sluttet den som hadde hovedansvar for dette på stasjonen. I 2016 har derfor ansvaret for 
å gå på skipsbesøk vært delt på flere på stasjonen.  En annen faktor i dette, er krisen i 
oljeindustrien, som har ført til atskillig færre skipsbesøk til Gran Canaria med nordmenn 
om bord de siste år. Folk i næringen mener at besøket har falt med 60-75%. 

IX. Økonomi 
Stasjonen har god likviditet og god økonomi. Regnskapet for 2017 er ikke klart enda, 
men vi har god likviditet og resultatet som vi har fått fra november –regnskapet ligger an 
til å gå med et betydelig overskudd etter som vi har fått refundert en betydelig sum fra for 
mye betalte renter fra vår spanske bank og har mottatt en arv i 2017. Dette førte til at vi 
betalte ned vårt lån i hovedkassa med kr. 3 200 000. Men vi har også tilfredsstillende 
inntekter fra kantine og øvrige arrangementer og kontroll også på  utgiftsiden i forhold til 
budsjett.   
Når det gjelder muligheter for nye inntekter, så har vi et tiltak. Vi vil arbeide for å få nye 
faste giver til vårt arbeid.  

X. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

I 2015 (Finner ikke ferskere tall) var det innskrevet 2350 
nordmenn i Mogan kommune, hvor kirka ligger. På hele øya 
kanskje det dobbelte. Og like mange som oppholder seg her 
om vinteren 8-10 000 peresoner. I 2017 reiste hele 349 084 
som reiste til Gran Canaria fra flyplasser i Norge. 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, fastboende, 
sjøfolk) 

Den langt største gruppa er eldre/pensjonister i tillegg av 
fastboende.  Mange søker hit av helsemessige årsaker. Det er 
også mange korttidsturister og med norsk skole/barnehage 
med i underkant av 200, er det også en del familier på øya.  

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Det har vært en svak nedgang de siste årene i antall elever på 
den norske skolen, men ikke så mye at vi merker noe særlig til 
det hos oss. Det samlede besøkstallet for 201 på vår 
Sjømannskirke var 80 244 som er som er en ubetydelig 
nedgang fra fjoråret.  

XI. Oppsummering og avslutning 
2016 var et år i Sjømannskirken med stor aktivitet og også god inntjening. Vi er heldige 
som er i den situasjonen at mange bruker oss, at vi som Sjømannskirke er relevante for 
folk. I 2017 hadde vi et sterkt fokus på arbeidsmiljøet på stasjonen som har båret frukter. 
I 2018 flytter vi fokuset fra de ansatte til de frivillige som satsingsområdet.  
 
Arguineguin 26.01.2018   

        
Øystein Braaten, Sjømannsprest og daglig leder 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR HAMBURG ENHET 
 

I. Presentasjon 
Sjømannskirken i Hamburg ble opprettet i 1907. Den bærer med seg historie fra tunge 
krigsår, men mest fra fredstid der Tyskland og Norge knytter vennskapsbånd. I dag er 
Tyskland Norges største handelspartner, Hamburg er Norges viktigste handelsby og Norsk 
næringsliv er i vekst. I Hamburg og omegn bor 900 nordmenn, i Nord Tyskland bor 2000 
nordmenn. Antall båtanløp med norsk besetning er lavt, men turiststrømmen med nordmenn 
er høy. Hamburg er et trafikknutepunkt mellom Nord og Sør-Europa. Turistene kommer med 
tog, buss, bil og fly, og de tar gjerne turen innom sjømannskirken. At kirken ligger like ved de 
andre nordiske kirkene og i et sentralt og attraktivt område i Hamburg, gir rom for utvikling.   

II. Året som har gått – kort oppsummering 

Det har vært et stabilt år for enheten. 31.august takket vi diakonal medarbeider, Helge 
Gundersen for fire års tjeneste i Hamburg. Samtidig ønsket vi Ann Nyberg velkommen som 
lokalt ansatt. Visjon og verdier har blitt synliggjort ved daglige åpningstider, ukentlige 
søndagsgudstjenester og arrangementer tilrettelagt for barn, unge og voksne. Det 
oppsøkende arbeidet har variert fra fengselsbesøk, sykebesøk til båtbesøk i havna. Arbeidet 
fikk fokus i sjømannskirkens DM 4 i oktober med nesten 100 000 brev til norske husstander. 
Sjømannskirken i Hamburg fikk i forkant av G20-møtet i juli besøk av statsminister Erna 
Solberg og hennes følge. Kirken i Hamburg har stabile besøkstall og stabil økonomi med 
vekst i basaromsetningen. Overskuddet bidro til at kirken også i 2017 kunne gjøre viktig og 
fremtidsrettet vedlikehold på kirkebygningen.  
 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 8863 9438 8441 8249 
     
Antall gudstjenester 57 49 57 50 
Antall gudstjenestedelt. 2403 2381 2372 1690 
Antall nattverdsfeiring 21 25 37 31 
Antall nattverdsgjester 625 943 1263 966 
Antall døpte 4 8 5 1 
Antall konfirmerte 0 1 4 0 
Antall vielser 5 4 6 3 
Antall gravferder 2 0 4 1 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

40 33 68 51 

Antall sosialsaker 6 28 11 8 
Arb. med sosialsaker 11 60 19 10 
Deltagelse andres arr/repr 11 30 26 27 
Antall deltagere andres arr/repr 2162 3005 2900 4261 
Arrangement utenfor stasjon 0 0 1 0 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 0 0 60 0 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer - 110 110 120 
Frivillighet antall timer arbeidet - 3648 3624 3746 



IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Årsstatistikken viser jevne besøkstall samlet sett. Vi ser en nedgang i gudstjenestedeltagelse. 
Hele nedgangen knytter seg til første halvår, og det er slik vanskelig å se en fast trend ut av 
tallene. Variasjoner i barnedåp, konfirmasjon og besøk av kor/korps gir store utslag. Nordisk 
samarbeid om gudstjenester og 7 færre gudstjenester i 2017 gjør også utslag. Vi har en 
oppgang på over 300 flere besøk av studenter, barn og unge. Flere frivillige har også hjulpet 
til i kirkens arbeide, noe som passer for våre mål for 2017.  

 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
 

 

VI. Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt Norge: 3.0     Lokale årsverk: 0,6  

 

VII. Besøkssteder utenom kirken/ enheten 
Bremen:  1 gang i året  (gudstjeneste)                                                                                                       
Kiel:         1 gang i året  (juletrefest) 

 

Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 
Barn og unge: Lage plan for trosopplæring for barn og 
unge. Starte småbarnstreff og samarbeide med de 
nordiske kirkene om felles tiltak for barn og unge.  

Frivillighet: Informere om sjømannskirkens 
frivillighetsplakat og oppmuntre kirkens besøkende til å  
bruke sine evner og anlegg som frivillig. 

Oppsøkende: Oppsøke flere arbeidsplasser og båter 
med nordmenn. Besøke de syke og dem som ikke kan 
komme til kirken.   

Vedlikehold og investering: Lage plan for 
eiendomsutvikling. Fornye kirkens inngangshall og 
gjennomføre planering av hageområdet. 

Trosopplæringsplan er revidert og over 
300 flere barn, unge og studenter har 
oppsøkt kirken i 2017. God måloppnåelse. 

Flere frivillige og flere frivillighetstimer er 
registrert siste år. God måloppnåelse.  

66 besøk er registrert, 22 færre enn i fjor. 
Dette ligger under vår målsetting. Noe 
svar på nedgang ligger i at en diakonal 
medarbeider avsluttet 31. august.  

God måloppnåelse. Taket i inngangen er 
blitt hevet og hageområdet ved inngangen 
er planert og oppgradert med terrasse. 

Nye mål 2018 (Hamburg)  Kommentar til nye mål 
Barn og unge:  Følge trosopplæringsplan og legge til 
rette for bedre leirdrift på sjømannskirken for barn og 
unge. Samarbeide med de nordiske kirkene om felles 
tiltak for barn og unge.  

Frivillighet: Informere om sjømannskirkens 
frivillighetsplakat og oppmuntre kirkens besøkende til å  
bruke sine evner og anlegg som frivillig. 

Oppsøkende: Oppsøke flere arbeidsplasser og båter 
med nordmenn. Besøke de syke og dem som ikke kan 
komme til kirken.   

Vedlikehold og investering: Revidere plan for 
eiendomsutvikling. Fornye kirkens hageområde på 
vestsiden, trapp i inngang og nye gulvbelegg.    

Leirdrift for barn og unge bedres i stor 
grad også ved å følge punkt for 
vedlikehold og investering. 
 

Gi tilhørighet og utfordre til bidrag på 
onsdagstreff, til gudstjenester, til 
arrangement og i vertskapsfunksjon. 

Mål å komme over 80 besøk.   
 

Samarbeide med Erik Iden med tanke på 
eiendomsutvikling i Hamburg. Holde 
kontakt med lærere ved Hafen City 
Universität Hamburg, Universität für 
Baukunst und Metropolenentwicklung.  



VIII. Skipsbesøk – nøkkeltall 
 

 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Sjømannskirken i Hamburg hadde 15 skipsbesøk i 2017. Hamburg har få anløp med norsk 
besetning. Vi samarbeider tett med ICMA (International Christian Maritime Association) med 
felles info på båtene og felles gudstjeneste for sjøfolk. Vi har 4 møter i året der ca 15 kirker 
og institusjoner deltar. Deutsche Seemannsmission med Duck Dalben er flaggskipet i 
samarbeidet.     

X. Økonomi 
Nok en gang fikk sjømannskirken i Hamburg en omsetningsrekord på sin julebasar.  
Basarresultatet er grunnleggende viktig for stasjonen og avgjørende for at regnskapet for 
2017 gikk godt. Driftsresultat ble et underskudd på 11 304,62. Dette er penger for 
vedlikehold på stasjonen, og summen står i samsvar med et overskudd fra 2016. Rundt 120 
frivillige har bidratt til at basar og andre arrangement kan gjennomføres. Den gode støtte fra 
lokale bedrifter og andre samarbeidspartnere gjorde sitt for at sjømannskirken kunne fornye 
inngangspartiet og tilstøtende hageområde. En stor takk rettes til alle frivillige og 
støttespillere.   

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
 

Nordmenn: Hamburg by ca 500, Hamburg med omegn: ca 900,  Nord-Tyskland: ca 2000  
1) Fastboende nordmenn Finnes i alle aldersgrupper. De fleste er over 60 år.   
 

2) Expat Hamburg er Norges viktigste handelsby og noen nordmenn bor i byen med 
kortsiktige kontrakter.  
 

2) Turister Hele året og spesielt i sommerhalvåret oppsøkes kirken av grupper og 
enkeltpersoner på reise  
Trolige utviklingstrekk: Etablering av nye bedrifter og flere tilreisende til Hamburg. 
Økning av turisme. Tysk språk prioriteres på skolene i Norge, og flere elever velger dette.  

 

XII. Oppsummering og avslutning 
Vi håper og tror at vår tilstedeværelse som sjømannskirke i Hamburg er med å gi rom for 
Kristus for den vi møter. Vi gleder oss til videre arbeid med vår visjon om å gi mennesker mot 
til tro, håp og engasjement.  

 

Hamburg, januar 2018 

 

 

 
 

Dag Eidhamar, Sjømannsprest / daglig leder 

 

Skipsbesøk 2007 2015 2016 2017 
Skipsbesøk (ant. besøk) Mangler tall 17 17 15 
Skipsbesøk (ant. deltagere) Mangler tall 48 47 70 

http://www.seemannsmission.org/index.php?option=com_content&view=archive&Itemid=646&lang=de








2017 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSKIRKEN I KØBENHAVN (Sjømannskirke/enhet) 

I. Presentasjon 
Sjømannskirken i København Kong Haakons kirke er en folkegave til Kong Haakons V 50 
års jubileum. Kirken har gjennom alle år hatt en mangfoldig menighet av fastboende og 
turister, av barnefamilier, studenter, sosialsaker, pensjonister og andre. Det er bygget opp et 
godt og inkluderende fellesskap på tvers av generasjoner.  
 

II. Året som har gått 
2017 har vært et år hvor vi gjennom inkluderende fellesskapsbyggende arrangementer, 
gjennom oppsøkende arbeid som hjemmebesøk og foreningsbesøk og gjennom å tilby 
samtaler og oppfølging har vært en diakonal kirke i verdens hverdag. Vi ser at både behovet 
og potensialet er stort i København. Tilhørighet; Spesielt i forprosjekteringen til 
renoveringsprosjektet har dette kommet til uttrykk. Folk er glad i kirken sin og regner med at 
vi stiller opp når de trenger oss. Respekt; Spesielt i møte med grenseprøvende sosialsaker 
kan den bli stilt på prøve. Derfor har det vært viktig for oss å arbeide frem noen retningslinjer 
for hva det innebærer å vise respekt for hverandre. Respekt for grenser, tid og integritet. 
Trygghet; Her er informasjonsarbeidet vårt særlig viktig, men også hvordan vi håndterer våre 
ulike arrangementer. 
 

III. Nøkkeltall fra 2017 
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 24528 23824 20983 21084 
     
Antall gudstjenester 57 58 60 56 
Antall gudstjenestedelt. 4425 3689 3784 3498 
Antall nattverdsfeiring 49 45 47 50 
Antall nattverdsgjester 1763 1160 1529 1518 
Antall døpte 30 22 19 21 
Antall konfirmerte 2 8 7 3 
Antall vielser 138 97 82 76 
Antall gravferder 8 14 6 9 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, bedrifts- og andre) 200 192 227 207 
Antall sosialsaker 14 28 47 35 
Arb. med sosialsaker 5 43 121 74 
Deltagelse andres arr/repr 19 12 15 35 
Antall deltagere andres arr/repr 1543 1789 1509 3203 
Arrangement utenfor stasjon  7 5 5 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  31 100 40 
     
Antall «unike» frivillige – antall 
personer 

 756 705 645 

Frivillighet antall timer arbeidet  3342 2987 2779 
IV. Kommentarer til nøkkeltallene 

Det er særlig endringer som må kommenteres, enten endring opp eller ned. Finnes det 
tydelig forklaring; er tiltak iverksatt, aktiviteter eller har man sluttet med noe? Endrede 
åpningstider, endring i bemanning? Begrunn gjerne dersom man har gjennomført endringer 
som innvirker på tallene.  
 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 



DIAKONI: Dekke behovet for 
besøkstjenesten. Øke informasjonen. Ha 
en oppdatert telefonliste. Opprette et 
diakoniutvalg. Bedre rapporteringen. 
Videreutvikle diakoniplanen. 
Prioritere skipsbesøk. Dekke behovet. 
Skaffe flere frivillige. Lage en liste over 
frivilligoppgaver. To frivilligfester  
STUDENT: Være et trygt og sosialt 
møtested. Fokus på norsk mat og kultur. 
Opprettholde god oppslutning. Utfordre 
på frivillighet både til arrangementer og 
gudstjenester. Møte studentprestene på 
et årlig møte. Opprettholde god kontakt 
med ANSA.  
TROSOPPLÆRING: Babysang: være et 
godt fellesskap for foreldre og barn med 
et godt og gjennomtenkt opplegg. 
Familiedager; være en sosial arena for 
barnefamilier hvor kristen og norsk kultur 
formidles. 
Tiltak; Lys våken gjennomføres i jan-febr. 
2.- 4. og 6 års boken deles ut.  
God konfirmasjonstid. 
GUDSTJENESTER/KRK. HANDLINGER 
Grunnordningen evalueres og 
videreutvikles. Involvering av barn og 
voksne. 100 vielser, sende ut et 
bryllupsmagasin. Øke informasjonen om 
dåp og gravferd. 
KJØKKEN: Være en kulturbærer og 
sosialt møtested. Gjennomgå kostnadene 
og leverandører. Tilby et rimelig sortiment 
i butikken. 
KULTUR: Øke deltakelsen på 
torsdagsarr og videreutvikle kveldene.  
Lørdagsarrangementene videreutvikles. 
SAMARBEID: Deltakelse på 
kirkevandringen. Delta på den årlige 
fellesskirkelige pinsegudstjenesten. Delta 
på ni Læsninger i Vor frelsers kirke.  
ØKONOMI: Strukturert og god  
budsjettstyring. Ukentlige økonomimøter 
og månedlige rapporteringsmøter med 
regnskapsfører og daglig leder. 
Gjennomføre en strukturert og 
gjennomarbeidet rapportering i alle ledd 
fra regnskapsmedarbeider og daglig leder 
til revisor, offentlige myndigheter og 
Hovedkontoret. Øke utleien og 
informasjonen. Etablere bryllupsmagasin. 
Lage en oversikt over fond og 
søknadsfrister. Ta vare på kirkebygget og 
skape hyggelige omgivelser besøkende. 

I 2017 har vi hatt god tilsig av nye 
besøksvenner, og vi vurderer det som at vi har 
god dekning av behovet jevnt over. Vi har 
arbeidet med å prøve å få gode rutiner for å 
kartlegge behovet for besøk, og dette arbeidet 
er kontinuerlig. Diakoniplanen har blitt vedtatt 
av diakoniutvalg og kirkeråd. Frivilliglister er 
laget. Frivilligfester ble gjennomført. 
 
Vi inviterer til en studentmiddag månedlig, 
med god oppslutning. Vi ser at mange også 
velger å komme med både på gudstjenester 
og andre arrangement. Dette har vært viktig 
for oss. Møte med studentprestene er 
gjennomført og kontakt opprettet. Forholdet til 
ANSA er godt.  
 
Babysang arrangeres ukentlig med god 
oppslutning. Familiedagene har funnet sin 
form og familiene gir uttrykk for store glede 
etter disse møtepunktene. 
Lys våken ble for første gang gjennomført. 2, 
4 og 6-årsbok ble delt ut. 
Konfirmanttiden ble gjennomført iht plan. 
 
Vi har funnet en god grunnordning for vårt 
sted, med stor involvering, spesielt av 
studenter og voksne. Når det er dåp, har 
spesielt barn blitt engasjert, men vi må 
fokusere mer på dette i det videre arbeidet.  
 
Vertskapet har vært sykmeldt store deler av 
året, og dette har gått ut over mattilbudet. 
Allikevel har vi klart å levere til alle 
arrangement, ved at den øvrige stab har vært 
fleksible. Kostnader og leverandører er 
gjennomgått, og dette er viktig å fortsette å 
evaluere i kommende år. Nye ordninger, som 
matleveringer, gjør arbeidet mye enklere.  
Det ble ikke gjennomført et kunstprosjekt i 
påsken i år. Med sykmelding har vi måttet 
prioritere, og valgte dette vekk.  
Deltakelsene på torsdagsarrangementene har 
vært økende, og vi ser at ønske om å få alle 
generasjoner representert er vellykket.  
 
Samarbeid: Vi deltok på kirkevandringen, men 
ikke på pinsegudstjenesten da denne kom 
midt i forberedelsene til 17. mai. Vi deltok på 
De 9 læsninger.  
 
Økonomi: Vi arbeider hardt for å holde 
budsjettene, men ser at valutakurser, 
synkende antall bryllup og økende 
vedlikeholdsbehov gjør dette vanskelig. De 



øvrige mål er nådd og fokusert på gjennom 
året.  

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
DIAKONI 
Dekke behovet for besøkstjenesten. Øke informasjonen. 
Ha en oppdatert telefonliste. Videreutvikle arbeidet med 
diakoniutvalget.  Bedre rapporteringen til stab og kirkeråd. 
Videreutvikle diakoniplanen. Prioritere skipsbesøk. Dekke 
behovet. Skaffe flere frivillige. Lage en liste over 
frivilligoppgaver. To frivilligfester. 
STUDENT: Være et trygt og sosialt møtested. Fokus på 
norsk mat og kultur. Opprettholde god oppslutning. 
Utfordre på frivillighet både til arrangementer og 
gudstjenester. Møte studentprestene på et årlig møte. 
Opprettholde god kontakt med ANSA. 
TROSOPPLÆRING: God planlegging og informasjon til 
barnefamiliene. Babysang: være et godt fellesskap for 
foreldre og barn med et godt og gjennomtenkt opplegg. 
Familiedager; være en sosial arena for barnefamilier hvor 
kristen og norsk kultur formidles. Tiltak; Lys våken 
gjennomføres i jan-febr. 2.- 4. og 6 års boken deles ut.  
God og strukturert konfirmasjonstid. 
GUDSTJENESTER/KRK. HANDLINGER 
Grunnordningen evalueres og videreutvikles. Involvering 
av barn og voksne. 90 vielser, sende ut et 
bryllupsmagasin. Øke informasjonen om dåp og gravferd. 
KJØKKEN: Ansette nytt vertskap.  Være en kulturbærer 
og sosialt møtested. Gjennomgå kostnadene og 
leverandører.  Tilby et rimelig sortiment i butikken. Sikre 
gode rutiner for hygiene, innkjøp og salg.  
KULTUR: Kunstprosjekt i kirkerommet i påsken. 
Gjennomføre et kunstprosjekt med utsmykning av kirkens 
inngangsparti og kirkevinduer. Øke deltakelsen på 
torsdagsarrangementene og videreutvikle kveldene. 
Lørdagsarrangementene videreutvikles. 
SAMARBEID: Deltakelse på kirkevandringen. Delta på 
den årlige fellesskirkelige pinsegudstjenesten. Delta på De 
ni Læsninger i Vor frelsers kirke. Tilby arrangementer i 
andre byer, for eksempel for Foreningen Norden. 
ØKONOMI: Strukturert budsjettstyring. Ukentlige 
økonomimøter og månedlige rapporteringsmøter med 
regnskapsfører og daglig leder. Gjennomføre en 
strukturert og gjennomarbeidet rapportering i alle ledd fra 
regnskapsmedarbeider og daglig leder til revisor, offentlige 
myndigheter og hovedkontoret i Bergen. Øke 
informasjonen om utleien. Videreutvikle 
bryllupsmagasinet.  Følge opp oversikten av fond og 
søknadsfrister. Takkebrev. Gjennomføre renovasjonen av 
kirken på en trygg og ordentlig måte, så menighet, stab og 
relevante andre opplever at dette er et felles prosjekt. 
Sikre økonomien i prosjektet.  

 
 

 
VI. Antall årsverk 

Antall årsverk utsendt Norge: 6 (2 sjømannsprester, 1 vertskap, 1 diakonal medarbeider, 2 praktikanter). 



Lokale årsverk: 1 regnskapsfører. I tillegg har vi organister på engasjement. 
  

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten  
I 2017 besøkte vi ambassaden, Svenska kyrkan, Vor Frelsers kirke, Norske forening (Norges 
hus), Norsk understøttelsesforening (Norges hus), Foreningen Norden i Ringkøbing. 
 

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2007 2015 2016 2017 
Skipsbesøk (ant. besøk)  38 42 36 
Skipsbesøk (ant. deltagere)  188 222 90 

Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
 

IX. Økonomi 
Kirken har en krevende økonomi, finansiert gjennom fondsmidler, innsamlede midler, bryllup 
og driftstilskudd. I 2017 ble det et underskudd på i overkant av 200.000, grunnet 
hovedsakelig nedgang i bryllup, vedlikeholdskostnader og svak norsk kronekurs.    
 
Hvordan vurderer man kirken/enhetens økonomiske grunnlag, og potensialet for lokale 
inntekter? De økonomiske rammene kommer ikke til å endre seg dramatisk, men vi håper at 
vi gjennom nyrenovert kirkebygg vil oppleve lavere kostnader til vedlikehold. Samtidig håper 
vi å kunne øke inntektene til både utleie og bryllup. Givertjenesten har også vist seg å være 
vellykket, så vi arbeider for å beholde våre givere. Vi vil være avhengig av noe driftstilskudd i 
de kommende år også.  
 

X. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

7-10.000. 
 

Definer viktigste brukergruppe  
(studenter, expats, fastboende, sjøfolk) 

Det bor ca.2000 norske studenter bare i København. I 
tillegg er det mange barnefamilier, expats og 
fastboende. Så det er stor variasjon i brukergruppen. 

Hva er trolige utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Jevnt økende. 

 
XI. Oppsummering og avslutning 

2017 var et år preget av dårlig økonomi, synkende bryllupsstatistikk og et krevende 
sykefravær. Allikevel opplevde vi økende tilslutning gjennom året og folk som kommer innom 
gir inntrykk av stor opplevelse av glede og tilhørighet. Det er en god kirke å arbeide i og å 
besøke. Staben gjør en stor innsats og strekker seg langt for at Sjømannskirkens mål skal 
oppfylles. 
 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR LANZAROTE   

I. Presentasjon 
Sjømannskirken er som før et viktig sosialt, kulturelt og åndelig møtepunkt for skandinaver 
på Lanzarote: «Et hjem ute» med lave terskler. Sjømannskirken er et åpent hus. Man kan 
kjøpe kaffe og vafler daglig, en nydelig lunch på tirsdager, og selvsagt risengrynsgrøt på 
lørdagene. Koret Allegria øver på kirken mandager, arbeidsgruppen møtes onsdager og det 
er temakvelder torsdager. Mennesker får og gir omsorg. Noen ønsker et medmenneske å 
snakke fortrolig med. En del kommer inn og tenner lys. Mange søker til gudstjenestene hvor 
den prosentvise nattverddeltakelsen er høy. Det er mest besøk fra oktober til mars/april. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Tilhørighet, trygghet, tro, trofasthet og vennskap kan nok en gang stå som stikkord slik jeg i 
min vikarperiode har opplevd folks tilknytning til sjømannskirken. Det er mange «faste» 
frivillige, og det er mange som gjerne vil yte litt for et sted de er glade i. Flere har gitt uttrykk 
for at Sjømannskirkens tilstedeværelse her på Lanzarote er en viktig grunn til at de selv har 
valgt denne øya til langtidsopphold eller ferier. Vi som arbeidet fast ute for mange år siden 
(1975 – 81), snakket av aldri om «stab», men om «kirkefamilien». Mange, både frivillige og 
besøkende gir uttrykk for at det er godt å få høre til i denne familien. 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 14.603 13.249 11.668 11.048 
     
Antall gudstjenester     69     60     59     48 
Antall gudstjenestedelt. 3329 2802 2807 2226 
Antall nattverdsfeiring     20     29     28     30 
Antall nattverdsgjester   888 1591 1497 1444 
Antall døpte       2       0       2          1 
Antall konfirmerte       0       0       0        0 
Antall vielser       3       5        3        3 
Antall gravferder       0       3       0        1* 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

  330   166  197   114 

Antall sosialsaker     69    13    22     12 
Arb. med sosialsaker   119    21    32     40 
Deltagelse andres arr/repr       4      5    11       1 
Antall deltagere andres arr/repr   402  177  260     42 
Arrangement utenfor stasjon      -    12      5       7 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen      -  487  175   222 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer      -   105   110 Ca 100?(*) 
Frivillighet antall timer arbeidet      - 5163 4243 3115 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Det er en nedgang på 620 ordinære besøkende (5,3%). Når det gjelder gudstjenestebesøket 
(2807 besøkende i 2016 mot 2226 i -17) så må man også se på antall gudstjenester. Bare i 
september var det 5 færre i forholdet til året før. Det skyldes at det ikke var prest til stede før 
undertegnede hadde sin første gudstjeneste 1. oktober i fjor. At vi kom litt senere i gang med 
Casas Heddy gudstjenester, gjorde at det også ble en færre i oktober. (gj.snitt fremmøte 
2016: 47.5; 2015: 46,7; 2017: 46,4) 



Når det gjelder deltagelse andres arrangement, så har jeg ikke oversikt over hva det dreide 
seg om. Det var kun 1 om våren (da Knut var her) og dermed ikke mer enn 1 mindre (altså 0) 
da jeg overtok. 
Når det gjelder frivillige og frivillighet, så har ikke vi så store tall i vår erfaring, men jeg vil tro 
at Knut hadde «sine» med i første halvår. Men han og jeg har to forskjellige måter å føre 
«Arbeidsgruppen» på. På vår ukentlige arrangementsoversikt står det at gruppen møtes hver 
onsdag. Dermed har jeg telt det med som et arrangement, og antall i gruppen har da blitt 
antall besøk. (Ikke så veldig store tall) Min forgjenger valgte å telle deres møter som 
frivillighet, og da blir det større utslag når 6 – 12 damer sitter sammen 4 – 5 timer. Det blir 
frivillighetstimer av slikt. Jeg skal konferere med regionleder om dette med tanke på hvordan 
det er riktigst å føre, for meg i de ukene jeg har igjen, og ikke minst for den nye 
sjømannspresten. 
Jeg har også lyst til å nevne noe utenom «nøkkeltallene». Vi som har vært her i høst, har nok 
også hatt et litt annet syn på hva «personlige samtaler» er enn min forgjenger. (store tall for 
våren, mye lavere tall i høst). Jeg våger allikevel å hevde at vi har hatt mange gode samtaler. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

1. Prioritere barn og unge 
 
 
 
2. Videreutvikle frivillighetsarbeid 
 
 
 
 
 
3. Styrke oppsøkende arbeid 
 

De 4 årlige familiesamlingene har blitt arrangert 
også siste år, men det er et relativt lite, men 
trofast brukergrunnlag. Arbeidet bør selvsagt 
fortsette. 
For oss som har blitt «kastet inn» som vikarer, har 
heldigvis de frivillige dukket opp og meldt seg til 
tjeneste. Vi visste ikke når folk kom og hva de 
kunne / ønsket å bidra med. Jeg tør si at vi har hatt 
et godt forhold til de vi har hatt kontakt med, også 
via «frivilligfesten» etter julemarkedet. 
Vi har fortsatt med besøk på Hospiten og på 
sykehuset i Arreciffe, og diakonen som var 
vinterassistent i høst, gjorde et trofast arbeid også 
med annen oppsøkende virksomhet. 
 
Både punkt 2 og punkt 3 bør videreutvikles og 
systematiseres på en oversiktlig måte. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
1.  Opprettholde antall besøkende 
2. Styrke og konsolidere den økonomiske 
situasjon 
3. Øke samarbeid med guider og reiseselskap 
og arbeide for bedre informasjon på hotellene 
 

Dette er satt opp etter samtale med leder i 
kirkerådet. Disse tre tingene henger på en måte 
sammen, men de er viktige hver for seg og som en 
enhet. 

VI. Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt Norge: To (Våren Anne og Knut Kaldestad. Høsten Inger Schrøder Berg 
og Per Oscar Berg) Det har vært to vinterassistentpar vår og høst og vinterkokk med til 
sammen ca. 26 mnds tjeneste.  
Lokale årsverk:ca 27% som regnskapsmedarbeider (Inger- Johanne Østgård/Ruth Jusnes 
(vår/sommer) og Merethe Thortveit (fra sep) 
 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 



Vi besøker Casas Heddy, (tidligere eid av Oslo Røde kors, men fra i sommer med spanske 
eierinteresser) annenhver onsdag kveld og har gudstjenester der, (i fjor sju i månedene jan.- 
mars og fem i okt. - des.). I Playa Blanca har vi gudstjenester noen lørdager i 
hovedsesongen. Julaften-gudstjenesten, økumenisk gudstjeneste og Korsveien på 
Langfredag er i den katolske kirken i Puerto del Carmen. - Vi går på sykebesøk på Hospiten, 
det private sykehuset i Puerto del Carmen, ca. to - tre dager i uken i hovedsesongen. I tillegg 
kommer besøk på «Fredags-pilsen» (i våres) og Quiz-kvelder arrangert av nordisk forening, 
samt andre møteplasser for skandinaver.  og       

Vlll.   Og   IX. Det er ikke regulær norsk skipsfart her. 

X.    Økonomi 
(Alle beløp er i Euro) 
Likviditeten pr. 31.12. er meget tilfredsstillende: 56.412,62 (mot 19.903,00 på samme tid i fjor 
og 20.407; 22.784; 28.054; og 22.379 årene før)  
Lokale inntekter er 72.017,90 (budsjett 78.500) I tillegg kom den ekstraordinære inntekten i 
forbindelse med skatterettsaken (om jeg har forstått det rett) på hele 28.873,92. 
Aktivitetskostnadene beløper seg til 9.913,31 (budsjett 16.500) og lokal lønnskostnad er 
5.274,95 (budsjett 4.500) 
Bilkostnader er 2.694,23 (budsjett 3000) 
Man må fortsatt være seg bevisst at inntekter må skaffes, og med en raus brukergruppe er 
det grunn til å håpe på stor velvilje og glad innsats. Samtidig må man være edruelige både 
ved innkjøp og forbruk. Fortsatt!  

XI.   Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017    
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Man regner med ca. 300 «residente». I fjorårets rapport leste jeg at 
det kom 23428 passasjerer med direktefly fra Norge, for kortere eller 
lengre tid. Da regnet man med ca 1000 langtidsboende og 28500 
korttidsbesøkende fra Norge. Tallene er svært omtrentlige og 
vanskelige å anslå. 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, fastboende, 
sjøfolk) 

Som før er det de mer eller mindre fastboende (mange er «hjemme i 
Norge» på sommerstid), de langtidsboende og turister fra en til flere 
uker som er hovedmålgruppen. For det aller meste er det folk over 
sin første ungdom, og nok en gang vil jeg fastslå at også jeg får høre: 
«Hadde det ikke vært for kjærka, så hadde vi antagelig ikke vært på 
Lanzarote. Takk for at dere er her!» Dette vil jeg sende i retur med å 
si: «Takk for at dere kommer hit, og takk for at dere kommer til 
kirken og er glad i den!» Vi trenger hverandre, på flere plan. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Vi håper at brukergrunnlaget vil holde seg stabilt i årene som ligger 
foran, og at de som kommer til øya får vite om oss, har lyst til å 
komme, og lærer å sette pris på kirken. Vi er her for hverandre. 

 

XII. Oppsummering og avslutning 
Enkelt kan jeg si at vi er takknemlige for at Inger og jeg har fått være vikarer her siden primo 
oktober. Vi har møtt masse flotte mennesker, fått mange nye venner, og har lært at de setter 
så utrolig stor pris på kirken, og viser det ved entusiastisk innsats. Derfor håper jeg at kirken 
fortsatt kan være her og fortsatt bety mye for mange. 
 
Lanzarote 29.01.2018          Per Oscar Berg  (sjømannsprest / vikar) 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSKIRKEN I LONDON ST.OLAVS KIRKE 

I. Presentasjon 
Londonkirkens særlige profil har i hele vår lange historie vært kombinasjonen av 
arrangementer på huset og oppsøkende virksomhet. London er et av verdens mest 
populære reisemål for nordmenn både for turisme og arbeid. Det lander rundt 30 fulle 
fly fra Norge her i London hver dag, og vi registrerer mye god energi og innovasjon 
både i byen og her på kirken i året som gikk. Brexit har skapt usikkerhet særlig i 
expat-miljøene, men vi har ikke registrert verken redusert nærvær eller manglende 
vilje til å satse i Storbritannia. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Gjennom arbeid med sosialsaker, diakonale hjemmebesøk og nærvær i det norske 
London og en åpen kirke med fokus i gudstjenesten, og et bredt programarbeid, 
prøver vi å realisere visjonen om å være en livsnær, oppsøkende og omsorgsfull 
kirke. Vekselvirkningen mellom arrangementer på huset og omfattende oppsøkende 
virksomhet, både i form av besøk og arrangementer utenfor huset er Londonkirkens 
særpreg. I året som gikk har vi hatt en god og gledelig økning i antallet oppsøkende 
besøk. Vi er engasjert i et stort økumenisk arbeid som i dette reformasjonsåret har 
spisset seg i flere nasjonale arrangementer og gudstjenester. Vi har bred og god 
kontakt med de norske nettverkene i London. Kontakten med næringslivet er styrket 
det siste året, med forsterket samarbeid med store norske aktører som Statoil og 
Norges Bank. Arbeidet med sikkerhet og beredskap har blitt viktigere de siste årene. I 
2017 ble London rammet av en serie terroranslag, og dette har understreket 
betydningen av beredskapsarbeid. Vi har en stor gruppe frivillige medarbeidere, 
mange trofaste deltakere på kirkens arrangementer og stadig nye mennesker vi 
møter finner tilhørighet hos oss. Vi møter et bredt spekter av nordmenn i London, fra 
uteliggere til samfunnselite, og vi ønsker å møte alle med respekt og omsorg. Kirken 
deltok også i år i det såkalte Robes-prosjektet, et felleskirkelig diakonalt 
overnattingstilbud for uteliggere i sør-London. Stab og en stor gruppe frivillige har tatt 
imot en gruppe på 15 hjemløse en kveld, natt og morgen i uken i 6 uker, og tilbudt 
mat, husly og fellesskap. Erfaringene er svært gode. Arbeidet i Wimbledon er 
videreført og har god oppslutning. Vi har månedlige gudstjenester i St.George’s 
Church i Esher i Surrey, og barne- og familiearrangementene holdes på den norske 
skolen i Wimbledon. Det mangeårige arbeidet med St.Olav’s Square, plassen foran 
kirken, ble sluttført sommeren 2017, og plassen ble offisielt åpnet og bysten av Kong 
Haakon VII ble avduket i september 2017 med nærvær av prinsesse Astrid. Vi samlet 
flere hundre til en bredt anlagt folkefest denne søndagen. 

 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 15376 23062 21876 25570 
     
Antall gudstjenester 85 89 87 89 
Antall gudstjenestedelt. 5873 5880 5351 6846 
Antall nattverdsfeiring 66 74 89 83 
Antall nattverdsgjester 2809 2776 2848 2552 



Antall døpte 23 15 14 13 
Antall konfirmerte  13 7 9 
Antall vielser 17 8 7 8 
Antall gravferder  3 3 7 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

260 191 209 256 
 

Antall sosialsaker 6 14 10 12 
Arb. med sosialsaker 9 101 15 41 
Deltagelse andres arr/repr 18 65 71 63 
Antall deltagere andres arr/repr 3931 2902 4587 4013 
Arrangement utenfor stasjon  59 30 56 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  687 938 973 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer  120 120 120 
Frivillighet antall timer arbeidet  3298 3625 3569 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Antallet gudstjenester har holdt seg relativt stabilt de siste årene. Økningen i 
gudstjenestetallet dette året skyldes først og fremst en stor gudstjeneste i forbindelse 
med reformasjonsjubileet. Det er en viss nedgang i nattverddeltagelse, mens antallet 
for dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd holder med visse variasjoner holder seg 
relativt stabilt fra år til år. Det er en god og gledelig økning i oppsøkende besøk i år. 
Antall sosialsaker er relativt lavt, men noen av sakene har krevd mye oppfølging. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

Fokus på gudstjenestefellesskap, 
trosopplæring og menighetsbygging. 

Oppnådd.  

Fokus på diakoni Oppnådd. Vi har satset på diakonale 
hjemmebesøk, samtaler, fengselsbesøk og 
videreføring av arbeidet med ROBES-prosjektet. 

Fokus på eiendomsutvikling Oppnådd, men forsinkelse på noen områder. St. 
Olav’s Square er ferdigstilt og åpnet. 
Byggetillatelse for St. Olav’s house er enda ikke 
klar, revidering av kirkens juridiske organisering 
går etter planen, finansiere det nye St. Olav’s 
House og starte byggearbeidet ventes i 2018. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
Feire kirkens 150-årsjubileum.  
Starte byggingen av St.Olav’s House med 
ferdigstilling i 2019. 
 

Sikre byggetillatelse, gjennomføre detaljert design, 
skaffe finansiering, sluttføre det juridiske arbeidet 
med ny selskapsorganisering av kirken, inngå 
kontrakt med entreprenør, rive eksisterende 
bygninger og starte byggearbeidet. 
 

VI. Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt Norge: 5,5 fordelt på 6 personer, 5 hele stillinger 
(sjømannsprest/daglig leder, sjømannsprest/kapellan, administrasjonsleder, vertskap, 



menighetspedagog) 1 ektefelle i 50 % (diakonal medarbeider). Lokale årsverk: Kasserer 
(80%), kokk (80%), renholder (60%) vaktmester (60%), informasjonsmedarbeider (65%) I 
tillegg kommer organist på honorarbasis, og ettåringsoppgaver fordelt på 3 personer, 
ca.100% totalt. Midlene til lokalansatt vaktmester og de tre som deler ettåringsstillingen 
dekkes av hovedkontoret. 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
London har kirkelig ansvar for hele Storbritannia og Irland, sammen med Aberdeen stasjon 
som har ansvar for sjøfolk i Skottland og studentpresten som har ansvar for studentarbeidet. 
Vi har virksomhet følgende steder: Edinburgh: 3 besøk, Glasgow: 3 besøk, Northwood: 
feltpresttjeneste for norsk NATO-kontingent, 2 besøk. Wimbledon/Esher (stor-London) 10 
gudstjenester, ukentlige barne- og familiesamlinger, skolebesøk. Newcastle, 1 besøk, 
Somerset, 1 besøk. I Liverpool har norsk anglikansk prest månedlige gudstjenester ved den 
gamle svenske kirken som nå tilhører den lutherske kirke i UK. 

VIII. Økonomi 
Kirkens likviditet er anstrengt pga prosjekteringen av St. Olav's House og ny selskapsstruktur, 
hvor alle prosjekteringsmidler over flere år er tatt fra kirkens fonds. Kirken i London har de siste 
årene hatt en økonomi i balanse. Kirken hadde i 2017 ca. £480,000 i lokale inntekter. 
Potensialet for økonomisk vekst ligger i nybygget, "St Olav's House". Vi forventer at kirken i 
London i løpet av noen år vil kunne stå på egne ben uten økonomisk støtte fra Hovedkontoret 
utover utsendte stillinger. 

IX. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Ca.  18-20 000 derav ca. 9-10 000 i London og ca.10 000 i det øvrige 
Storbritannia og Irland.  

Viktigste brukergrupper  Fastboende, expats, young professionals, studenter, turister, både 
enkeltpersoner og gjestende grupper, konfirmantgrupper. 

Trolige utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Fortsatt høy aktivitet på alle andre områder enn havn. London er en 
av de største, mest mangfoldige og mest vitale norske kolonier i 
utlandet, og Brexit vil neppe endre på det. 

X. Oppsummering og avslutning 
2017 ble året hvor mange års planlegging av byggeprosjektene i tilknytning til kirken førte til 
fysisk bygging. Arbeidet med St.Olav’s square er fullført, og vi håper at vi mot slutten av 
2018 er i gang med bygging av St.Olav’s House. Hus og hage er redskaper for å gjøre den 
gamle kirken i London klar for nye utfordringer og styrke den langsiktige inntektssiden i 
økonomien. Vi ønsker at fysisk kirkebygging skal følges av programmessig og 
menighetsmessig kirkebygging i årene fremover.  

London, 31.januar 2018 

 

Torbjørn Holt 

Sjømannsprest/daglig leder 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR Los Angeles/San Pedro 

I. Presentasjon 
Sjømannskirken har siden 1941 ligget i havnebyen San Pedro. Historisk har det vært et stort 
antall norske skip som er blitt besøkt og som har benyttet sjømannskirken. I dag er det fremdeles 
en relativt stor norsk koloni, men nordmenn bor mer spredt og kan bruke opp mot to timer for å 
kjøre hit. Alle aldersgrupper er representert, fra barnefamilier til pensjonister. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Nytt av året er SuperSøndag, siste søndag i måneden har vi gudstjeneste med mye sang der barn 
og voksne er forsangere og medliturger. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe med pølsefest og 
aktiviteter for barna inne og ute. God deltakelse og flott å se hvor engasjerte alle er. 
 
Vi opprettholder vårt fokus på oppsøkende virksomhet. I tillegg til syke-, hjemme- og 
bedriftsbesøk, deltar vi på andres arrangement, månedlige kafétreff i Riverside og 2 treff i Las 
Vegas. 5 ganger i året har vi gudstjeneste i San Diego. 
 
Igjen er det imponerende å se den store gruppen med frivillige som legger ned mye arbeid for 
Sjømannskirken. Takket være de frivillige kan vi holde et stort aktivitetsnivå gjennom året.  
 
Mye mer kan sies men gjennom de tre punktene over ser vi at Sjømannskirkens ambisjoner blir 
virkeliggjort: barn og unge får medvirke og får et godt møte med kirken, frivillige blir utfordret til 
engasjement og vi har et oppsøkende arbeid. I hverdagene minner vi hverandre om at vi i alt 
dette skal være en livsnær, oppsøkende og omsorgsfull kirke. 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 11777 12501  13728 12894 
     
Antall gudstjenester 51 63 59 58 
Antall gudstjenestedelt. 2478 3106 2716 2832 
Antall nattverdsfeiring 47 49 48 47 
Antall nattverdsgjester 1461 1902 1688 2133 
Antall døpte 4 4 3 3 
Antall konfirmerte 2 3 4 2 
Antall vielser 15 12 7 7 
Antall gravferder 5 2 2 0 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

 
47 

 
133 

 
131 

 
151 

Antall sosialsaker 5 16 3 8 
Arb. med sosialsaker 14 46 4 15 
Deltagelse andres arr/repr 9 16 26 7 
Antall deltagere andres arr/repr 3764 1385 2375 1831 
Arrangement utenfor stasjon - 46 46 32 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen - 858 819 581 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer - 109 116 145 
Frivillighet antall timer arbeidet - 1669 2298 4166 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 



Samlet besøk går noe ned og vi ser at besøk på hverdager er det som synker mest. 
Gudstjenestedeltakelsen går noe opp og det er mange som går til nattverd. Antall besøk 
fortsetter å øke. Alt i alt er det ikke noen spesiell trender å påpeke. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

• Vi ønsker å drive en oppsøkende 
tjeneste med fokus på syke-, 
hjemme- og bedriftsbesøk. 
 
• Vi ønsker å gi et tilbud til barn og 
unge som bor i vårt område. 
 
 
 
 
 
 
• Vi ønsker å møte studenter der 
de er og tilby våre tjenester samt 
invitere til egne arrangement. 

• Vi har hatt en stor økning de siste årene og øker også i 2017 til 
totalt 151 besøk. Bevisst satsning har gitt godt resultat. 
 
 
 
• SuperSøndag siste søndag i måneden er en gudstjeneste 
tilrettelagt for hele familien med barn og voksne som deltar som 
forsangere og medliturger. Her har vi sett en god deltakelse og 
stort engasjement. Det er mer utfordrende å samle ungdommer, 
som har en aktiv fritid, til ungdomstreff. Noe som har gjort at det 
kun ble 1 treff i 2017, men det var populært og vi håper å få til flere 
i 2018. 
 
• Vi har arrangert 2 grøttreff i Santa Barbara og 2 i San Diego i 
tillegg til 2 studentmiddager på Sjømannskirken. Det har vært 
trivelig og populære tiltak.  

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
• Vi ønsker å drive en oppsøkende 
tjeneste med fokus på syke-, 
hjemme- og bedriftsbesøk. 
 
• Vi ønsker å gi et tilbud til barn og 
unge som bor i vårt område. 
 
 
• Vi ønsker å møte studenter der 
de er og tilby våre tjenester samt 
invitere til egne arrangement. 

• Vi beholder dette målet for 2018. I tråd med Sjømannskirkens 
strategi ønsker vi å være en livsnær, oppsøkende og omsorgsfull 
kirke. Vi ønsker å gjøre minst 125 besøk i 2018. 
 
 
• Vi vil fortsette satsningen på ungdomstreff for de som er 13 og 
eldre, og SuperSøndag hver måned for hele menigheten med fokus 
på barna. Vi ønsker å ha 4 ungdomstreff i 2018. 
 
• Vi vil fortsette satsningen på grøttreff og arrangere 
studentmiddager på kirken. Vi ønsker å ha 4 grøttreff og 2 
studentmiddager i 2018. 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 3 årsverk fordelt på 4 personer. 
 Lokale årsverk: 1,3 årsverk fordelt på 7 personer. 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
• San Diego, Ascension Lutheran Church: 5 gudstjenester. 
• San Diego, Balboa Park, Norway House: 17. mai arrangement. 
• San Diego: grøttreff for studenter, 2 ganger. 
• Thousand Oaks, Californian Lutheran University: 1 gudstjeneste 
• Santa Barbara: grøttreff for studenter, 2 ganger. 
• Rolling Hills, Nansen Field: 17. mai gudstjeneste. 
• Torrance: SWEA, julebasar, 1 gang. 
• Mission Viejo: Norwegian Heritage Day, 1 gang. 
• Riverside: kafébesøk med nordmenn, 10 ganger. 



• Las Vegas, sosial samling, 2 ganger. 
• Phoenix, Arizona: fengselsbesøk, 3 ganger. 

 

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2007 2015 2016 2017 
Skipsbesøk (ant. besøk) 85 20 7 5 
Skipsbesøk (ant. deltagere) 111 81 21 18 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Det er svært få nordmenn ombord i båtene som anløper Los Angeles. Vi har tett kontakt med 
mannskapet på Sea Launch som ligger fast i Long Beach og vi besøker dem jevnlig. 

X. Økonomi 
Vi har en god og solid økonomi. Inntektene har sunket noe men vi har god kontroll på kostnadene og 
holder oss til budsjett. Butikken gir størst inntekt og det ligger et potensiale i å øke givertjenesten. 

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Vanskelig å anslå. Mellom 10-15 tusen nordmenn i Sør-California . 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, fastboende, 
sjøfolk) 

Fastboende emigranter som har bodd her mesteparten av sitt liv, 
studenter fra Santa Barbara, Los Angeles og ned til San Diego, 
underholdningsbransjen og annen næringsvirksomhet som tiltrekker 
seg en del nordmenn i tillegg til mange norske turister. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Mange av emigrantene er pensjonister og deres barn vil i større grad 
integreres i lokal kultur og språk. Antall studenter vil være lavere enn 
tidligere år pga kronekursen. Det blir færre norske sjøfolk. En god del 
yngre voksne i film/musikk/tv. 

 
Vi ser ikke noen større endringer i antall nordmenn i området. Samtidig blir en del av den nærmeste 
brukergruppen eldre og vi ser at nye familier bosetter seg i områder lengre fra kirken og det er 
utfordrende for barnefamilier å finne tid når reiseveien er lang. Vi dekker et stort areal med store 
avstander og vi møter stadig nordmenn som har bodd her lenge men som ikke finner anledning/tid til 
å bruke Sjømannskirken oftere enn det de gjør. I de kommende år blir det nødvendig å avgjøre hvor 
fokuset skal ligge: satse på aktiviteter/arrangement («inne på kirken»), satse på oppsøkende 
virksomhet («utenfor kirken») eller fortsette med en blanding av disse. Med de ressurser vi har pr 
dags dato ser vi ikke at en kan satse mer på et av disse fokusområdene uten at det går på bekostning 
av det andre. Det må også vurderes målgruppe og innhold for hvilke aktiviteter/arr. en skal ha. 

XII. Oppsummering og avslutning 
Sjømannskirken i San Pedro er en aktiv kirke med jevnt godt besøk. Vi har tidligere påpekt at 
endringer i teknologi og billig kommunikasjon gjør avstanden til Norge mindre og Sjømannskirken får 
ikke helt den samme rolle som samlingssted for å finne ut av en ny tilværelse i et fremmed land. Det 
er fremdeles mange har Sjømannskirken som et hjem borte fra hjemme – med et aktivt 
gudstjenesteliv, hyggekvelder, 17. mai, lørdagsgrøt og samtaler på leseværelset. Vi har hatt et stort 
fokus på oppsøkende virksomhet fordi vi tror at det er «ryggraden» i Sjømannskirkens virke – vi lærer 
å være en omsorgsfull og livsnær kirke når vi forlater vår hjemmebane og møter folk der de er. 

Sverre Tofte 
Sjømannsprest/daglig leder 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR Mallorca (Sjømannskirke/enhet) 

I. Presentasjon 
Lokaler 
1.mai 2016 stod vår egen Sjømannskirke ferdig til bruk. 2017 er det første hele året med 
normal drift i egne lokaler. Lokalene fungerer godt. Det har vært gjort noen investeringer i 
2017 for å bidra til å gjøre dem godt egnet for det som er driften hos oss, gjennom air 
condition i kafeen og nye møbler til cafeen.  
I Barcelona har vi byttet kirke da Klosterkirkens nye leder ikke lenger ønsket å leie kirken ut 
til oss. Vi har fått leie ny kirke for 2018, - Basilica de la Purisma Concepcion, som ligger 
sentralt i byen. 
Sesong variasjoner 
Virksomheten er preget av store sesongvariasjoner. Jan-mars er preget av en del 
overvintrere/langtidsgjester og flere flergangsgjester/yngre pensjonister. April-juni er en 
periode med mye syklister. Palma har et økende antall storbyturister. Juni-august er preget 
av kortidsturister, mange familier og ungdommer. Sep-des er det en del kortidsturister, 
flergangsgjester og en del syklister. Vi har gudstjenester hver søndag gjennom hele året. 
Glede og sorg 
Fra mai til september har vi ca 90 vielser på Mallorca og i Barcelona, noen slengere utenom 
gjorde at vi i 2017 hadde 99 vielser. Dette er stasjonens viktigste inntektskilde.  
Mallorca turisme er stabilt, Antall nordmenn som besøker øya holder seg høyt (ca 200 000). 
En konsekvens av dette er at det også er mange nordmenn innom sykehus. Dette utgjør en 
betydelig del av den diakonale virksomheten. 
Vannprosjektet 
I år gjennomførte vi for tredje år «nattevandring/vannutdeling» i Magaluf(6 uker). 
Europeiske bidrar mye økonomisk og kirken får være Sjømannskirke for nye generasjoner.  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Vi jubilerte 8.april for at det var 30 år siden kirken startet på Mallorca. Tidligere 
generalsekretær for Sjømannskirken Bondevik hadde foredrag om oppstarten. Ulla Aneskog 
fortalte om behovet for Sjømannskirken på Mallorca. 
Vi takket av Anne og Jan Oddvar Skisland arbeid for å få ny kirke på Mallorca.  
Den 9.april var det innsettelse av ny Sjømannsprest Elisa Stokka. 
 
Anne Skisland startet strikkeklubb for fastboende på kveldstid og på dagtid. Dette tilbudet 
har gjort Sjømannskirken til en møteplass også for fastboende nordmenn på øya. Flere av 
dem sier at nå er Sjømannskirken også blitt deres kirke. På høsten startet vi en turgruppe for 
disse damene og en Strikkeklubb for damer som bor i Alcudia. 
I juni ansatte vi Alan Fuller som kokk i 30%. Det gav oss en mulighet til å arrangere samlinger 
med mat, som f.eks. «Grillkveld på kirken» i forbindelse med søndagens Kveldssamling  
Vi ønsket å styrke den kirkelige delen og gjøre større bruk av den vakre kirken vi har.  
Høsten 2017 startet vi derfor samling i kirken hver fredag før spill og lunsj.  

 
Vannutdeling/Nattevandring for ungdommer på ferie i Magaluf.  
Også i 2017 fikk dette mediedekning i Norge gjennom TV2. Dette styrker ungdommenes 
kjennskap til oss. Nattevandrerne opplever sammen med ungdommene at dette er et 
verdifullt tilbud og viktig for oss som Sjømannskirke på Mallorca å bruke tid og krefter på. 
 



Barcelona 

I forbindelse med terroren i Barcelona 18.august, hadde vi kontakt med Konsulatet i Barcelona for å 
se om det var nødvendig med våre tjenester. Ingen nordmenn var direkte involvert. Den politiske 
situasjonen i Barcelona har etter 1.oktober vært veldig ustabil, etter demonstrasjoner om Catalonias 
uavhengighet fra Spania. I løpet av oktober/november falt besøket av turister med 30%. Vi merker at 
pågangen av vielser i Barcelona er falt dramatisk.    

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk  4570 5047 15718 
     
Antall gudstjenester  25 45 59 
Antall gudstjenestedelt.  524 940 1311 
Antall nattverdsfeiring  5 2 5 
Antall nattverdsgjester  83 18 73 
Antall døpte  0 2 1 
Antall konfirmerte  1 0 0 
Antall vielser  98 105 99 
Antall gravferder  2 0 1 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

 126 99 208 

Antall sosialsaker  12 31 9 
Arb. med sosialsaker  33 52 8 
Deltagelse andres arr/repr  4 6 1 
Antall deltagere andres arr/repr  60 167 175 
Arrangement utenfor stasjon  5 10 1 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  25 58 10 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer  5 10 114 
Frivillighet antall timer arbeidet  23 141 289 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Det er stor økning i antall besøkende, en 3 dobling. Noe av grunnen er at vi i sommer har talt antall ungdommer vi var i 
kontakt med i Magaluf. Dette har ikke vært registrert tidligere. Dessuten kommer økningen på antall besøk av at vi har 
besøkt Vista Sol og hatt informasjon for «Det gode Livs» gjester. Det er gledelig at antall frivillige er økt og antall timer 
som de engasjerer seg. Det merkes at kirken har gode frivillige som bidrar på arrangement og på å ta vare på den vakre 
kirken vi har. Antall på arrangement utenfor stasjonen er gått ned, det er usikkert for undertegnede hva den årsaken 
er. Antall sosialsaker har kanskje med registrering og gjøre. Antall vigsler er stabile noe som er veldig gledelig. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

Øke totalbesøket 
Bygge et sterkere korps av frivillige 
Øke antall sykebesøk 
Videreføre vannprosjektet 
Øke vigseltallene 
Sterkere fokus på turer fra kirken 

Vi har allerede tredoblet totalbesøket 
Vi har flere frivillige, første middag for frivillige. 
Sykebesøk kan styrkes i perioder.  
Godt gjennomført. 
Det jobbes kontinuerlig veldig bra med av Sine. 
Dette har vi ikke gjort noe ekstra med. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 



Styrke bevisstheten om det kirkelige aspektet 
 
Vi ønsker et forsterket fokus på 
Sjømannskirken som et kirkelig, sosialt og 
kulturelt møtested. 
Det diakonale arbeidet skal ha høy prioritet. 
 
Fortsatt bygge et sterkt korps av frivillige  
Fortsette med egne treff for fastboende  
 
Den nye kirken må i større grad synliggjøres 
og gjøres kjent 

Videreføre profilen med å være et religiøst 
møtested ved blant annet hyppige samlinger i 
kirkerommet 
Vi ønsker å styrke den kulturelle siden ved å gjøre 
bruk av besøkendes talenter og kompetanse. 
Den diakonale omsorgen/beredskap er kirkens 
kjennetegn. Her møter vi stadig nye mennesker. 
Styrke for kirken at flere får eierskap til den. 
Fastboende må få kjenne at kirken også er for 
dem. 
Markedsføring er viktig for kirkens eksistens og 
berettigelse på Mallorca 

 

VI. Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt Norge: Kjell Bertel Nyland 6mnd, 0.4 stilling Anne og Jan Oddvar 
Skisland frem Elisa Stokka fra 1.04.17. 

 Lokale årsverk: 0.75 stilling + fra den 1.06. 30% stilling kokk 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Alcudia: Samlinger annenhver uke januar til april og 1 gang i måneden nov og des.  

Barcelona: ca 50 vielser. Besøk pånkonsulatet.  

VIII. Økonomi 
Det er første år med helårsdrift i ny kirke og første år at undertegnede er daglig leder. Det 
har vært noen uforutsette utgifter til vedlikehold av kirken, bl a vedlikehold av aircondition 
og en ny aircondition i kafeen. Aircondition er helt nødvendig når den ene varmebølgen etter 
den andre slår innover Mallorca i juni, juli og august. Dessuten er det innkjøpt noen nye 
møbler til Kafeen som er tilpasset nytt lokale. Budsjettet tillot at vi i 2017 gjorde disse 
investeringene. 

Regnskapet ble oppgjort med et overskudd på 9936 Euro mot et budsjett på 7200 Euro. Vi er 
tilfreds med å komme så godt ut, da erfaringsbakgrunn med det nye kirkebygget naturligvis 
var mangelfullt.   

IX. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

3-400 fastboende på Mallorca, de fleste i lokale familier. 
Ca 200 000 kortidsturister på Mallorca 

Definer viktigste 
brukergruppe  

Fastboende, bryllupsfølger, ungdom i Magaluf og nordmenn som 
kommer hit ofte/jevnlig. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk  

Jevnt over som tidligere 

X. Oppsummering og avslutning 
Vi er godt fornøyd med året i egen kirke. Vi vil i 2018 fortsette med å jobbe for å gjøre kirken 
til en god møteplass for Nordmenn i Utlandet.  



2017 - ÅRSRAPPORT FOR Sjømannskirken i Miami 

I. Presentasjon 
Sjømannskirken i Miami ønsker å være en kirke for nordmenn som oppholder seg i Florida i kortere 
eller lengre perioder. Vi har en del bosatte nordmenn, gjerne med amerikansk ektefelle i vårt 
område, og vi har en del snowbirds, som er her et par måneder vinter/vår og høst. Vi har opp mot 50 
vielser i året. Kirkesenteret er bygget for å tåle orkanene som kan ramme Florida og vi vil kunne være 
en tilfluktshavn for nordmenn i en orkansituasjon. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Året har vært preget av utskifting av mannskapet og lange perioder med lav bemanning. Alle untatt 
kapellan har startet sitt arbeid her i Miami i 2017. Arbeidet har på tross av at det til tider har vært lav 
bemanning blitt forsøkt oppretthold på samme nivå som tidligere. Det kan synes som om det hadde 
vært fornuftig å prioritere noe annerledes når bemanningen har vært slik den har vært.   

Sjømannskirken var i 2017 inne i sitt 6. år i Davie. Bygningene og senteret bærer preg av at det ikke 
har kommet på plass gode rutiner for vedlikehold og ivaretakelse av bygningsmasse og annet 
materiell på senteret. Det har medført unødvendige brekkasjer og påfølgende kostnader. Dette vil 
måtte være et fokus de kommende år. Arbeidet på kirka oppleves som sådan noe begrenset av 
nødvendigheten av å følge opp bygningsmasse og eiendom, samt at den stramme økonomiske 
situasjonen gir samme utslag. 

Vielser, golfturnering og julebasar er viktige inntektskilder og gode arrangement å rekruttere nye 
mennesker til kirken på. 

Vi har samarbeidet godt med Svenska Kyrkan, både med prest og diakon og deres lokalt ansatte.  

Under orkanen som rammet Florida i september åpnet vi kirken for nordmenn og andre med norsk 
tilknytning som ble anbefalt å evakuere. Totalt var vi over 30 mennesker som bodde på kirken under 
orkanen. De ansatte gjorde en super innsats slik at de som var her opplevde seg ivaretatt og trygge. 
Senteret fungerte slik en så for seg da det ble planlagt. 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 6092 9682 8035 5601 
     
Antall gudstjenester 27 56 58 48 
Antall gudstjenestedelt. 1085 2436 2147 1415 
Antall nattverdsfeiring 21 46 53 48 
Antall nattverdsgjester 468 1315 1393 896 
Antall døpte 4 8 5 1 
Antall konfirmerte 1 8 6 7 
Antall vielser 59 55 45 46 
Antall gravferder 1 1 2 2 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

86 31 18 13 

Antall sosialsaker 30 8 11 12 
Arb. med sosialsaker 150 21 15 13 



Deltagelse andres arr/repr 23 8 16 18 
Antall deltagere andres arr/repr 1720 522 996 346 
Arrangement utenfor stasjon  12 9 1 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  643 416 150 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer  461 422 314 
Frivillighet antall timer arbeidet  2135 1892 1090 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Finner ikke tall for arrangement utenfor stasjonen eller frivillige for 2007. Det er markante endringer 
i negativ retning på nesten alle områder, antall konfirmanter holder seg noenlunde stabilt. 
Gudstjenestebesøk og besøk i kirkens åpningstid er gått markant ned, kan tyde på at det er færre 
nordmenn i området og at kirken kanskje ikke har den relevansen lenger som den har hatt for de som 
kommer flyttende til Florida. Besøk fra kirkens ansatte til skip, bedrifter og enkeltpersoner har gått 
ned og det er nok fordi det ikke har vært prioritert. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

Gudstjeneste   
Ettermiddagsgudstjenester.  
Gudstjenester delvis på engelsk  
Arrangementer 
Middag etter ettermiddagsgudstjeneste 
Torsdagslunsj med samtale/foredrag 
Sorggruppe 
Samlinger for ungdomsledere 
Oppsøkende  
Sette besøk av eldre og syke i system 
 
Gudstjenester i Naples 
 

Ettermiddagsgudstjenester blir oppretthold, hver 
annen søndag er deler av gudstjenesten på 
engelsk.  
Kirkeburger serveres fortsatt, Ingen sorggruppe, 
Torsdagsklubb 1xmnd. Ungdomsledere har vært 
på lederkurs i Houston, og har noe eget opplegg 
før noen av konfirmantsamlingene. 
 
Det ble gjort noe sykebesøk i vår, men det ble ikke 
laget et system som var mulig å opprettholde når 
ny stab var på plass høst 2016.Gudstjenestene i 
Naples holdes sammen med svenskene og det er 
avholdt 5 gudstjenester der i 2017. 
 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
Større fokus på besøksarbeidet 
 
 
Arbeid blant studenter  
 
Fokus på drift, vedlikehold og økonomi 
 

Vi ønsker at vi skal være en oppsøkende kirke, 
både skipsbesøk, bedriftsbesøk og sykebesøk. 
Samt opprettholde besøkene til Epcot. 
Det er antakeligvis et 3-sifret antall norske 
studenter i Sør-Florida, samt mange svenske.  
Se kommentar om økonomi under pkt. X 

 

VI. Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt Norge: 4, fordelt på 6 personer, 3 full stilling og 2 i halv stilling. Lokale årsverk: 
½ stilling som regnskapsmedarbeider. Vertskap gikk ut i svangerskapspermisjon 10.des 2017. 

 



VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Naples, gudstjeneste 6 søndager i året. Orlando og Epcot besøk 4-6 ganger i året. Militærbasen på 
Tampa besøkes 17.mai. 

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2007 2015 2016 2017 
Skipsbesøk (ant. besøk) 49 3 1 1 
Skipsbesøk (ant. deltagere) 154 3 1 1 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Ved flytting av senteret til Davie(2011), og innlandet, har fokus blitt på fastboende. Om dette er 
bevisst eller ubevisst vites ikke av nåværende daglig leder. Kunnskapen om skipsbesøk i Miami er lav 
hos nåværende ansatte og det er en jobb å gjøre for å komme i gang igjen med dette.  

X. Økonomi 
Den økonomiske situasjonen er krevende. Inntekstgrunnlaget synes noe lite og det er investert både 
penger og tid da senteret ble bygget av de som bor her, så det er ikke å forvente at de kan bidra noe 
særlig mer enn de gjør per i dag. Vedlikehold og drift av senteret koster mye og antakelig adskillig 
mer enn man regnet med da senteret ble bygget. Brukergrunnlaget er per i dag svært usikkert og det 
er ingen fra offisielt hold som vil mene noe om hvor mange nordmenn som faktisk bor her. 
Beliggenheten er slik at det synes å være vanskelig å nå mange turister.  

Vi har sett en svak økning i utleie til eksterne, her ligger et potensiale. 

Det er nok også mulig å få flere faste givere her i Florida, uten at det synes å være så mange at det vil 
redde kirkeøkonomien. 

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Svært usikkert, tidligere er det operert med et tall på 3000. Det 
finnes dog ingen offisielle tall, og jeg tror 3000 er alt for høyt. 

Definer viktigste 
brukergruppe  
 

Fastboende og snowbirds.  
Turister og studenter kan bli en viktig brukergruppe. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Stadig eldre brukergruppe.  Veldig spredt bosetting blant nordmenn i 
Florida og enkelt å komme hjem til Norge med fly. Turistantall vil nok 
opprettholdes/øke. 

XII. Oppsummering og avslutning 
Det har vært et krevende år å komme inn som daglig leder. Jeg opplever at kirken har lite tillit hos 
mange av de nordmenn som bor i vårt nedslagsfelt, og det virker å være mange egne agendaer som 
søkes innfridd. Det er store utfordringer knyttet til økonomi og drift/vedlikehold som gjør at det mer 
kirkelige arbeidet, så som besøkstjeneste, gudstjenestearbeid, trosopplæring og diakonale oppgaver 
oppleves å ha begrensninger på bakgrunn av dette. Senteret som ble bygget for å være en ressurs for 
sjømannskirka og nordmenn i Florida oppleves til tider å tappe både ansatte og frivillige for ressurser. 

Jeg håper vi med tålmodig arbeid kan klare å snu dette! 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR BESØKSTJENESTEN TIL MOSKVA 

I. Presentasjon 
Denne besøkstjenesten betjener det norske og skandinaviske miljøet i Moskva. Arbeidet startet for 
ca. 20 år siden etter en lokal henvendelse om kirkelig betjening. Gudstjeneste og kirkelige handlinger 
er sentrum i betjeningen. I tillegg handler det om kontakt med ulike miljøer der nordmenn er. 
Svensker og dansker blir også betjent i form av gudstjenester som holdes også på deres ambassader, 
og de som man naturlig møter der. Det er så vidt vites ikke noen formell avtale mellom 
Sjømannskirken og svensk og dansk sjømannskirke om denne besøkstjenesten. Det har bare naturlig 
blitt slik at informasjon om tilbudet også går ut til svensker og dansker, og at disse også er 
representert i kirkekomiteen.  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Høsten 2017 avsluttet Steinar Tverrli en lang og tro tjeneste som Sjømannsprest i Moskva. Tjenesten 
ble overtatt av Line Kvalvaag. 
Det er foretatt 2 besøk til Moskva i løpet av året, ett besøk på våren og et til jul. Normalt har det vært 
3 besøk med gudstjenester, en på hver av de skandinaviske ambassadene. I år hadde ambassadene 
av forskjellige grunner vanskelig med å finne dato for høstgudstjenesten, og siden det var midt i 
skifte av tjenestegjørende sjømannsprest utgikk dette besøket. Gudstjenestene er utgangspunktet 
for besøkene og alternerer mellom de tre skandinaviske ambassadene. Ved hvert besøk holdes et 
møte i kirkekomiteen. Saker som drøftes her dreier seg i hovedsak om gudstjenestene og planlegging 
av disse. I tillegg drøftes måter å engasjere seg i lokale hjelpeprosjekter og potensielle måter 
Sjømannskirken kan være til hjelp for nordmenn (skandinaviere) i Moskva. 
Kirkekomiteen har vært på besøk på barnehjemmet vi støtter for å overbringe innsamlede midler og 
for å få en rapport om driften. 
På høsten ble det opprettet en Facebookprofil for Sjømannspresten i Moskva. 
I løpet av året er den svenske skolen besøkt en gang for kontakt med lærere og involvering av barna i 
julegudstjenesten.   
Sjømannsprest deltok på Innovasjon Norge sitt julebord på Den norske ambassaden. Det var flere der 
som var interessert til å ha kontakt med Sjømannskirken på forskjellig vis. Dette skal følges opp i 
2018. Har knyttet kontakter med ANSA Russland som er oppstartet. Antallet norske studenter i 
Russland har økt betraktelig de siste årene. Det er en gruppe studenter i Moskva og en noe større 
gruppe i St. Petersburg. Disse var samlet i Moskva i desember og sjømannspresten hadde en dag 
sammen med noen av disse. 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall gudstjenester 3 3 3 3 2 
Antall gudstjenestedelt. 175 180 180  120   
Antall nattverdsfeiring 0 0 0 0 0 
Antall nattverdsgjester 0 0 0 0 0 
Antall døpte 0 1 1  0 
Antall konfirmerte 0 0 0  0 
Antall vielser 0 0 0   
Antall gravferder 0 0 0  0 



Antall samlinger / samvær 5 3 4  3 
Deltakere på samlinger / samvær 74 10 52  28 
Antall besøk (syke-, fengsel-, bedrifts- 
og andre) 

4 2 2   

Deltagelse andres arr/representasjon 1 1 1  1 
Antall deltagere andres arr/repr.  100 95 100  60 
Antall sosialsaker  0 0 0   
Arb. med sosialsaker  0 0 0  1 
Antall personer betjent 305 285 332  208 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Siden det i 2017 kun var to besøk er tallene noe lavere enn de har vært de siste årene. Men det er 
ingen nedgang i interessen for Sjømannskirken.  Det er naturlig å anta at «antall personer betjent» vil 
øke for neste år pga. av den økende mengden studenter. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

3 besøk med 3 gudstjenester. 
Besøk til og kontakt med den svenske skolen. 
Kontakt med norske bedrifter og firmaer. 
Kontakt med norske studenter. 
Undersøke andre målgrupper 

Delvis oppnådd. 
Oppnådd. 
Delvis oppnådd. 
Oppnådd. 
Delvis oppnådd. 

Nye mål for 2018 Kommentarer til nye mål 
3 besøk med 3 gudstjenester i Moskva. 
Kontakt med norske bedrifter og firmaer. 
Kontakt med norske studenter i Moskva, St. 
Petersburg og Murmansk 

I tillegg til faste oppdrag er det viktig å være til 
disposisjon for nordmenn som til enhver tid måtte 
være i området. 
 

VI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca. antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Et sted mellom 120 og 160. 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, 
fastboende, sjøfolk) 

Ambassadepersonell. 
Det kan være ca. 30 norske studenter i Moskva. Ca 70 i Russland. 
Flere norske bedrifter har kontorer med norske ansatte. 
Det skandinaviske miljøet utgjør ca. 900 - 1100 personer 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Det er små endringer i brukergrunnlaget fra år til år. Politiske forhold 
har gjort at det skandinaviske miljøet er redusert betydelig i antall i 
løpet av det siste året. Men nå stiger altså antall studenter, om det er 
noe som vil holde seg er vanskelig å vite.  

VII. Oppsummering og avslutning 
Sjømannskirkens tilstedeværelse gjennom denne ambulerende prestetjenesten er verdsatt og svært 
godt mottatt. Det er ingen tegn på at dette vil endres i løpet av kommende år. 
Tjenesten utføres nå av undertegnede som en del av mitt arbeid som ansatt i Bedrift – Næringsliv, 
Region 1, utenlandsavdelingen. 
 
Line Kvalvaag 
Næringslivskontakt og sjømannsprest  
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BRUKEROVERSIKT 
Pr. år Pr. dag 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 
Antall besøkende 155 515 149210 120918 426 409 331 
Antall unike brukere  68435 54555  187 149 
Antall henvendelser nettpresten       
mail 1605 1116 2319 

(16) 1) 
4,4 3 6,4 

chat 1893 1455 1801 
(461) 1) 

5,2 4 4,9 

Totalt 3498 2571 4120 9,6 7 11,3 
1) Besvarte henvendelser i parentes = utført av nettkirkenvikarer, dvs chatteprester fra DnK + ferievikar  
 

ANTALL ABONNENTER 2017 2016 2015 

«Søndagstanker» 1396 1424 1435 
ANTALL BØNNER PÅ NETTSIDEN 2017 2016 2015 
Bare til nettprestene, anonymt 899 358 440 
Lagt ut på www.nettkirken.no 1279 1487 1406 
Totalt 2179 1845 1846 

 
1. Oppsummering av arbeidet ut fra årets målsettinger 
 

Mål for 2017 Kommentarer til 2017 
Ny og bedre markesføring i samarbeid 
med både 
hovedkontor/kommunkasjonsavdeling 
og Den norske kirke. Må bruke fb mer 
aktivt. 

Særlig kommunikasjonsavdelingen til 
Sjøamannskirken har gjort en innsats for å promotere 
Nettkirken på FB. Den norske kirke har uttalt seg om 
Nettkirken i flere offentlige fora, og vi har selv som 
Nettprester vært synlige i Vårt Land etc. 

Det er et viktig mål for oss å 
opprettholde den høye kvaliteten på 
våre skribenter. Vi ønsker også å ha 
gjester med jevne mellomrom. 

Vi har og har hatt en god skribentstall. I 2017 har vi 
gjort det litt smertefulle valget å avslutte noen gode 
samarbeid til fordel for nye friske krefter. Kvaliteten 
er høy. 

Veiledning oppleves som svært viktig 
for forsvarlig sjelesorg i Nettkirken. Vi 
vil legge vekt på god intern veiledning 
av nye chattere. Vi må i 2017 sikre oss 
at Roger får veiledning på sine chatt. 
Pernille opprettholder avtalen på 
Institutt for Sjelesorg. 

Pernille har fått god veiledning på Institutt for 
Sjelesorg. Vi ser at behovet er stort og at også Roger 
bør få god veiledning. De nye chatteprestene har vært 
flinke til å oppsøke Pernille for veiledning. Dette har 
opplevdes viktig for begge parter. Fagdagen for 
nettprestene om våren fungerer også som viktig påfyll 
og veiledning. 

2017 blir et år for nye satsinger, også 
digitalt. Vi satser på å få en tidsriktig, 
forenklet og brukervennlig Nettside. 
Det er viktig at vår forankring i 
Sjømannskirken og DnK kommer 
tydelig frem. Chatteløsningen blir 
modernisert og kalenderen forbedret. 
Dette er en storsatsing utvikle 
nettside-funksjoner som bønnesidene 
og tenn lys. 

Vi fikk etter mye arbeid ny nettside og chatteløsning i 
august 2017. Etter en del større tekniske utfordringer, 
har siden stort sett falt til ro. Den er enklere og mer 
tilpasset dagens krav til en moderne nettside som 
fungerer på smarttelefoner. Chattetjenesten har noen 
utfordringer da den er mer tilpasset andre formål enn 
vårt. Kalenderfunksjon etc er derimot betraktelig 
forbedret. Lystenningssiden og bønnesiden er 
forbedret.  

Vi har et mål om i løpet av første 
kvartal i 2017 å ha mellom 10 og 15 
chattere i tillegg til oss selv i 
Nettkirken.  

Det har blitt nedlagt betydelig arbeid med dette i 
2017, og med stort hell. Det var stor tilsøking fra 
prester som ville yte en tjeneste i Nettkirken, og vi ser 
at dette er en modell som fungerer godt.  

http://www.nettkirken.no/
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Mål for 2018: Det blir en viktig oppgave for det nye året å innarbeide en ny stab og finne ut av rytmen med 
nesten bare nye folk. Det blir også viktig å engasjere nye prester til chattetjeneste og å sikre kvaliteten på 
dette arbeidet både gjennom veiledning og fagdag. Samarbeidet med Den norske kirke blir viktig å 
videreføre. Utover dette må det bli opp til nye medarbeidere å sette seg mål og ta Nettkirken inn i en ny 
epoke.  
 
2. Rapport 
 
2.1. Brukergrunnlag - målgrupper 
Nettkirken er åpen for alle. «En kirke uten dørterskler» og «Nettkirken – åpen for alle – alltid» er slagord 
og idealer som vi har båret med oss i mange år. Gjennom vår måte å invitere til kontakt opplever vi at 
Nettkirken er med på å virkeliggjøre organisasjonens visjon. Da vi har utvidet chattetilbudet, åpner vi for 
større pågang og gjør samtaletilbudet tilgjengelig for flere. 
 
2.2. Aktiviteter - tiltak 
Vi noterte godt over 150.000 treff på nettsiden i løpet av 2017.  
 
Beskrivelse av Nettkirkens tjenester 
- «Chat med nettpresten» I Nettkirken kan en kommunisere anonymt med nettpresten i en chatteløsning. 
Prest og konfident befinner seg da i et chatterom hvor ingen andre har adgang mens de to samtaler. Den 
tekniske løsningen tillater at nettprestene håndterer flere samtaler på en gang, alle en-til-en. Nettprestene 
annonserer på hver sine dager ledige chatte-tider. Vi har stort sett dekket alle årets dager (inkludert julen) 
og svært ofte med flere chatteøkter.  
- Epost-kontakt har vært en av bærebjelkene i Nettkirken helt siden starten. Mange ønsker kontakt med 
nettprestene, både for engangskontakt og for sjelesørgerisk oppfølging over tid. De aller fleste tar direkte 
kontakt med den nettpresten de vil kommunisere med, vi har ganske få henvendelser til den nettpresten 
som er på vakt via fellesadressen nettpresten@nettkirken.no Henvendelsene på mail har gått noe ned i 
2017. 
- Søndagstanker. Søndagens tekst med en kort kommentar (250 ord) legges ut ukentlig, og sendes på e-
post til abonnenter. Tjenesten er godt synlig også på kirken.no  
- «Tenn et lys» gir mulighet til å tenne lys elektronisk, og sende en personlig hilsen via e-post. Denne siden 
er blitt fornyet og kommet i gang igjen i 2017. Det trengs fortsatt noen betenkninger omkring deling på 
Facebook etc, men vi er glade for at den nå er oppe gå går.  
- Bønnesidene gir mulighet for å skrive inn bønner og bønneemner som en ønsker at nettprestene og andre 
brukere av Nettkirken skal be for. En velger selv om bønnene skal legges på nettsiden, eller om de kun skal 
vises for nettprestene. Denne siden har fått et nytt uttrykk på den nye nettsiden. Noen reagerer positivt på 
dette, andre negativt.  
 
2.3. Besøkstall og nettprestenes hverdag 
Nettkirken kan vise til nesten godt over 150 000 treff for 2017. Dette er en økning på drøye 4% i forhold til 
året før.  
 
2017-tallene viser 3498 besvarte henvendelser på mail og chat, mot 2571 i 2016. Dette er en økning som vi 
er glade for etter en nedgang året før. Særlig er det antall chattesamtaler som har gått opp. Dette er som 
ønsket og ventet gitt den store satsningen på chattetjenesten. Synligheten til vårt mailtilbud har gått noe 
ned og kan forklare nedgangen i antall besvarte mail. Dette handler om at vi nå er en stor stab der bare 
noen få er tilgjengelig på mail. Færre konfidenter får tilbud om å fortsette chattesamtalen på mail. Det er 
også noe mer krevende å synliggjøre mailtilbudet på den nye nettsiden.  
 
Henvendelsene til nettprestene er ca. 10 pr. dag inkludert oppfølgingssamtalene. Tematikk som 
selvmordstanker, ensomhet, omsorgssvikt og voldtektsproblematikk er gjengangere, men også spørsmål 
om fadderskap, kirkens tro, tilgivelse, Guds nærvær og aktuelle debatterte emner går igjen. Skoleungdom 
søker av og til hjelp med oppgaver, men guides oftest videre til konkrete nettsteder hvor de finner svar.  Vi 
opplever fortsatt ungdommer som tar kontakt for å få hjelp og støtte, mange unge har betydelige 
utfordringer i sin hverdag og trenger noen å snakke med. Vi har også bidratt med å hjelpe ungdommer til å 
komme i fosterhjem, ta kontakt med omsorgspersoner i nærmiljøet, og også bistått med direkte kontakt 
med hjelpeapparatet når vi får lov til å hjelpe til. Det oppleves sterkt og veldig meningsfullt på en gang. 
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Våre samtaler fordeles på kortere og lengre svar. Noen samtaler fortsettes på mail. Enkelte konfidenter 
følger vi opp igjen og igjen både på mail og chat. Vi oppnår på den måten å bygge relasjon slik som i andre 
sjelesørgeriske forløp innenfor prestetjenesten.  
 
For å bidra til å synliggjøre Nettkirken tar vi taleroppdrag i lokale foreninger og kirker, skriver i aviser, og 
stiller opp i media når det etterspørres. Vi etterspørres, vi har stor tilgjengelighet, og det blir verdsatt 
blant brukerne at de kan være anonyme. 
 
For oss er møtepunktene gjennom året med kolleger viktige, ettersom vi hver for oss har hjemmekontor. 
Dette har vært noe mer vanskelig å få til i 2017 på grunn av avstand i bosted. Fellesskapet vi møter på 
norgeskurs/generalforsamling og arbeidermøter er meget verdifullt. Da får vi sett vår tjeneste i perspektiv 
som noe mer enn en usynlig tjeneste, og det bidrar også til å sette Nettkirken på kartet innenfor vår 
organisasjon. 
 
2.4. E-posttjenester 
E-post som daglige/ukentlige nyhetsbrev har vært og er, om enn i mindre grad, en  viktig del av Nettkirkens 
arbeid og et ansikt utad. 
 
Abonnementslistene for 2017 viser omtrent samme tall som i fjor for Søndagstanker, vi har heller ikke aktivt 
rekruttert nye abonnenter i året som har gått. Søndagstanker er et samarbeidsprosjekt med Kirkens 
informasjonstjeneste. Prekentekst og kommentar for kommende søndag publiseres på Nettkirkens sider. 
Medarbeiderne gjør i hovedsak skrivearbeidet på dugnad. Nettkirken v/ Roger administrerer ordningen. 
Søndagstanker sendes ut på mail til abonnentene på fredager. 
 
2.5. Stab  
Staben har gjennom 2017 gjennomgått store endringer. 1. oktober 2017 avsluttet Karoline Astrup sitt 10% 
vikariat, mens Roger Brevik økte sitt fra 40% til 50%. Line Kvalgvaag gjorde sommer og tidlig høst tjeneste i 
noen prosent stilling i Nettkirken. Nettpreststaben har ved årsskiftet fortsatt Knut Nåtedal som daglig leder 
i 50 % -stilling. Han er imidlertid fortsatt i permisjon fram til 1.juli 2018. Pernille Astrup vikarierte for ham 
hele 2017, men avsluttet sin jobb som nettprest 31.desember 2017. Roger Brevik vil vikariere som daglig 
leder til Knut er tilbake. Harald Daasvand avsluttet 31.desember 2017 sin 20 % stilling etter å ha vært med 
helt siden Nettkirkens oppstart. Kjersti Østland Midttun er tilsatt som ny nettprest med tiltredelse senest 
1.april 2018. Pernille vil vikariere for henne/seg selv i 10% under vakansen. Nytt av året er at Marie Skarrebo 
Holmen har gått inn i en 10% studentstilling. Hun vil bidra til helgeturnusen på chat i tillegg til å chatte i 
høytider og være vikar i sommerferien. Stillingene gir oss til sammen 1,3 årsverk. I tillegg til dette har 
Nettkirken gjennom 2017 hatt en rekke skribenter og chatteprester fra både Den Norske kirke og 
Sjømannskirken.  
 
Nettprestene i frivillig tjeneste fra DnK har i 2017 vært Maria Paulsen Skjerdingstad, Ingrid Nyhus og Liv 
Arnhild Romsaas første halvår og Line Heiberg Ringen andre halvår. I tillegg har Britt Aanes Ekhougen og 
Lena Rebekka Risnes fra Sjømannskirken chattet to timer hver i uken. Ikke minst har vi med midler fra 
Kirkerådet hatt mulighet til å engasjere en rekke chattere mot et mindre honorar. Asle Tveit, Janne Sukka, 
Einar Vannebo, Eli Kristin Flåten, Marie Skarrebo Holmen, Inger Bækken, Ingunn Grytnes Kristensen, Kjersti 
Østland Midttun og Marianne Herman Brekken har tiltrådt gjennom året og gjort Nettkirkens tjeneste 
betydlig styrket.  
 
Medarbeidere som skriver Søndagstanker har vært Odd Jarle Eidner, Lars-Erik Espeland, Ingunn Dalan Vik, 
Merete Thomassen, Sjur Isaksen, Ørnulf Steen, Idun Strøm Sefland, Birgitte Bentzrød, Jens Bjelland 
Grønvold, Line Kvalvaag og Bjørn Olav Bøe.  
 
I sommerferien var Marie Skarrebo Holmen vikar.  
 
2.6. Samarbeid med andre  
Vi setter pris på et nært samarbeid med Den norske kirke. Pernille har fulgt opp det allerede nære 
samarbeidet med kirkerådet. Dette har ført til at de har bevilget ytterligere 100 000,- til chattetjeneste i 
2018 (altså til sammen 300 000,-) Pernille var og fortalte om Nettkirkens virksomhet på en stor samling for 
kirkelige tilsatte i Drammen. Samarbeidet om Søndagstanker fortsetter, og vi har i 2017 publisert 
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bibeltekster med grunnlag i den avtalen som kirkerådet har med Bibelselskapet. Kristian Ravnevand, 
webkonsulent i Sjømannskirken, har stått for teknisk support gjennom året. Han har også ved hjelp av OP 
Design stått for den nye nettsiden. Vi har en tett og god dialog.  
 
2.7. Økonomi 
Økonomisk har Nettkirken gått med et overskudd på kr.106 836,- mot et budsjettert underskudd på 
118 100,- Nettkirken har ikke mottatt driftstilskudd i 2017. 
 
Nettkirken har i 2017 fått tildelt til sammen kr 200 000,- (inkludert 75 000,- som ble forskuttert høst 2016) 
fra kirkerådet til å styrke chattetjenesten. Midlene har vært brukt til å honorere ekstra chatteprester, samt 
til fagdag for chatterne og adminsitrasjon. 
 
2.8. Avslutning 
2017 har vært et spennende år for Nettkirken. Vi blir brukt og satt pris på. Vi ser et økt behov for veiledning 
av Nettkirkens prester og et fortatt behov for markedsføring slik at enda flere skal vite at vi finnes også for 
dem. Det er til stor glede å gjøre en forskjell i mange menneskers liv og å bidra til at kirken når mennesker 
på arenaer der de er, men ikke er bortskjemt med kirkelig nærvær. Vi er veldig fornøyde med at vi er en 
blanding av fast ansatte medarbeidere og medarbeidere som har sin primære tjeneste andre steder i kirken. 
Det tror vi er en løsning som er kommet for å bli. 
 
Vi ser fram til fortsettelsen hvor vi fortsatt ønsker å være en kirke midt i verdens hverdag, og et viktig 
supplement til fysiske kirker. Nettkirkens brukere bekrefter at det er behov for begge deler. 

 
På vegne av staben i Nettkirken, jan 2018 

Pernille Astrup – avtroppende nettprest, men fungerende daglig leder i 2017 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR Sjømannskirken i New York 

I. Presentasjon 
For mange nordmenn i New York er Sjømannskirken i Midtown East på Manhattan et 
viktig veikryss for lettere å kunne navigere i byens gater, men også til å få noen 
brikker i livet til å falle på plass. For noen er det å få mot til å gå fram til nattverd for 
første gang selv om de har et langt liv bak seg. Andre håper på å treffe andre i 
samme situasjon, et første møte som resulterer i varig vennskap. Både unge og eldre 
ønsker å engasjere seg og å bety noe for andre. For de som kommer for å gifte seg, 
er det første gang siden konfirmasjonen de har snakket med en prest eller vært i 
kirken. Vi har et flott og hensiktsmessig kirkebygg som besøkende kjenner seg vel i 
og som på en god måte hjelper oss å komme nær på livet.   

II. Året som har gått – kort oppsummering 
2017 feiret kirkebygget 25 år på 52. gate. Dette har gitt oss mulighet til å se tilbake 
samtidig til å stake ut kurs videre. 
Vi går ut av året med en stilling mindre utsendt fra Norge. Hovedansvaret for kultur- 
og musikkdelen av arbeidet ligger på en lokal stilling. Totalt sett har stasjonen i løpet 
av de to siste årene fått redusert arbeidskraft av ansatte. Til dette bildet hører det 
også at fra august av er det innført gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid for ansatte fra 
Norge.  
Det gledelige er at antall frivillig-timer er gått opp. 
Antall arrangementer er redusert og det lavere tallet på vielser de siste årene har 
fortsatt å synke. Fokuset har vært på å drive godt vanlig sjømannskirkearbeid. 
Mye i 2017 har dreid seg om økonomi. Etter to år med betydelig underskudd i 
regnskapet, har vi i 2017 klart å gjenvinne balansen.  
 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 20197 19687 17017 13381 
     
Antall gudstjenester 76 75 75 77 
Antall gudstjenestedelt. 3610 4015 4252 4032 
Antall nattverdsfeiring 100 63 64 64 
Antall nattverdsgjester 2163 1949 2011 1733 
Antall døpte 15 8 3 8 
Antall konfirmerte  5 7 15 
Antall vielser 70 47 31 25 
Antall gravferder  0  4 1 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, 
fengsel-, bedrifts- og andre) 

72 32 59 75 

Antall sosialsaker 26 4 6 17 
Arb. med sosialsaker  17 21 43 
Deltagelse andres arr/repr  34 21 13 
Antall deltagere andres arr/repr  912 1165 917 
Arrangement utenfor stasjon  32 9 7 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  485 323 101 
     
Antall «unike» frivillige – antall 
personer 

 650 668 714 

Frivillighet antall timer arbeidet  2783 2707 3785 



IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Tallene viser en betydelig nedgang i samlet ordinært besøk, noe som hovedsakelig 
skyldes nedgang i antall ved arrangementer. 17. mai-arrangementet samlet langt færre 
enn året før og det har vært avholdt færre arrangementer. Det paradoksale er at 
nedgangen i arrangementer slår positivt ut økonomisk. I forhold til året før har vi lavere 
tall for alle gruppene fastboende, turister, barn/unge og studenter. For studenter er det en 
stor nedgang. Gledelig er det at tallet på gudstjenestebesøkende holder seg på 
noenlunde samme nivå. Det er økende tall for hjemme-, syke- og bedriftsbesøk og for 
arbeid med sosialsaker. Timeantallet for det frivillige arbeidet har økt kraftig. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 
-Konsolidering av staben. 
 
-Holde oppe frekvens og nivå på de 
ukentlige/ årvisse tjenester og aktiviteter. 
 
-Starte arbeidet for å finne fram til den 
framtidige arbeidsformen ved stasjonen.  
 

-Kun delvis. Ble behov for vikarløsninger. 
 
Ble lavere aktivitet grunnet begrensninger i 
arbeidskraft og lavere oppslutning rundt noen 
av de faste postene. 
-Landet på fire fulltidsstillinger utsendt fra 
Norge: Daglig leder, kapellan, diakonal 
medarbeider og vertskap. Ny studentprest skal 
bo på huset. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
-Sørge for at «ny» stab får satt seg, og 
lande organiseringen av musikk- og 
kulturarbeidet, inkludert Trygve Lie 
Gallery 
 
-Konsentrere virksomheten om 
kjerneaktiviteter og oppsøkende arbeid. 
 
-Større fokus på beredskapsarbeidet. 
 
 
-Finne ny form for arbeidet mot 
barn/barnefamilier. 
 

-Våren 2018 gir nye ansatte i to av fire norges-
stillinger pluss ektefellestilling i 50%. I tillegg 
kommer studentpresten.  
 
 
-Fokusere på livsnære møter, oppsøkende 
virksomhet og omsorgsarbeidet. 
 
-Bevisstgjøring av bygget som 
«beredsskapssenter» og støttefunksjoner ved 
kriser i familie/nærmiljø. 
-Bruke de 18 lørdagene i året «Barnas norske 
skole» er hos oss. 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 460% = Daglig leder 100%, kapellan 100%, diakonal 
medarbeider 100%, vertskap100%, ektefelleansatt 60% 

Lokale årsverk: 160% = Kontormedarbeider 100%, kirkevert 60%. 

VII. Besøkssteder utenom kirken 

Washington DC – Faste gudstjeneste andre søndag i måneden.  I tillegg: 
Konfirmantundervisning, søndagsskole, aktiviteter for familier, kirkekomite, 
gudstjeneste/trosopplæringsutvalg. Kontakt med ambassade.. 
Montreal – Gudstjeneste to ganger per år ved hjelp av sjømannspresten for 
studenter. 
Boston – Julegudstjeneste 3.søndag i advent ved hjelp av sjømannspresten for 



studenter. 
Greenwich, CT – Gudstjeneste på julaften. 

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2007 2015 2016 2017 
Skipsbesøk (ant. besøk) 56 0 0 1 
Skipsbesøk (ant. deltagere)    39 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Skipsbesøket i 2017 var i annen havn etter henvendelse fra beredskapstjenesten. 

 To ansatte har nå nødvendig tillatelse (TWIC-kort) for å kunne besøke skip.  

X. Økonomi 
Et underskudd på $ 64.000 i 2016, klarte vi i 2017 å snu til et overskudd på $ 17.000. 
Bak dette ligger det flere forhold. Vi har nå én bil istedenfor to.  Nyanskaffelser / 
vedlikehold ble holdt på et minimum.  Det at vi har hatt færre aktiviteter og at det har 
vært færre ansatte som har kunnet bruke penger, har også ført til lavere utgifter. På 
plussiden har vi hatt økning i gjestedøgn, rekordomsetting ved julemarkedet, og 
feiringen av 25-års jubiléet for kirkebygget har bidratt positivt. 
Men fortsatt gjenstår arbeidet med å sikre kirkens framtidige drift. Ikke minst gjelder 
dette utnyttelsen av det potensialet selve bygningen representerer.  

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Ca 4.000 i NYC, ca 7.000 i NY. Pluss ca 2.000 i DC-området. I 
NYC ca 18.000 til enhver tid. 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, 
fastboende, sjøfolk) 

Fastboende utgjør den største gruppen av besøkende. Disse er 
jevnt fordelt på de som bor her fast og de som er her midlertid. 
Tallet på turister er vel 20% lavere enn på fastboende. Så 
følger gruppene barn/unge og studenter. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Brukergruppen vil være i hyppigere endring; få faste med lang 
fartstid her.  

XII. Oppsummering og avslutning 
Det er gledelig at besøkstallet for besøkende utenom arrangementene har holdt seg 
ganske jevnt de siste seks årene inkludert 2017.  Det betyr at det daglige og ukentlige 
arbeidet jevne arbeidet med å ta imot besøkende i et åpent kirkerom, er liv laga. 
Det er her vi kommer nær livet og hverandre, det er her tro deles og det er her det 
kalles til engasjement. I tillegg til gudstjenester, kirkelige handlinger og oppsøkende 
virksomhet og beredskapsarbeidet, er det her kjernevirksomheten vår ligger. 
Utfordringen ved veivalgene framover, er ikke å løpe fra disse primærforpliktelsene. 

 
 
New York 31. januar 2018. 

 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR BESØKSTJENESTEN FOR OFFSHOREFLÅTEN 

I. Presentasjon 
Supply tjenesten handler for det meste om skips- og rederibesøk, samt beredskap.  Båtene 
besøkes på basene langs norskekysten og Danmark (Esbjerg og Frederikshavn).  Det inngår 
også i arbeidet deltagelse på PIO-kurs. Tjenesten kjennetegnes ved møter med 
enkeltmennesker.  Under tjenesten ligger også medseilinger med Color Line sine skip, selv 
om med seilings avtalen med dem er opphørt.   
I år ble også Frank Skofteland en del av vår gruppe i 100 prosent stilling.  Morten Høst går i 
en 60 prosent stilling. 

 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Foruten de vanlige oppgaver med skips- og rederibesøk, har året vært preget av mange 
ukesvikariater i Aberdeen og mye arbeid med beredskap.  Spesielt nevner vi engasjementet 
ifbm skip som har reddet flykninger i Middelhavet.  Det har vært jevnlige besøk i Catania på 
Siem Pilot og senere Olympic Commander.  I tillegg har andre skip i Middelhavet, som har 
tatt opp flyktninger, vært besøkt.   Også i år arrangerte vi Sangkveld for fullsatt kirke i 
Forsnavåg. 

 

III. Nøkkeltall fra 2017     

Skipsbesøk – nøkkeltall 
Skipsbesøk 2007 2015 2016 2017 
Antall besøk 304 480 371 239 
Antall medseilinger 0 20 9 6 
Antall møter med mennesker  6454 7401 3181 

Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Som fremkommer av statistikken, viser tallene en nedgang i antall skipsbesøk.  Dette skyldes nok ene 
og alene de mange vikariater i Aberdeen (besøkene gjort der er ført i statistikken for Aberdeen) og 
det store engasjementet ifbm båter som har tatt opp flyktninger.  Dessuten, siden offshorenæringen 
er inne i en dyp krise med nedbemanninger både om bord og på land og med skip i opplag, har det 
rett og slett vært færre skip å besøke i den enkelte havn.  I tillegg har det vært brukt mer tid om bord 
da behovene har vært større for samtaler enn tidligere.  Vi har også foretatt en feltfordeling. 

Annen aktivitet 

Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Antall gudstjenester 1 3 3 4 
Antall gudstjenestedelt. 80 112 49 372 
Antall vielser 0 0 1 1 
Antall gravferder 5  0 0 



     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

 82 45 52 

Antall sosialsaker 0 0 0 0 
Arb. med sosialsaker 0 0 0 0 
Deltagelse andres arr/repr 12 34 17 17 
Antall deltagere andres arr/repr 1017 2177 1462 1074 
Antall kurs/arrangement 13 19 40 11 
Antall deltakere kurs/arrangement 1097 1322 198 132 
     

Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet 
Også i år har det vært prioritert rederibesøk, siden situasjonen for næringen er slik som den er.  Ellers 
er det ganske stabile tall fra år til år. 

 

 

IV. MÅL – vurdering og kommentarer 
 

Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

 
Fortsatt følge den globale utvikling for 
offshoreflåten og videreføre rederibesøk.  
Likeledes besøke skip i opplag.  Gi vår nye 
medarbeider Frank en god inngang i 
virksomheten.  Vi ønsker å være en pådriver 
for å øke bevisstheten om at vi faktisk er en 
Sjømannskirke, dvs. øke bevisstheten om 
skipsbesøket for våre medarbeidere på våre 
virksomheter rundt i verden. 
 

Vi har hatt, i nært samarbeid med rederiene, et 
våkent øye på utvikling i næringen globalt.  Skip i 
opplag har vært besøkt i Eydehavn, Husøy , Humla 
og Møgsterkaien.  I følge Frank selv har han blitt 
tatt i god på en god måte og har funnet sin plass i 
kollegafellesskapet.  Å øke bevisstheten for 
skipsbesøk i organisasjonen har vært gjort bl.annet 
ved et skipsbesøkseminar ifbm Norgeskurset. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
Fortsatt følge med i flåtens bevegelser 
nasjonalt og internasjonalt.  Utvikle og 
vurdere feltfordeling.  Utvikle en enkel intern  
rapportering etter besøk i havner.  Lage et 
opplegg for erfaringsoverføring til nye 
medarbeidere om skipsbesøket. 
 
 

 
 

 

V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Tallene er nå usikre pga at ca. 150 offshoreship ligger i opplag og 
mange sjøfolk er rammet av permiterringer og oppsigelser.  Vi tror 
allikevel at det kan beregnes ca. 8000 sjøfolk. 



Definer største 
brukergrupper  
( sjøfolk, teknisk personell, 
kontor…) 

Største brukergruppe er sjøfolk og rederiansatte. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Det kan synes som om bunnen er nådd for offshorenæringen.  
Konkurser har vært faretruende nær og noen av rederiene er slått 
sammen eller blitt oppkjøpt.  Faren er imidlertid ikke over.  En 
tendens er at norske skip som går i utenriks farvann i økende grad 
bemannes med lokal arbeidskraft.  Noen områder hvor det anløper 
norske skip er lite tilgjengelige, som f.eks i Vest-Africa, Egypt og 
India.  Ellers er det fortsatt noe aktivitet i Labuan i Malaysia . 

 

VI. Oppsummering og avslutning 
Det har utvilsomt vært et krevende år for oss ansatte i en meget vanskelig tid for våre brukere.  
Denne situasjonen vil helt sikkert vare langt inn i år 2018 og enda lenger.  Vi har erfart at den 
relasjonsbygging  vi har bedrevet om bord og på rederikontor gjennom mange år, nå i denne 
tid gir oss muligheten til å være det sjømannskirken skal være – nemlig være en livsnær og 
omsorgsfull kirke. 

VII. Vi er takknemlig til arbeidsgiver og Vårherre, for at vi kan brukes for å gi mennesker mot til 
tro, håp og engasjement. 

 

 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR ______OKPO_____ (Sjømannskirke/enhet) 

I. Presentasjon 
Kort beskrivelse av enhetens virksomhet, profil og særlige kjennetegn 

Være et hjem der ute, borte fra hjemmet.  Oppsøkende. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
På hvilken måte synliggjøres Sjømannskirkens visjon og verdier i enheten? 
Max ½ side.   
Synliggjøring gjennom arrangement og oppsøkende virksomhet. 
 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk     
     
Antall gudstjenester    2 
Antall gudstjenestedelt.    0 
Antall nattverdsfeiring    0 
Antall nattverdsgjester    0 
Antall døpte    1 
Antall konfirmerte    5 
Antall vielser    0 
Antall gravferder    0 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

   14 

Antall sosialsaker    0 
Arb. med sosialsaker    0 
Deltagelse andres arr/repr    2 
Antall deltagere andres arr/repr    160 
Arrangement utenfor stasjon    1 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen    250 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer    0 
Frivillighet antall timer arbeidet    42 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Det er særlig endringer som må kommenteres, enten endring opp eller ned. Finnes det tydelig forklaring; er tiltak 
iverksatt, aktiviteter eller har man sluttet med noe? Endrede åpningstider, endring i bemanning? Begrunn gjerne 
dersom man har gjennomført endringer som innvirker på tallene.  

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

Vårt mål var å skape mot til tro håp og 
engasjement. 

Har vert oppsøkende kirke så langt som mulig. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
 
Være kirke for de som fortsatt er i Okpo 

 
Skape engasjement og være oppsøkende. 



 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 2 

 Lokale årsverk: 0 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Angi hyppighet og aktivitet på de ulike stedene 

 

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2007 2015 2016 2017 
Skipsbesøk (ant. besøk)    0 
Skipsbesøk (ant. deltagere)    0 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
 

X. Økonomi 
Kort kommentar om kirken/enhetens økonomiske status 

Ligger under budsjett på inntjening, men også på utgifter. 

Hvordan vurderer man kirken/enhetens økonomiske grunnlag, og potensialet for lokale 
inntekter?  Meget lite potensiale for lokale inntekter. 

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Ca. 450 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, fastboende, 
sjøfolk) 

Brukergruppene er barn og mødre. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Brukergruppene blir færre. 

«Verdenskartet» - vurder utviklingen dere ser, antall nordmenn, endring i målgruppe eller sammensetning av koloni, firma 
som flytter til/fra. Omverden: er det nye besøkssteder som er aktuelle, utvikling i områdene rundt kirken/enheten.  Er det 
deler av målgruppen man ikke når? Hva er evt grunnene til dette? Er ressurssituasjonen (økonomi/personell) på 
kirken/enheten medvirkende årsak? Hva kreves for å nå nye virkefelt? Dersom nedadgående tendenser, kan det få 
konsekvenser for ressursbehovet? 

XII. Oppsummering og avslutning 
Kort avsluttende merknad – bare 2 – 3 setninger 

 

Nedadgående antall nordmenn i vårt område, og det er forventet fortsatt avtagende 
utover i 2018. 



  



2017 - ÅRSRAPPORT FOR PARIS 

I. Presentasjon 
Paris-kirken arbeider etter «villamodellen». Vertskapet bor i villaen/kirken og arbeider 
derfra, sammen med praktikanten som bor i hybelleilighet i nærheten. Vi har 
gudstjenester og arrangementer på huset pluss oppsøkende virksomhet og 
gudstjenester i Paris-området og ellers i hele landet, særlig Middelhavskysten. Villaen 
ligger i Le Vésinet, 19 min med toget fra Champs-Élysées. Modellen er økonomisk 
sett ideell i Frankrike, da eiendommen, som eies av Sjømannskirken, utgjør en 
beskjeden kapitalbinding. Lokaliseringen har vel vært diskutert siden innvielsen, men 
jo mer driftserfaring nåværende stab får, dess mer heller vi mot at plasseringen 
kanskje er den beste. I byen hadde vi vært mer tilgjengelig for enkelte grupper, men 
feks. turister drar ikke på helgetur til Paris for å spise vafler og drikke kaffe på en 
sjømannskirke; studentene har travle liv faglig og sosialt og ofte korte opphold, og 
klarer fint å dra ut hit ved arrangementer eller behov (og blir dessuten også fulgt opp 
av studentpresten). Andre fastboende er gjerne godt integrert med travle hverdager, 
og kommer også ut til kirken i større eller mindre grad. På pluss-siden ligger det 
faktum at mange familier bor i området pga. skolen, samt andre folk som bor utover 
på landet. Lokalene er nesten passe store for daglig virksomhet (med unntak av 
kjøkken), og de helt store arrangementene gjennomføres ved hjelp av kreativitet, 
godvilje og nedarvede praktiske løsninger/rutiner. Hagen er av uvurderlig verdi med 
tanke på rekreasjon, hygge, lek og fest, men har også egenverdi i form av areal; den 
brukes svært mye alle deler av året, og selvsagt mest i varmere måneder. Ved et par 
anledninger i året låner vi andre kirker i nærområdet pga. plassbehov.  
 

II. Året som har gått 
• Visjon: Synligjøres forhåpentligvis i det meste av det vi gjør og er, både direkte og 

indirekte. På en så liten stasjon blir stabsmedlemmene i stor grad identifisert som 
”kirken”, og vi har stor bevissthet rundt det at ”vi er kirken” uansett hvor vi er; selv om 
vi i utgangspunktet har andre roller.  

• Verdier: Vi tror vi greier å innby til tilhørighet i stor grad, og håper at alle som ønsker 
det, opplever nettopp det. Vi opplever at ”de gamle” føler sterk tilhørighet og eierskap 
til kirken, og har tatt staben i sin favn, og at ”de nye” raskt føler seg hjemme her, og 
lett ”flytter inn”; ikke minst familier, barn og unge. Her er trygghet så absolutt også en 
vesentlig faktor, og vi vet at kirken for mange oppleves som en trygg base. Når det er 
sagt, er Frankrike et land der integrering settes høyt, og mange som har bodd her i 
tiår har nok ikke den form for tilhørighet til kirken som vi skulle ønske - de lever for det 
meste sine franske liv, og deltar gjerne kun ved de større anledningene og 
merkedagene, men da er det gjerne, for ”utvandrede” nordmenn ekstra viktig å høre 
til i et norsk miljø, så kanskje man her bør skille mellom tilhørighet og grad 
deltakelse? Når det gjelder respekt, så prøver vi selvsagt å møte hver enkelt med det, 
må også huske på å respektere de som ønsker å besøke kultursenteret mer enn 
kirken. Uansett om de går til høyre eller venstre når de kommer inn hoveddøren, så 
skal de føle at her er de velkommen som den de er. Vi vet også at mange føler kirken 
er et nøytralt og upartisk sted å komme til når de opplever sterke konflikter i andre 
norske miljøer. Dette handler i grunn om både følelsen av å bli respektert, være trygg 
– og å høre til. Gjennom året som gikk, knyttet vi også sterkere bånd til våre 
samarbeidsorganisasjoner*, og det har disse uttrykt at de setter stor pris på. I tillegg 
har vi knyttet mer kontakter opp mot andre norske institusjoner som Innovasjon 
Norge, OECD, ANSA Paris, Det norske hus, etc. 

 
 
*Den norske klubben, Ambassaden og Norsk seksjon v/Lycée International. 



III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 4656 

inkl. basar 
3281 3707 5012 

 inkl. basar 
     
Antall gudstjenester 27 28 22 20 
Antall gudstjenestedelt. 1125 1289 1125 1083 
Antall nattverdsfeiring 18 16 12 13 
Antall nattverdsgjester 405 552 305 567 
Antall døpte 3 8 2 4 
Antall konfirmerte 9 6 5 6 
Antall vielser 24 16 9 10 
Antall gravferder 2 0 3 1 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, 
fengsel-, bedrifts- og andre) 

46 43 45 44 

Antall sosialsaker 9 3 12 34* 
Arb. med sosialsaker 9 13 15 42 
Deltagelse andres arr/repr 21 arr. 36/ 7 54/11 38/5 
Antall deltagere andres arr/repr 724 arr. 1230/ 293 2059/196 1334/211 
Arrangement utenfor stasjon 258 376 406 377 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 5381 5006 6140 6691 
     
Antall «unike» frivillige – antall 
personer 

N/A 130 120 140 

Frivillighet antall timer arbeidet N/A 1364 2744 3058 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Tallene bærer preg av at staben med 3 årsverk til nå har lagt ned ca 5 årsverk.Vi har 
planer om å senke nivået, og det kan muligens komme til å gi utslag negativt for 
nøkkeltall 2018. 
* I 2017 har vi hatt en sterk økning i antall sosial saker i hovedsak er dette Afghanske 
flyktninger som ikke har fått opphold i Norge – men som snakker norsk og har god 
kontakt med tidligere verge / familie i Norge. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

1. Noenlunde opprettholdelse av 
drift og standard innenfor 
gjeldende økonomiske og 
bemanningsmessige rammer.  

1. Vi klarte å nå mål med å 
opprettholde drift og standard. I tillegg 
til at vi har fått bygd nytt kjøkken og 
således nytte verdien av stasjonen. 
Når det gjelder de bemanningsmessige 
rammer så jobber staben langt over de 
38 – 40 timer i uken som er angitt. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
 

1. Engasjere kolonien til å ta ansvar 
for Sjømannskirken og delta i 
utformingen av tilbudt- slik at vi 
sikrer at kirken blir brukt. 

 

 
1. Dette vil være hovedsak på årsmøtet 2018, 
samt fokus i møte med menigheten. 



VI. Antall årsverk 
Faste utsendinger: Prest 1. årsverk + vertinne 1. årsverk* + ettåring: 1 årsverk.  
Lokale årsverk: 6,5 % renholdsmedarbeider. 

VII. Besøks-steder utenom kirken/enheten 
Ambassaden (ukentlig ½ møte- og kontordag), Nice/Aix (4 GT årlig), fengsler, etc. 

VIII. Skipsbesøk – nøkkeltall: Sjømannskirken i Paris hadde ett skipsbesøk i 
2017, dette ble utført på bakgrunn av en Beredskapssak - (Pirat-forsøk), 
Sjømannskirken hadde oppfølging av personell etter hendelsen. 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk: n/a 

X. Økonomi 
Økonomien kan være utfordrende i Paris, men det faktum at 70% av de 
lokaleinntektene kommer fra julebasaren, gjør at vi jobber med å få flere bein å stå på 
– for å være mindre økonomisk sårbare. Blant tiltakene kan nevnes 
forbedring/synliggjøring av butikk samt oppstart med utleie av festlokaler. Vi fikk 
mange kanselleringer av bryllup i 2016 og 2017 (i hovedsak pga terrorfrykt), så vi 
jobber også med å promotere kirken som attraktivt sted for dette. Ellers tror vi kirken 
har et potensiale når det gjelder givertjeneste og bedriftsannonsering. Dette vil vi 
fokusere på våren 2018. Sjømannskirken i Paris ble tildelt ett større beløp som en 
gave fra den Norske støttekassen i Paris. Beløpet står på en egen konto og det skal 
rapporteres på bruken av midlene fra denne kontoen på alle årsmøter samt 
årsrapport inntil beløpet er brukt opp. I hovedsak skal midlene fra støttekassen 
brukes på trengende norske borgere i Paris. 

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet 

 Det vites ikke. Det tippes om alt fra 4.000-12.000 i landet. 

Definer viktigste 
brukergruppe  

Fastboende i alle aldre og familie-sammensetninger, studenter, 
expats.  folk på ½ - 1 års utvekslingsoppdrag, au pair’er,  

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene? 

Expats nedadgående (hentes hjem pga. nedgang i oljeprisen). 
Lokalt/fransk ansatte i oljeindustrien oppadgående (som 
alternativ til å dra hjem m norsk kontrakt), gir gjerne familier i 
skolens/kirkens område. Den fastboende kjernen (aktive i 
kirken) blir eldre, men vi jobber med rekruttering. 
Det er viktig å merke seg at Sjømannskirken i Paris utfører 
tjenester i hele Frankrike og dette viser også godt på reise 
budsjettet. 

XII. Oppsummering og avslutning 
Sjømannskirken i Paris er en liten, men fantastisk og vel ansett oase på mange 
måter, men som liten enhet har den utfordringer med både besøkstall og økonomi. Vi 
får ofte positive tilbakemeldinger og kommentarer om økt aktivitetsnivå på kirken og 
hvor tilgjengelig den er blitt, men selv synes vi ikke alle den positive omtalen 
gjenspeiler seg i besøkstallene. Vi tenker arrangementer generelt har større 
potensiale, men er usikre på om det er realistisk.  Vi har en svært mobil koloni, som 
like gjerne drar på helgetur til Norge, istedenfor å benytte seg av Tacofredag og 
Gudstjeneste tilbudet på kirken i helgene. 









2017 - ÅRSRAPPORT FOR RIO DE JANEIRO  

I. Presentasjon 
Sjømannskirken i Rio de Janeiro – Prinsesse Ragnhilds kirke ble åpnet den 3. mai. 
2014. Norsk tilstedeværelse hadde de siste årene økt, og som en indikator var det på 
et tidspunkt 50-60 norske elever på den Amerikanske skolen i Gavea. Oljekrisen har i 
Rio de Janeiro ført til at mange norske selskaper har hentet hjem sine norske 
ansatte, og i 2017 har det vært ca. 20. norske elever på den amerikanske skolen.. 
Oljekrisen er også merkbar på skipstrafikken. Det har vært langt færre norske sjøfolk 
å besøke i 2017. Nordmenn som har bosatt seg i Rio de Janeiro og i Brasil oppsøker 
kirken i liten grad utenom 17.mai og jul, mens studenter og expats har et annet behov 
for å møtes. Rio er en arrangementskirke der besøkende kommer til kirkelige, sosiale 
og kulturelle treff for ulike aldersgrupper. Det hender at folkehøgskoler og en og 
annen turist eller sjømann tar kontakt med ønske om å få komme på besøk. Dette 
legges det alltid til rette for. Kirken drives etter villamodellen der møtested og kirke er i 
første etasje, og stab bor i andre etasje. Eiendommen ligger innerst i en blindgate i 
umiddelbar nærhet til den fattige bydelen Rocinha. Dette gir noen 
sikkerhetsutfordringer. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Etter OL i august 2016 ble staben kraftig redusert og aktivitetene på enheten stort 
sett begrenset til gudstjenester og skipsbesøk. I desember 2016 avsluttet forrige 
sjømannsprest og reiste til Norge. I syv måneder var det kun fire uker kirkelig 
betjening gjennom at nyansatt stab besøkte enheten to uker i mars og to uker i mai. 
Lokalt ansatt kontormedarbeider stod for administrasjon frem til nye stab var på plass 
i slutten av juli. For ny stab var det viktig å finne ut hvilke behov kirkens målgruppen 
har. Krevende sosialsaker med fengsels- og sykebesøk har gitt meningsfulle 
møtepunkter både med de direkte rammede, pårørende, konsulatet og med 
arbeidsgiver. Et konfirmantkull på 7 er stort på denne enheten, og de har vært med 
som medliturger på de fleste gudstjenester fra september til jul, og har vært på leir i 
Sjømannskirken. Denne ble uten overnatting på grunn av sikkerhetssituasjonen som 
har forverret seg dette året. Stadig uroligheter og skyteepisoder har ført til store og 
små politi- og militæraksjoner. I tett samarbeid med ledelsen er det gjort tiltak for å 
forbedre beredskapstenkning og utstyr på enheten. Vi har en gang måttet evakuere 
som familie, og en gang under et arrangement. Dette førte til et tettere samarbeid 
med Statoil sin sikkerhetsavdeling, som bidrar med verdifull kompetanse og 
avlastning i å bære ansvaret for våre gjesters sikkerhet. Det ser ut til å være stabilt ca 
10 norske studenter på utveksling til enhver tid. Disse deltar ofte på Sjømannskirkens 
samlinger, og stab deltar på ANSA sine samlinger. Som ny stab har det vært ekstra 
viktig å delta på ulike arenaer for representasjon og nettverksbygging. Vi har et godt 
samarbeid med generalkonsulatet og inkluderes i deres planlegging og 
arrangementer. 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 2735 3609 1731 1020 
     
Antall gudstjenester 27 7 17 7 
Antall gudstjenestedelt. 539 205 326 242 
Antall nattverdsfeiring 7 2 8 6 
Antall nattverdsgjester 103 30 120 136 
Antall døpte 5 5 1 0 
Antall konfirmerte 0 0 2 2 



Antall vielser 2 0 0 0 
Antall gravferder 1 0 0 0 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

 109 91 63 

Antall sosialsaker 55 5 13 6 
Arb. med sosialsaker 54 4 7 18 
Deltagelse andres arr/repr 34 54 84 10 
Antall deltagere andres arr/repr 3683 1054 1005 233 
Arrangement utenfor stasjon  7 75 1 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  152 940 70 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer   40 49 
Frivillighet antall timer arbeidet   59 223 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
I 2007 var driftsformen ambulerende virksomhet, og tallene vil av den grunn ikke være helt 
sammenlignbare. I perioden fra 2015 -2017 har staben har redusert og i 2016 var det OL i Rio 
de Janeiro og ekstra aktivitet knyttet til dette. Halve 2017 var uten faste ansatte. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

- Etablere den nye sjømannspresten og 
den diakonale medarbeideren 
- Opprettholde driften til tross for 
mannskapsskifte 
- Gjennomføre 40 skipsbesøk 
- Besøke 5 norske skip i Santos 
- Få bedre oversikt over økonomien  
- Etablere en nye økonomisk avtale med 
for eksempel Knutsen eller Teekay 
 

-Nye ansatte har kommet godt i gang. Lokalt 
ansatt har vært til god hjelp  
-Første halvår var kun opprettholdt 
administrativt med unntak av fire uker hvor ny 
stab besøkte kirken. 
-Ny stab har prioritert å besøke skip med 
nordmenn om bord, og Santos har ikke blitt 
prioritert. 
-Økonomisk oversikt er etablert 
- Ingen nye avtaler om økonomisk støtte er 
blitt inngått i 2017, og kun en avtale er 
videreført. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
-Sørge for kontinuitet på møtepunkter 
 
-Gjennomføre beredskapsøvelse med 
konsulatet og større norske selskaper. 
 
-Vurdere Sjømannskirkens plassering og 
tilstedeværelse mht. både sikkerhet og 
bærekraftig økonomi. 
 

-Kontinuitet på møtepunkter gir målgruppen 
opplevelsen av at Sjømannskirken er viktig. 
-Sjømannskirken kan bidra til økt kvalitet både 
på beredskapstenkningen og på en evt. 
oppfølging. 
-Plasseringen i Gavea har endret status pga. 
mer ustabilitet i Rocinha (fattig bydel 300 m 
unna Sjømannskirken). 
-Bidrag fra målgruppen og næringslivet ser ut 
til å bli svært begrenset. Bør en annen modell 
og plassering vurderes? 

 

VI. Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt Norge: Kirkens faste stab består av sjømannsprest i 100 % stilling og 
daglig leder/diakonal medarbeider i 100% stilling. 



Lokale årsverk: Vaktmester i 100 % stilling og sekretær/ regnskapsmedarbeider i 40%. 
Vaskehjelp som arbeider på timebasis. 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Beredskapssaker har i 2017 ført til besøk til tre steder utenfor Rio de Janeiro. Til jul 
arrangerte Sjømannspresten julegudstjeneste i Brasilia. Sao Paulo ble betjent av 
ambulerende sjømannsprest.  

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2007 2015 2016 2017 
Skipsbesøk (ant. besøk)  1 45 5 
Skipsbesøk (ant. deltagere)  1 621 46 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Vi har til forskjell fra praksis i 2016 prioritert å besøke skip der vi har fått bekreftet at det er 
nordmenn om bord. Flere rederier erstatter nordmenn med lokalt ansatte, og mange norske skip 
ligger i opplag som følge av oljekrisen. Dette sammen med begrenset bemanning av enheten i 2017, 
har ført til langt færre skipsbesøk dette året. 

X. Økonomi 
For 2017 fikk enheten bidrag fra kun et selskap. Situasjonen med svært begrenset aktivitet 
første halvår og ny stab siste halvår har gjort at vi ikke har presset på før vi har fått vist hva vi 
kan bidra med for målgruppen. Oljekrisen har ført til at mange selskap har hentet sine norske 
ansatte hjem, og motivasjonen til bidrag fra lokalt ansatte er begrenset. Vi tror at utsiktene til 
store endringer ikke foreligger. Klima og natur tærer hardt på tomt og eiendomsmassen, og 
større utbedringer tvinger seg på. 

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Konsulatet gjetter på at det alt i alt er ca. 500 nordmenn i Rio 
de Janeiro 

Definer viktigste 
brukergruppe  

Expats, sjøfolk og studenter. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Expats. Trenden er at norsker selskaper holder antall norske 
ansatte nede for å etterkomme brasilianske krav om å bruke 
lokalt ansatte og av økonomiske hensyn. Vi vet ikke hva slags 
ringvirkninger Statoil sin nylige satsning vil få for offshore- og 
leverandørindustrien. 
Sjøfolk. Flere rederier erstatter nordmenn med lokalt ansatte, 
og mange norske skip ligger i opplag som følge av oljekrisen. 
Det er vanskelig å anslå hvordan dette utvikler seg. 
Studenter. Det ser ut til å være stabilt ca. 10 norske studenter 
på utveksling i Rio de Janeiro til enhver tid. 

XII. Oppsummering og avslutning 
Sjømannskirken sin tilstedeværelse i Rio de Janeiro er viktig både med tanke på vår 
kirkelige, sosiale og kulturelle funksjon. Med Brasil sin annerledes kultur og sikkerhet- og 
språkutfordringer kjennes sjømannskirkens ekstra viktig for mange. Det blir også tydelig i 
oppfølgingen av beredskapssaker. 















2017 - ÅRSRAPPORT FOR Sjømannskirken i Singapore 

I. Presentasjon 
Singapore er en av verdens travleste havner, og er et knutepunkt for handel, transport, 

finans og annet næringsliv i Asia, og kirken er et naturlig knutepunkt for norsk koloni i Singapore. 
Kirken har tom. 2016 vært helintegrert med Svenska Kyrkan i Singapore, men dette samarbeidet 
Svenska kyrkan trakk ut sine ansatte ved årsskiftet 2016/17, og de har ikke blitt erstattet. Antallet 
norske sjøfolk er sterkt nedadgående i regionen. Det har vært dårlige tider for norsk næringsliv i 
Singapore de siste siden sommeren 2014, og derfor har også fastboende i norsk koloni blitt redusert 
mye siste årene. Sjømannskirken i Singapore er en «næringslivskirke» med tett kontakt med norsk 
næringsliv i Singapore. Det er mange faste aktiviteter på kirka og de som kommer til kirken er i 
hovedsak mennesker med jobb i Singapore, deres familier, samt en del studenter. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Også i 2017 har Sjømannskirken vært en viktig del av norsk koloni i Singapore. Kirken er et 

godt sosialt møtested, som mange benytter seg av. Det har vært et høyt aktivitetsnivå i kirken, og 
besøkstallene våre er avhengig av gode arrangementer. Mennesker i Singapore er travle, og kommer 
i liten grad innom bare for å drikke kaffe og slå av en prat.  

Kirke og stab har vært preget av stor utskiftning, og reduksjon i staben de siste årene. 2014 
var det totalt 9 skandinaver og 2 singaporeanere i staben, i 2017 var det 4 nordmenn og 2 
singaporeanere.  Da vi ikke lenger hadde våre svenske kollegaer måtte vi også redusere noe av 
tilbudet. Viktigste endringen er at vi nå har gudstjeneste og grillkveld annenhver søndag, og ikke hver 
søndag.  

Det har likevel vært god stemning i staben. Vi er en høyt motivert stab som jobber godt 
sammen, så den norske kolonien opplever ikke at tilbudet er vesentlig redusert. Svensk koloni 
opplever derimot at de har mistet sitt tilbud. Selv om vi er tydelig på at svensker er like velkommen 
som før, kommer ikke svensker i noen særlig grad til kirken lenger. 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 19616 14609 14737 6943 
     
Antall gudstjenester 62 88 91 63 
Antall gudstjenestedelt. 2654 1935 2081 1060 
Antall nattverdsfeiring 18 84 71 46 
Antall nattverdsgjester 338 1260 883 560 
Antall døpte 11 3 9 4 
Antall konfirmerte ? 5 29 12 
Antall vielser forbønn for borgerlig vigsel 8 3 2 1 
Antall gravferder ? 1 1 0 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

16 21 (eg. 46) 61 21 

Antall sosialsaker 3 2 0 0 
Arb. med sosialsaker 3 65 0 0 
Deltagelse andres arr/repr 1 28 8 11 



Antall deltagere andres arr/repr 13 496 469 657 
Arrangement utenfor stasjon 0 21 12 5 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 0 1131 225 56 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer ? 70? 50 40 
Frivillighet antall timer arbeidet ? 1745 2102 1943 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Det har vært en stor nedgang i antall besøk. Det er tre faktorer som virker sammen som er 

årsak til denne endringen: 1) Nedgangen i antall nordmenn i Singapore har fortsatt også i 2017. 
Dårlige tider i maritim sektor gjør at det er vesentlig flere nordmenn som flytter fra Singapore, enn 
de som kommer nye. 2) Reduksjon i stab har gjort at vi ikke lenger kan ha like mange arrangementer. 
Reduksjon i antall arrangementer og noe redusert åpningstid fører til lavere totale besøkstall. 3) 
Svensk koloni uteblir. Tidligere var besøk fra svensk koloni en vesentlig del av det totale antallet 
(kanskje 1/3?) besøkende. Når disse blir borte får det selvfølgelig stor innvirkning på totalt besøk. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

- Samsvar mellom arbeid og ressurser 
- Oppsøkende virksomhet 
 
 

Vi har lykkes godt med å holde samsvar mellom 
arbeid og ressurser, til tross for nedskjæring i stab. 
Dette har imidlertid gjort at vi har måttet redusere 
antall arrangementer, og at vi ikke har drevet like 
mye oppsøkende virksomhet som vi hadde ønsket.  

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
Ryddig og god overlevering av driften til ny 
stab. 
 

Total utskiftning av den norske staben vil bli svært 
krevende i overgangen. Vi vil jobbe med å 
skriftliggjøre det vi gjør så godt som mulig slik at 
det blir lettere for ny stab å ta over. Det vil uansett 
bli krevende, og det er ønskelig å få til en 
overlappingsperiode.  

 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 100% daglig leder/sjømannsprest, vertskap (100%), musiker 
med trosopplæringsansvar (80%), diakonal medarbeider (100%). Totalt 3,8 årsverk.  

 Lokale årsverk: Regnskapsmedarbeider (100%) og vaske/kjøkkenhjelp (100%). 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Ingen faste besøkssteder utenom kirken. 

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2007 2015 2016 2017 
Skipsbesøk (ant. besøk)  3 3  
Skipsbesøk (ant. deltagere)  12 52  

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 



Alle sjøfolk som har ønsket besøk fått det, men det er få norske sjøfolk i regionen. De som er 
igjen er vanskelig å spore opp og har sjelden mulighet til å ta imot besøk pga. tidspress. Det forventes 
at antallet skipsbesøk forblir lavt i fremtiden. 

X. Økonomi 
Drift finansieres lokalt, og stasjonen mottar kun refusjon av personalkostnader fra 

hovedkassen. Norske (og noen få svenske) firmaer bidro i 2017 med litt over 1 million kroner i 
sponsing og andre bidrag. Dette var en nedgang fra 2016, og 2018 estimerer vi sponsorinntekter på 
ca 900 000 kroner. Årsaken er at noen bedrifter har lagt ned kontoret sitt i Singapore, noen har ikke 
lenger nordmenn som jobber her, og noen har etter hvert så få nordmenn, og kutter så kraftig i 
kostnadene at de også har sett seg nødt til å redusere sponsorbidrag til kirka. Færre deltakere på 
arrangementene og færre arrangementer gjør gir også lavere inntekter.  

Julebasar hadde ikke veldig gode inntekter i 2017 heller, men det var omtrent identisk med 
2016. Grunnen til at vi klarte å opprettholde inntektene (og økte besøkstallene) var annonsering 
utenfor det norske miljøet. Andre julerangementer gjorde det bra (julelunsjer) gjorde det også bra, 
bl.a. fordi norske bedrifter tok med seg lokal stab. 

Totalt resultat for 2017: underskudd 6500SGD (38 000NOK). 2015 og 2016 klarte vi gode 
overskudd (ca. 48 000 SGD/280 000 NOK begge år) til tross for nedgangstidene. Det klarte vi ved 
både å jobbe aktivt med inntektene, men også ved å kutte en del utgifter. Det er imidlertid ikke mulig 
å kunne noen flere vesentlige utgifter uten at det får alvorlige konsekvenser for drift og vedlikehold.  

Det vil bli svært utfordrende å opprettholde godt økonomisk årsresultat. Inntektene vil være 
lavere for 2018, og det er ikke mulig å redusere utgiftene i noen særlig grad. 

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

1500-1600 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, fastboende, 
sjøfolk) 

Expats samt deres medreisende ektefeller og barn er den største del 
av brukergruppen. Studenter med opphold på 6-12 mnd. bruker også 
kirken aktivt. Det kommer av og til turister. Sjøfolk er nærmest 
fraværende på kirka.  

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Tallet expats har gått ned siste året. Videre utvikling er avhengig av 
oljepris, og andre vilkår for norsk næringsliv i SG. Det er også 
forventet at flere er her på kortere opphold (noen måneder i stedet 
for år). Vi ser at de såkalte «expat-kontraktene» som inkluderer 
leilighet, skolegang for barn osv. er på vei ut, og lokale kontrakter tar 
over. Usikkert hvilke konsekvenser det får, men det er sannsynlig at 
andelen familier med skolebarn går ned hvis de må betale skolegang 
selv. 

 

XII. Oppsummering og avslutning 
Vi gikk ut av 2017 med godt mot og god stemning i staben. Totalt sett er vi godt fornøyd med 

årets arbeid. 2018 vil være krevende fordi alle fire norske ansatte skiftes ut i løpet av sommeren. Det 
vil bli krevende for ny stab ettersom det ikke vil være noen (norske) som kan ivareta kontinuiteten. 



2017 - ÅRSRAPPORT  

Berit Bjørnerud   Sjømannsprest - offshore 

I. Presentasjon 

Som sjømannsprest – offshore er min fremste oppgave å møte folk om bord på plattformer. Om 

bord er jeg tilgjengelig for samtaler om smått og stort, i tillegg til oppfølging etter dødsfall, 

beredskap og kriseoppfølging. Jeg følger opp Statfjord A, B, C. Troll A, B, C. Oseberg Sør og Øst.  

 

II. Året som har gått – kort oppsummering 

Jeg er stolt av Sjømannskirkens historie, tradisjon og verdier. Vi møter mennesker slik de er, der de 

er, om bord, borte fra familien. Dette bortelivet deler jeg med offshorearbeiderne. Som offshoreprest 

med mange, korte turer er jeg stadig utsatt for ventetid og usikkerhet knyttet til hjemreise grunnet 

vær. I januar og februar satt jeg til sammen ca 60 timer på heliporten og ventet på utreise. I 

desember satt jeg fire dager på overtid offshore pga stans i helikoptertrafikken.  

De siste årene har vært preget av nedskjæringer og usikkerhet i offshorebransjen, men har en 

opplevelse av at dette har roet seg noe. De som jeg nå møter, er de som har beholdt eller fått tilbake 

jobbene sine. De føler seg tryggere på at de vil ha jobb offshore videre. Men jeg møter i større grad 

mennesker som er usikre på om det er like trygt om bord som tidligere. Det er flere som snakker om 

hvordan redusert bemanning og innsparingskrav kan føre til redusert sikkerhet. Dette preger 

mange samtaler om bord. 

2017 var preget av etterdønningene etter Turøyulykken, mange er opptatt av helikoptersikkerhet. 

Dette gjelder også meg som offshoreprest, som er utsatt for den samme risiko (fire ganger høyere 

risiko når det gjelder helikoptersikkerheten) som andre offshorearbeidere. 

 

III. Nøkkeltall fra 2017 - plattformbesøk 

Plattformbesøk 2014 2015 2016 2017 

Antall plattformdøgn 67 82 59 75 

Antall møter med mennesker 3200 3500 2700 2500 

Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk 

De 75 offshoredøgnene er fordelt på 22 turer, fordelt på de åtte plattformene. Jeg hadde 28 avlyste 

offshoredøgn fordelt på ni turer. Livet offshore handler om å være tilgjengelig, uten å være 

påtrengende. Det blir mange uformelle treffpunkt, som gir mange gode samtaler, der noen av dem 

bryter på dypt vann. Jeg treffer i stor grad igjen mennesker jeg har truffet før. Jeg var ute seks dager 

i forbindelse med jul om bord på Oseberg Sør. Statfjord C hadde juleutsending. 

 

Annen aktivitet 

Sammen med resten av offshoregruppa har jeg deltatt på  

- kollegasamling i Købernhavn i mai 

- kompetansesamling på El Campenario i oktober 



- fordelingsmøte om julevikarer offshore på Forus i november 

- kollegasamling i Asker i november 

- fagdager på Modum Bad i november 

 

Offshoregruppa møtte Eldar Sætre fra Statoil i mars. Jeg var vikar i Sjømannskirken på Costa del Sol 

en uke i oktober. Jeg har vært gruppeleder på ett PIO-kurs. Jeg har hatt hovedansvaret for å 

rekruttere og følge opp juleutsendinger, med god hjelp fra de andre i offshoregruppa. Vi fikk 13 

eksterne juleutsendinger, noe under budsjett, behov og ønske.  

Jeg hadde foredrag på Formiddagstreffet i Sauherad i januar, med følgende tema: «Fra Norsjø til 

Nordsjøen», om livet som sjømannsprest – offshore. Jeg er synlig i lokalmenigheten og «fronter» 

Sjømannskirken i mange sammenhenger i løpet av året. Utenom offshoredøgn og kansellerte 

offshoredøgn hadde jeg vel 45 reisedøgn i 2017, dette utgjør ca 115 døgn borte fra hjemmet. 

Juleutsendingen og jeg hadde hver våre julegudstjenester offshore. 

 

Aktivitet 2017 

Antall gudstjenester 2 

Antall gudstjenestedelt. 19 

Deltagelse andres arr/repr 27 

Antall deltagere andres arr/repr 333 

 

 

IV. MÅL – vurdering og kommentarer 

Mål for 2018 Kommentar til målene 

32 offshorebesøk, fire besøk på hver av de åtte 

plattformene. Besøke ops-gruppene en gang i løpet 

av året. Være tilgjengelig for beredskaps-

situasjoner. Holde personell løpende orientert om 

muligheten for minnestund og annet 

oppfølgingsarbeid offshore. Legge til rette for 

minnestunder offshore. Bidra til å rekruttere 25 

gode juleutsendinger i 2018. Bidra konstruktivt i 

offshoregruppa, etter behov og ønsker.  

Jeg ser fram til mange gode og 

viktige møter med mennesker 

offshore. 

Jeg hadde ingen besøk på ops-

gruppene i 2017, men ønsker å få 

gjennomført besøk på alle ops-

kontorene i løpet av året.  

Jeg vil videreutvikle arbeidet med 

rekruttering av juleutsendinger. 

Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse  

30 offshorebesøk, jevnt fordelt på de åtte 

plattformene.  Besøke ops-gruppene en gang hver i 

løpet av året. Være tilgjengelig i 

beredskapssituasjoner. Legge til rette for 

minnestunder offshore. Bidra til å rekruttere 25 

gode juleutsendinger i 2017. Bruke mine ressurser 

på en god måte i offshoregruppa.  

De fleste av kanselleringene har jeg 

ingen kontroll over. Det er merkbart 

færre helikopteravganger, med mer 

«kamp» om plassene. Det var ingen 

ønsker om minnestund offshore i 

2017. Jeg opplever at jeg har en god 

plass i offshoregruppa.  

 



Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 

Ca antall mennesker i 

tjenesteområdet – 2017 

ca 2700 om bord på plattformene 

ca 120 i ops-gruppene på land 

Definer største 

brukergrupper  

Offshore-arbeidere fra ulike selskap; både grunnbemanning og 

servicepersonell.  

Hva er trolige 

utviklingstrekk for 

brukergruppene 

De siste årenes nedgangstid har muligens ført med seg at flere 

er mer forsiktig med å si ifra og si imot, fordi de er bekymret 

for om det vil ramme dem ved eventuelle nedskjæringer på et 

senere tidspunkt. Jeg opplever at flere enn før spør seg om 

sikkerheten er godt nok ivaretatt. Jeg opplever at vår tjeneste 

om bord anerkjennes som svært viktig.  Bare det at vi er der og 

er tilgjengelige, minner om at det ikke bare handler om 

oljeøkonomi, men om menneskets uendelige verdi.  

 

V. Oppsummering og avslutning 

 

Jeg opplever at jeg har god kontakt med folk offshore, og møter alltid velvilje og åpne dører, 

både fra den jevne offshorearbeideren og fra ledelsen, både til vanns og på land. 

 

 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR Tim Georg Engelsvold (OFFSHOREFLÅTEN) 

I. Presentasjon 
Tjenesten kjennetegnes ved løpende kontakt med olje- og gassbransjen som har virksomheter på 
norsk sokkel. Disse installasjonene har hele året vært Valhall, Ula, Gyda, med utreise fra Sola 
Lufthavn; Snorre A, Snorre B og Visund med utreise fra Florø. Feltene Johan Sverdrup og Martin Linge 
er ennå i projektfasen, fra starten av året og frem til sommeren også produksjonsskipene Norne og 
Skarv med utreise fra Brønnøysund.  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
En oppsøkende arbeidsplasstjeneste kan ikke fungere uten respekt for den aktivitet som står i 
sentrum, boring og produksjon. Ved hjelp av to-tre dagers besøk og uformell  kontakt med 
mannskapet ombord på plattformene blir tjenesten til, som leder videre til betydningsfulle samtaler 
omkring livets alvor. De enkelte besøkene fungerer forebyggende og til forberedelse av viktig 
funksjon ved alvorlige hendelser. Dødsulykken på Maersk Interceptor var et sjokk og tilbakeslag for 
både de berørte selskap og bransjen, som naturligvis setter sikkerhet foran alt. Månedene 
september og oktober var også preget av dødsfall, hvorav ett var offshore (hjertestans). Ingen av 
disse var relatert til arbeid, men praksis med besøk av prest, samtale, kollegial gjennomsnakk og 
minnestund er sterkt etterspurt.  
Det er en forsiktig optimisme i bransjen, men med stadige fokus på harde sparetiltak. Den økende 
aktiviteten  gir visse problemer med helikopter og sengeplass offshore, men det er hyggelig å 
registrere at de fleste vil gjerne prioritere prestens besøk. 

 

III. Nøkkeltall fra 2016 

Plattformbesøk – nøkkeltall 
 

Plattformbesøk 2007 2016  2017 
Antall plattformbesøk   22*  107 
Antall møter med mennesker  6800 10523 

Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk 
Plattformbesøk for 2016 skulle vært ca det firedobbelte, altså ca 88. Det viser høy offshore-aktivitet, 
89 døgn, og i tillegg til dette ca 18 kansellerte.  

Annen aktivitet 

Aktivitet 2007 2016 2017 
Antall gudstjenester  14 19 
Antall gudstjenestedelt.  570 617 
Antall vielser  2 1 
Antall gravferder  0 0 
    
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

 0 2 

Antall sosialsaker  0 0 
Arb. med sosialsaker  0 0 



Deltagelse andres arr/repr  48 52 
Antall deltagere andres arr/repr  410 1070 
Antall kurs/arrangement  11 19 
Antall deltakere kurs/arrangement  194 282 
    

Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet 
I 2016 ble ikke juleutsendingenes andakter skrevet inn i statistikken. Deltakelse på andres 
arrangementer samt kurs/arrangement er i hovedsak deltakelse på diverse møter og samlinger 
offshore. Den relative økningen henger sammen med økt reisevirksomhet, samt flere invitasjoner 
etterhvert som nettverket utvides.  

IV. MÅL – vurdering og kommentarer 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

4 besøk til hver installasjon, minst ett besøk til 
base/resepsjon på land 
 
 

Mål oppnådd – med få unntak 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
Tett oppfølging av nye felter, i særlig grad 
Johan Sverdrup 
 
 

JS er et stort felt, med forventet oppstart 2019 
 

 

V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall mennesker i 
tjenesteområdet – 2017 

4000 (offshore) ca 150 på land (anslagsvis 600 knyttet til Johan 
Sverdrup) 

Definer største 
brukergrupper  
(nordsjøarbeidere, 
kontoransatte, 
servicepersonell….) 

Offshore-arbeidere 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Stabilitet og forsiktig vekst gir grunn til optimisme og ansettelser 

 

 

VI. Oppsummering og avslutning 
Dette er en relasjonell tjeneste som til enhver tid bæres av den tillit som kan skapes på en travel 
arbeidsplass. Det er et privilegium å vært Kirkens representant i en sånn tjeneste. 

 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR ANNSTEIN LOTHE(Sjømannsprest - offshore) 

I. Presentasjon 
Mi teneste er sett saman av å vere sjømannsprest – offshore, og å vere koordinator for 
Offshoregruppa. Som koordinator har eg noko redusert tal av plattformer eg besøkjer. Statoil 
flerfelt med 5 plattformer. Vidare Brage for Wintershall  og Draugen for Shell. 
Offshorebesøka legg grunnlaget for at vi er inkludert og rekna med i miljøet. Vi er lett 
tilgjengeleg for den enkelte offshorearbeider og for leiinga på land. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
I takt med nedbemanning offshore har det blitt lettare å få plass ombord. Nedskjering i 
helikoptertrafikken har auka kampen om flyseter. 138 reisedøgn har det blitt fordelt på land 
og hav. 27.april deltok eg på eittårsmarkeringa for Turøyulykka i 2016. På båtturen ut til 
Turøy deltok 160 pårørande der eg hadde ansvar for minnetale og blomsterseremoni. 
Gjennom året har eg deltatt med erfaringsoverføring etter Turøyulykka ved fleire høver. På 
samlingar offshore, og hjå selskapsleiingane onshore.  I desember fekk vi ei dødsulykke på 
riggen Mærsk Interceptor som er på kontrakt for AkerBp. 4 av oss  vart engasjert i 
støttearbeidet i og rundt den tragiske hendinga. Eg var ein av tre som reiste offshore. At 
kvart menneske har uendeleg verdi har vore formidla i konkret støttearbeid. Tru, håp og 
engasjement har vore bærebjelken i eiga teneste. Håpet er at dette også vart formidla til alle 
dei eg fekk gå eit stykke veg saman med i deira liv.  
 

III. Nøkkeltall fra 2017 

Plattformbesøk – nøkkeltall 
 

Plattformbesøk 2007 2015 2016 2017 
Antall plattformbesøk   85 64 97 
Antall møter med mennesker  3119 2495 4755 

Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk 
 

Annen aktivitet 

Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Antall gudstjenester  4 9 9 
Antall gudstjenestedelt.  162 285 342 
Antall vielser  2 1 1 
Antall gravferder  0 1 0 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

 24 42 26 

Antall sosialsaker  0 0 0 
Arb. med sosialsaker  0 0 0 
Deltagelse andres arr/repr  61 36 50 



Antall deltagere andres arr/repr  822 811 735 
Antall kurs/arrangement  10 3 21 
Antall deltakere kurs/arrangement  191 76 507 
     

Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet 
 

 

 

IV. MÅL – vurdering og kommentarer 
 

Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

1. 4 besøk pr innstallasjon 
2.Besøk operativ leiing 1 x pr halvår 
3.Koordinator: Støtte offshoregruppa 
4.Kontakt NOG, HK, PTIL og OD 
5.Tilrettelegge ny kompetanseutvikling 

1.Gjennomført så langt muleg 
2.Gjennomført 
3.Gjennomført 
4.Gjennomført 
5.Gjennomført 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
1. 4 besøk pr innstallasjon 
2. Besøk operativ leiing 1 x pr halvår 
3. Koordinator: Støtte offshoregruppa 
4. Kontakt NOG, HK, PTIL og OD 
5.Besøk konserleiingane i oljeselskapa 

I 2017 besøkte eg konsernleiinga i Shell, Statoil og 
Wintershall  med tanke på å synleggjere vår 
teneste. Målet for 2018 er å gjere det same for dei 
resterande: AkerBp, Point, Lundin og 
ConocoPhilips. Statoil blir også prioritert. 

 

V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall mennesker i 
tjenesteområdet – 2017 

Reknar saman offshoretilsette på mine 7 installasjoner, operative 
leiingar og konsernleiingane:  4500 

Definer største 
brukergrupper  
(nordsjøarbeidere, 
kontoransatte, 
servicepersonell….) 

Offshorearbeiderar og tilsette i operative leiingar på land 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Dei store nedbemanningane onshore og offshore er for det meste 
gjennomført. Forventa stor utskifting av personell offshore p.g.a. 
generasjonskifte. På 5-6 år vil 50% av arbeidsstyrken skiftast ut. 

 

VI. Oppsummering og avslutning 

Glede og pågangsmot står igjen etter året som gjekk. Eg deler dette til fulle med mine gode 
kollegaer. For norsk olje- og gassindustri er det vår rolle  ved store og mindre ulykker som 
gjer vår teneste mest synleg. Eit helikopterstyrt viser også kor sårbare vi sjølve er. Ei 
fallulykke med døden til følge rystar eit stort arbeidsfellesskap. Vi blir tilkalla, utfordra, og 
ønska velkomne om bord, rekna med og takka. Vi takkar for tilliten vi blir vist, og med glede 
og pågangsmot går vi inn i det nye året med ei stor takk til Gud for tenesta.  



2017 - ÅRSRAPPORT FOR GUNNAR MATHISEN (Sjømannsprest - 
offshore) 

I. Presentasjon 
Offshorebesøkene har hovedprioritet i arbeidet. Det er på plattformene jeg får vite hvordan 
offshorefolk har det.  
I tillegg har vi kontinuerlig beredskap og stiller opp når offshoreansatte er involvert i ulykker 
og andre krisesituasjoner.  
Samtidig blir kontakten med de andre offshoreprestene viktigere og viktigere. Vi gir 
hverandre mot og gode råd.  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Også i 2017 har olje-og gassindustrien vært preget av nedskjæringer og oppsigelser. Men for 
mange selskaper knyttet til offshore-næringen, var 2017 året da trenden snudde og begynte 
å gå i riktig retning.  
Goliat – plattformen som ligger i Barentshavet og har det italienske selskapet Eni som 
operatør, hadde mange utfordringer i 2017. De som skal drive arbeidet om bord, sliter 
fortsatt med at vitalt utstyr ikke er i orden siden byggingen i Sør-Korea. Petroleumstilsynet 
har beordret stans av produksjon, og dette har skapt en hektisk aktivitet om bord og skapt en 
krevende arbeidssituasjon for plattformledelsen. Jeg prioriterer nå besøk av Goliat ved 
starten av 2018. 
På Ekofisk har det i løpet av året vært ytret ønske om et sterkere bidrag i form av 
foredrag/åpne samlinger. Tim Georg Engelsvold og jeg forbereder nå et foredrag som vi skal 
prøve ut på Ekofisk og evnt. reise rundt med til andre plattformer.  

III. Nøkkeltall fra 2017 

Plattformbesøk – nøkkeltall 
Plattformbesøk 2015 2016 2017 
Antall plattformbesøk  203 218 151 
Antall møter med mennesker 8000 8550 6880 

Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk 
Plattformbesøk og antall møter med mennesker er noe ned i forhold til 2016. Grunnen er færre 
juleprester (3 av «mine» plattformer som ønsket besøk, fikk det ikke). I tillegg fikk jeg annullert flere 
offshoreturer enn året før.  
Å tallfeste menneskene vi møter offshore, er ikke enkelt. På «Min side» er formuleringen «antall 
deltagere» brukt. Mens det her i Årsrapporten er formulert «antall møter med mennesker». Jeg har 
valgt et rundt tall som er beregnet ut fra mennesker jeg har hilst på, snakket med, snakket til (før-
julstur, og andre samlinger/møter offshore) og folk som utvilsomt vet at jeg er til stede og 
tilgjengelig. Hadde jeg ført opp alle som var om bord, ville tallet blitt mangedoblet, mens antall 
samtaler er et mye lavere tall. 
 
 



Annen aktivitet 

Aktivitet 2015 2016 2017 
Antall gudstjenester 7 9 4 
Antall gudstjenestedelt. 330 315 380 
Antall vielser   4 
Antall gravferder   1 
    
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

15 6 8 

Antall sosialsaker    
Arb. med sosialsaker    
Deltagelse andres arr/repr   6 
Antall deltagere andres arr/repr   190 
Antall kurs/arrangement 42 39 34 
Antall deltakere kurs/arrangement 200 20  
    

Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet 
Antall besøk er på samme nivå som året før. Offshorebesøk har vært prioritert framfor kontorbesøk. 
Deltakelse andres arrangement viser en utvidet satsing på deltakelse med innlegg på samlinger 
offshore. Ellers ingen store endringer.  

 

IV. MÅL – vurdering og kommentarer 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

1. Offshorebesøk på omtrent samme 
nivå som i 2016.  

2. Gjennomføre kveldsforedrag på 
Ekofisk. 

3. Profilering av minnestunder.  
 

1. Det er offshorebesøk som er hovedjobben.  
2. Planleggingen er godt i gang.   
3. Profilering av minnestunder kunne vært 

bedre. Men heldigvis har det ikke vært så 
aktuelt.  

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
1. Offshorebesøk på samme nivå. 
2. Gjennomføre foredrag planlagt med 

Tim Georg Engelsvold på Ekofisk og 
andre steder.  

3. Følge opp Goliat spesielt. 
4. Noen flere kontorbesøk enn i 2017. 

1. Sier seg selv.  
2. Tror at en offensiv på dette feltet vil bety 

noe for de vi møter og for tjenesten vår 
generelt.  

3. Viktigst i starten av året, men nødvendig i 
å følge utviklingen.  

4. Mange av de landansatte i oljeindustrien 
betyr mye for jobben vi kan gjøre offshore.  
 

 

 

 

 



V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall mennesker i 
tjenesteområdet – 2017 

Ca. 3.200 

Definer største 
brukergrupper  

Offshore-arbeidere 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Antall ansatte offshore har nå stabilisert seg. Alt tyder nå på at 
trenden har snudd og at holdningen til å jobbe offshore, er mer 
positiv.  
På mange av de eldste installasjonene er man inne i et 
generasjonsskifte. Mange unge mennesker blir ansatt og kommer til 
å bli ansatt i 2018. Viktig å møte dem ut fra deres eget ståsted.  

 

VI. Oppsummering og avslutning 
Prestetjenesten offshore er fortsatt liv laga. Det er skuffende at vi ikke kan dekke behovet for 
utsendinger i jula. Jeg håper dette vil endre seg i 2018. Imidlertid er det viktigste vi gjør, 
samtalene vi har med enkeltmennesker som trenger det. Våre møter med mennesker på 
rutineturene og ved alvorlige hendelser vil alltid være grunnfjellet i tjenesten som 
sjømannsprest offshore.  

 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR Annette Tronsen Spilling (Sjømannsprest - 
offshore) 

I. Presentasjon 
Enda et arbeidsår er gjennomført. Mange besøk offshore. Ivar Aasen, den nyeste plattformen 
har jeg jobbet med å bli kjent på. Utfordringer har det vært å få plass ombord. Å ha jevnlige 
besøk er viktig for kjennskap og å skape tillit. En spennende tjeneste å bli kjent med så 
mange flotte mennesker, som deler noe av livet med oss. 
Samtidig er tjenesten ensom. Kontakt med kolleger er derfor ekstra godt når vi møtes. Tross 
mye reising, stor risiko og uforutsigbarhet er jeg velsignet med stor trivsel og god helse. 

 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
. Å være tilstede I miljøet får vi stadig  bekreftet er viktig! Vi har et fortrinn at vi bokstav Elin 

talt er i samme båt som de vi møter. Samtaler, innlegg på sikkerhetsmøter og andre samlinger skaper 
gode relasjoner. 

To operatørselskaper har skiftet eiere og nye kontakter vil jeg bli bedre kjent med. Travel  
omorganisering på kontorene har hindret møter.  

Sjømannskirkens nye organisering   er spennende. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med 
nye kolleger og dele erfaringer og utfordringer. 

 

III. Nøkkeltall fra 2017 

Plattformbesøk – nøkkeltall 
 

Plattformbesøk 2007 2015 2016 2017 
Antall plattformbesøk   96(15kans) 124(29 kans) 114(37 kans) 
Antall møter med mennesker  Ca2500 Ca 2500 Ca 2800 

Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk 
8 plattformer med 4 ulike operatører ønsker jeg å besøke 4 turer hver årlig. Mange kanselleringer. 
Det er vanskelig å flytte en tur fordi et annet besøk følger. Stadig strammere helikopteraktivitet og 
færre avganger I uka gjør at noen turer ikke varer så mange dager som tidligere. Derfor går antallet 
dager ned, men aktiviteten er like høy. 

Kanselleringer av mine offshoreturer skjer pga vær, høy bemanning og vanskelig med 
helikopterplasser. 

Uforutsigbarheten er en belastning. Risiko ved helikoptertrafikk opplever vi langt fler ganger enn 
vanlige ansatte offshore. 32 offshoreturer er 64 helikopter reiser! 

 Vi må I likhet med andre offshoreansatte vente på helikopter pga dårlig vær og andre hindringer. 
Halvparten av mine plattformer flyter og det blir stadig strengere krav til når helikopter kan lande.  



               Annen aktivitet 

Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Antall gudstjenester  4 8 6 
Antall gudstjenestedelt.  350 400 300 
Antall vielser     
Antall gravferder    1 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

 4 2 2 

Antall sosialsaker     
Arb. med sosialsaker     
Deltagelse andres arr/repr     
Antall deltagere andres arr/repr     
Antall kurs/arrangement     
Antall deltakere kurs/arrangement     
     

Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet 
Det meste av min arbeidstid prioriterer jeg offshore. En gudstjeneste I Gøteborg ble jeg bedt om å 
holde, siden Sjømannskirken har ansvar for gjennomføring av gudstjeneste en gang I måneden. 
Gudstjeneste på Frekhaug var en glede å holde. Likeså var det stort å være med på innsettelse av ny 
kollega. 3 gudstjenester gjennomførte julevikaren offshore. 

 

 

 

IV. MÅL – vurdering og kommentarer 
 

Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

Offshore besøk 
Kontorbesøk 
PIO 
Kompetanseheving 
 
 

Selv med kanselleringer har jeg rukket innom alle 
plattformer noen ganger og knyttet mange 
kontakter. 
Kontorer har jeg ikke rukket innom pga 
omorganisering og travle dager for de ansatte. 
1 PIO kurs 
Kompetanseheving gjennom nyorganisasjonen 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
 
Besøke  8 plattformer fra 3 heliporter. Være 
en ressurs og kontakt for de ansatte. 
Være I kontakt med operasjonsledelsen til 
plattformene. 
PIO kurs 
Fortsatt kompetanseheving 
 

 
Jeg vil fortsette å prioritere offshorebesøk. Tillit 
bygges ved jevn kontakt. 
Bygge videre på og opprette nye kontakter på 
land. 
Et par PIO kurs I halvåret vi, jeg prøve.De må 
planlegges tidlig. 
Studere på egenhånd og I fellesskap. 



 

V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall mennesker i 
tjenesteområdet – 2017 

Ca 2500 

Definer største 
brukergrupper  
(nordsjøarbeidere, 
kontoransatte, 
servicepersonell….) 

Statoil: Heidrun, Kristin,                    heliport Kvernberget 
Neptun Oil (tidl. Engie): Gjøa,          heliport Florø 
AkerBP: Alvheim, Ivar Aasen.           heliport Sola 
Point Resources(tidl ExxonMobil): Ringhorne, Balder,  Jotun A 
Ansatte på land : Stjørdal, Trondheim, Forus 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Nye selskaper, ny satsing og optimisme. Mer aktivitet vil være bra for 
flere arbeidsplasser. For min del er det to nye selskaper jeg skal bli 
kjent med. I tillegg blir det fortsatt utfordringer å få plass offshore. 
Kontakt med operasjon og personellansvarlige på land er viktig.  

 

 

 

VI. Oppsummering og avslutning  
Arbeidsformen offshore  er den samme og jeg trives med den uformelle kontakten med alle ombord. 
Et privilegium å få dele noen dager sammen med de vi møter. Vi kommer tettere inn på folk. 
Medmennesker  bestemmer selv hva de ønsker å dele med meg. Jeg er lett synlig I miljøet og har tid 
til samtaler når jeg er ombord. 

Uforutsigbarheten I reiseprogrammet blir stadig vanskeligere. Kontakt gjennom digitale medier er en 
hjelp, men kan ikke erstatte den menneskelige kontakten. 

Kompetanseheving er viktig for å være gode medvandrere i miljøet.  Sammen med kolleger  vil jeg 
fortsette å motta nye kunnskaper og erfaringer. 

 

Vegårshei 29.1.2018 

Annette Tronsen  Spilling 



 1 

2017 - ÅRSRAPPORT FOR Cato Thunes (Sjømannsprest - offshore) 

I. Presentasjon 
(Kort beskrivelse av enhetens virksomhet, profil og særlige kjennetegn) 

Jeg ble ansatt som sjømannsprest – offshore 29.05.17. Årsrapporten vil derfor kun reflektere min 
aktivitet i perioden 29.05.17 til 31.12.17. Mine plattformer og produksjonsskip er; Gullfaks A, B, C, 
Heimdal, Veslefrikk, Aasta Hansteen1, Norne og Skarv. Noen av destinasjonene er faste installasjoner, 
andre er flytere og skip. Dette betyr at jeg må tåle mye dårlig vær og sjøgang. Skarv (Aker BP) og 
Norne (Statoil) ligger en times helikoptertur ut i havet fra Brønnøysund. På grunn av beliggenheten 
og klimatiske forhold, er vi utsatt for kanseleringer, både til og fra plattform. Mitt arbeid begynner 
gjerne på Gardermoen. Der treffer jeg som regel plattformarbeidere. På heliporten likeså. Ombord 
på riggen, sørger jeg raskt for kontakt med ledelse, og er med på div. møter gjennom dagen. I de 
dagene jeg er på jobb offshore, oppsøker jeg alltid de ulike arbeidernes kaffebarer2, forskjellige 
arbeidsplasser på riggen, og er med på div. interne sosiale tiltak. Utfordringen er å være tilsted med 
et naturlig og integrert nærvær uten å være påtrengende. Samtalenes karakter, er av både triviell og 
eksistensiell art. Noen ganger blir jeg oppfordret av plattformledelse til å bidra med faglige innspill i 
forbindelse med ulike utfordringer ombord. Ved hendelser og ulykker, bidra jeg med debrifing, 
samlinger og ritualer, alt etter hva behovet er. 

 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
(På hvilken måte synliggjøres Sjømannskirkens visjon og verdier i enheten?) 
Max ½ side.  En livsnær kirke, en oppsøkende kirke og en omsorgsfull kirke 
 

Rett etter påske, dvs. mnd. før jeg formeldt ble ansatt, gjennomførte jeg obligatorisk sikkerhetskurs 
og nettbaserte kurs for hver enkelt plattform. Arbeidsgiver, dvs. representanter fra ulike avdelinger i 
Bergen, Petter Skants og kollega Annstein Lothe, tok tidlig kontakt med meg. Jeg ble godt fulgt opp 
og fikk nødvendig informasjon fra både Bergen, Oslo og på telefon og e-post. Første turen offshore 
gikk til Gullfaks C. Jeg reiste sammen med kollega Gunnar Mathisen. Dette var både trygt og lurt. På 
plattformen viste han meg rundt og hjalp meg godt i gang. Arbeidsgiver og kollegaer har på den 
måten vært livsnære, oppsøkende og omsorgsfulle i møte med meg som en ny medarbeider. Mitt 
planarbeid med bestilling av turer offshore, har gått greit. Det har som forventet blitt noen 
kanseleringer grunnet dårlig vær, men også forlengede turer fordi jeg har sittet værfast. Samlinger 
oneshore, møtene med offshoregruppen og andre enheter i Sjømannskirken, har vært lærerikt. 
Arbeidet etter ulykken på Maersk sin plattform, gjorde stekt inntrykk på meg. I løpet av en ukes tid, 
ble mine faglige og sosiale ferdigheter satt på prøve. Møte med det tverrfaglige miljøet, 
plattformansatte og ledelsen på land, har lært meg betydningen av å være godt forberedt, men også 
å kunne improvisere. Det ble en meget krevende uke. I møte med ledelse og plattformansatte i ulike 
situasjoner, glede, sorg, hyggestunder eller debrifing etter dødsulykke, har jeg fått lov til å være 
tilstede med det Gud har gitt meg å forvalte. I alt, opplever jeg at sjømannspresten blir satt pris på. 
Offshoretjenesten er oppsøkende i sin natur ved at vi reiser ut og besøker noen på deres 
arbeidsplass. Det en gave å få være tilstede når den enkelte forteller sin historie. Møtene i hverdagen 
opplever jeg som usminkede og livsnære. Det å bry seg om og å lytte, er grunnleggende sett 
omsorgsfull tilstedeværelse. Læringskurven det siste halvåret har vært bratt, men overkommelig.  

                                                           
1 Denne plattformen er ennå ikke på plass, men jeg har kontakt med ledelsen 
2 Små oppholdsrom 
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III. Nøkkeltall fra 2017 

Plattformbesøk – nøkkeltall 
 

Plattformbesøk 2007 2015 2016 2017 
Antall plattformbesøk     46 
Antall møter med mennesker    1452 

Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk 
Jeg har gjennomført de plattformbesøk som var planlagt, med unntak av de turene som av ulike 
grunner ble kansellert. Uten kanseleringene ville tallet for plattformbesøk og for møter med 
mennesker vært høyere.  

 

Annen aktivitet 

Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Antall gudstjenester    6 
Antall gudstjenestedelt.    238 
Antall vielser    2 
Antall gravferder    0 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

   0 

Antall sosialsaker    0 
Arb. med sosialsaker    0 
Deltagelse andres arr/repr    98 
Antall deltagere andres arr/repr    1150 
Antall kurs/arrangement    0 
Antall deltakere kurs/arrangement    0 
     

Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet 
I møte med offshorevirkeligheten, blir det lite kasualia. Ved å innføre gudstjenester offshore, vil tallet 
for gudstjenester bli høyere. Dette vil i tilfelle vært et brudd med offshoretjenestens profil.  

 

IV. MÅL – vurdering og kommentarer 
 

Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

1. Besøke mine installasjoner 
2. Besøke ledelsen på land 
3. Lese meg opp på tjenesten 
4. Ta alt av obligatoriske kurs for å unngå disp. 
fra plattformsjef. 
 

1.En plattform fikk jeg ikke besøkt pga. 
beredskapsoppdraget 
2.Gjennomført 
3.Gjennomført 
4.Gjennomført 
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Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
1. Besøke 5 plattformer 4 ganger hver  
2. Besøke 1 plattform 2 ganger (Aaste 

Hansteen) 
3. Besøke 2 produksjonsskip 4 ganger 

hver 
4. Besøke hver plattformledelse 1 gang 

i året 
5. Delta på 2 PIO-kurs, dvs. ett hvert 

semester. 
6. Delta på ONS 2018 i Stavanger. 
7. Delta på fellessamlingene i 

Offshoregruppen 
8. Delta i møte med Norsk Olje & Gass i 

Oslo 
9. Gjennomføre beredskapsvakter med 

evt. utrykninger 
Oppfølging av offshorepersonell på land etter 
behov 
 

Jeg må regne med ca. 10% kanselering og 
justeringer av turer. 
I lys av mine erfaringer fra 2017, tror jeg det vil 
være en utfordring å få til møter med 
plattformledelsen.  
 

 

V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall mennesker i 
tjenesteområdet – 2017 

2602 

Definer største 
brukergrupper  
(nordsjøarbeidere, 
kontoransatte, 
servicepersonell….) 

Plattformansatte og ledelsen på land. 
 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Etter seks mnd. i tjenesten mener jeg å spore en viss optimisme både 
oneshore og offshore. 

«Verdenskartet» - vurder utviklingen dere ser, antall nordmenn, endring i målgruppe eller sammensetning av koloni, firma 
som flytter til/fra. Omverden: er det nye besøkssteder som er aktuelle, utvikling i områdene rundt kirken/enheten.  Er det 
deler av målgruppen man ikke når? Hva er evt grunnene til dette? Er ressurssituasjonen (økonomi/personell) på 
kirken/enheten medvirkende årsak? Hva kreves for å nå nye virkefelt? Dersom nedadgående tendenser, kan det få 
konsekvenser for ressursbehovet? 

Selv om flesteparten av de jeg møter offshore og onshore er fra Norge, treffer jeg også en rekke 
arbeidere fra utlandet.  

 

VI. Oppsummering og avslutning 
Kort avsluttende merknad – bare 2 – 3 setninger 

Da jeg fikk tilbudet om stillingen som offshoreprest ble jeg svært glad. Etter drøye seks mnd. i 
stillingen, er jeg både glad og stolt av å være en del av Sjømannskirken generelt og offshoregruppen 
spesielt. Jeg har meget dedikerte kollegaer, en tilstedeværende koordinator og sjef. Den siste tiden 
har gitt meg mange utfordringer og læringskurven har vært bratt. Mitt håp er at også 2018 vil bli et 
godt år. 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSPREST FOR STUDENTER - 
EUROPA VEST  

I. Presentasjon 
Studentpresttjenesten for norske studenter i utlandet er en spesialtjeneste rettet mot en av 
Sjømannskirkens viktigste målgrupper: de ca. 25.000 norske ungdommene som hvert år reiser ut for 
å ta hele eller deler av sin høyere utdannelse i utlandet. Det er en oppsøkende tjeneste som i stor 
grad dreier seg om å gi studentene medmenneskelig omsorg og praktisk hjelp. Samtidig er mange 
åpne for å dele sine tanker om tro og tvil: det er samtalen som er vårt viktigste verktøy. Studentenes 
utenlandsorganisasjon ANSA er vår viktigste samarbeidspartner: Samarbeidet dreier seg i hovedsak 
om beredskap, men samtidig får vi gjennom deltagelse på deres arrangementer og tilgang til deres 
globale kontaktnett, en unik kontaktflate med utenlandsstudentene som gjør det mulig å reise rundt 
på de forskjellige studiestedene for å treffe norske studenter. Taushetsplikt og lave terskler er med 
på å gi mange studenter frimodighet til å ta kontakt for samtale. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Som vanlig er det det tette samarbeidet med ANSA som har preget også det året som har gått. 
Kontakten med den enkelte student og landsstyrer/lokallag etableres nå mer og mer via Facebook. 
For å oppleves som relevant, har jeg også sett verdien av å være tilstede på flere plattformer innen 
sosiale media: Twitter, LinkedIn, Snapchat og Instagram. Mange har et behov for å bli «sett» - en 
«like» fra studentpresten eller en bursdagshilsen på FB, kan bety at det er lettere å ta kontakt på den 
private «Messenger»-kanalen senere når det er behov for en samtale eller et ønske om besøk. Ellers 
bør det nevnes at to alvorlige beredskapssaker med studentdødsfall også har satt sitt preg på 
tjenesten i året som har gått. 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk  801 913 817 
     
Antall gudstjenester  3 3 3 
Antall gudstjenestedelt.  245 135 40 
Antall nattverdsfeiring  2 1 0 
Antall nattverdsgjester  75 70 0 
Antall døpte  0 1 1 
Antall konfirmerte  0 0 1 
Antall vielser  6 6 4 
Antall gravferder  0 0 0 
     
ANSA arr. – antall  57 50 44 
ANSA arr. - deltakere  1458 1849 1605 
Antall studiestedsbesøk  33 29 30 
Antall andre besøk (syke-, hjemme-, 
fengsel-, bedrifts- og andre) 

 27 24 23 

Antall sosialsaker  3 5 3 
Arb. med sosialsaker  2 7 2 
Deltagelse andres arr/repr  24 18 18 
Antall deltagere andres arr/repr  612 442 320 



Arrangement utenfor stasjon  151 147 134 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  3742 3571 3204 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Tallene fra 2007 er ikke tilgjengelige fordi fordelingen av landene på de enkelte studentprestene var 
betydelig annerledes den gangen. Det er ingen tydelige tendenser som viser seg i nøkkeltallene fra 
2017. Variasjonene må sies å ligge innenfor det man kan forvente av naturlige variasjoner fra det ene 
året til det andre. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

Besøke nye studiesteder  
 
 
 

Portugal har blitt et nytt «ANSA»-land, flere norske 
studenter studerer nå i Lisboa, hvor jeg har hatt 
mine første studiestedsbesøk. I Nederland har jeg 
også vært på mine første besøk i Groningen og 
Utrecht og i Tyskland i Göttingen og Dresden. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
Å være mest mulig «synlig» og tilgjengelig for 
studentene. 
 
 

En stadig utfordring er alle studentene som ikke 
kjenner til studentpresttjensten. Den halvparten 
som er med i ANSA vet nok stort sett om oss, men  
vi må bli mer synlige også for de «uorganiserte». 

VI. Besøkte studiesteder 
DANMARK: København 4x, Odense 3x, Esbjerg 2x, Århus, Aalborg   FRANKRIKE: Bayeux, Fontenay-le- 
Comte, Bordeaux, Toulouse, Paris 3x, Rouen, Montpellier, Angers, Lyon, Nice  ITALIA: Milano 2x, 
Roma NEDERLAND: Amsterdam 2x, Rotterdam 2x, Utrecht, Enschede, Groningen  PORTUGAL: Lisboa  
SPANIA: Barcelona 3x, Madrid 2x  SVEITS: Laax, Zürich 2x, Bern, St. Gallen  SVERIGE: Gøteborg 2x, 
Lund, Stockholm 3x, Malmø, Uppsala, Karlstad  TYSKLAND: Hamburg, Göttingen, Leipzig, Berlin 2x, 
Dresden 

VII. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall norske studenter 
i tjenesteområdet – 2017 

6.000 – 4.400 gradsstudenter, 1.600 delstudenter 

Definer viktigste 
brukergruppe  

De studentene som tar hele graden sin i utlandet er den viktigste 
målgruppen. I tillegg har jeg hatt en begrenset ambulerende tjeneste 
for den norske kolonien i Roma.  

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Det ser ut til at antallet studenter holder seg relativt konstant i mitt 
tjenesteområde. Når det gjelder den norske kolonien i Roma, er det 
en minkende målgruppe med stadig mindre behov for betjening. 

 

VIII. Oppsummering og avslutning 
For meg har målet vært «den gode samtalen», den som har dreid seg om livstolkning og livsmestring. 
Det har vært meningsfylt og inspirerende å få være med og formidle tro, håp og engasjement til 
studentene jeg har møtt. Jeg vil savne tjenesten når jeg sier takk for meg og går inn i pensjonistenes 
rekker den 30. juni i år. 

Rotterdam, 31. januar 2018 

Bjørn Olav Bøe (s), sjømannsprest for studenter 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR Ingrid Ims (sjømannsprest for studenter, Storbritannia og Irland) 

I. Presentasjon 
Tjenesten: Samtale og møte/oppsøke norske studenter (først og fremst) på deres premisser 
og deres ”sted”. Vise omsorg til, og bruke tid på den enkelte. Styrke evne til selvhjelp.  Lytte, 
gjøre oss kjent med deres situasjon slik at den enkelte opplever seg sett og forstått. Bidra i 
beredskaps og sosialsaker. Samarbeid innad i organisasjonen, UD/ambassade/konsulat, ANSA 
og andre studentorganisasjoner, annet 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
På tross av  tre større terrorangrep i London og en i Manchester i 2017 ble ingen nordmenn 
drept eller skadet. Hendelsene berørte selvsagt mange og genererte mange samtaler og 
kontaktbehov. Det har vært viktig å bruke tid på dette. Samtaler generelt, med et vidt 
spekter av tema/problemstillinger tar veldig mye av min arbeidstid og er min største 
prioritet. Det er viktig at unge mennesker opplever at kirke, tro og den kjærligheten Kristus 
viste, betyr omsorg, tilstedeværelse i deres liv og tro på dem som mennesker. Store ord, men 
det er det jeg prøver å leve etter enten det er en til en, små student middager hjemme, store 
arrangement, ethvert møte. ”Menneske først og kristen så” som Grundtvik sa det, men med 
opplevelsen av at ”kristen så” er et godt fundament å stå på!  

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
     
Antall gudstjenester    2 
Antall gudstjenestedelt.    33 
Antall nattverdsfeiring    2 
Antall nattverdsgjester    32 
     
ANSA arr. – antall    37 
ANSA arr. - deltakere    1563 
Antall studiebyer besøkt    18 
Antall andre besøk (syke-, hjemme-, 
fengsel-, bedrifts- og andre) 

   49 

Antall sosialsaker    5 
Arb. med sosialsaker    8 
Deltagelse andres arr/repr    33 
Antall deltagere andres arr/repr    4208 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
1) Ettersom jeg oftest treffer studenter utenom studiestedet, og det i de fleste større byer er flere studiesteder, 

omdefinerer jeg ”studiestedsbesøk” til ”studie by”.  
2) Sjømannskirken i London registrerer studentarrangement jeg har der. 
3) I 2017 hadde jeg langt færre sosialsaker/beredskapssaker enn året før, noen som gir utslag på statistikken.  Har 

også vært med på en del større arrangement i 2017  som gir utslag på økt antall deltagere på andres arr/repr. 
4) Generelt forholdsvis stabile tall sammenlignet med tidligere år. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 



Gjennomføre de allerede fastlagte 
arrangement. Ikke igangsette flere faste ting 
da tilgjengelighet og besøksvirksomhet må få 
førsteprioritet; ikke minst der det er mindre 
studentgrupper. Stillingen kan ikke romme 
mer enn det som allerede er og knapt det. 

Allerede fastlagte arrangement som f.eks 
informasjonsmøter for nye norske studenter går 
veldig bra. Godt fora for å gjøre tjenesten kjent. 
Samtalebehovet er svært høyt og prioriteres som 
før på samme måte som tilgjengelighet og besøk. 
Måtte få arbeidstiden ned og har til dels klart det. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
Samme som i fjor. Stort behov for samtaler. 
Reiser med arrangement/informasjon gjør 
tjenesten bedre kjent. London tar mye tid. 
Større utfordringer for mange her. Har et stort 
nettverk som må opprettholdes. 
”Jungeltelegrafen” fungerer ser det ut til. 
Mange tar kontakt som jeg ikke har møtt før. 
De har hørt om tjenesten via andre studenter 
bl.a. Fortsette å informere studenter om ulike, 
og aktuelle arrangement som jeg også prøver 
å delta på.  

Det er samtalene som tar mest tid. Dette må jeg 
tilrettelegge for slik at studentene opplever jeg er 
tilgjengelig og har tid, slik vi sier vi er og har. Det 
er viktig å bruke tid på dem som trenger det – er 
en del av dem, men jeg tror det nytter og er viktig. 
På deres premisser og deres sted. Arrangementer 
er også viktig – være i større sammenhenger med 
studenter uten at jeg selv trenger å arrangere 
”alt”. Tilstedeværelse og tilgjengelighet går igjen – 
skaper tillitt når vi tar oss tid.  
 

VI. Besøkte studiesteder 
Reading / Bournemouth / Kingston / Brighton x 2/ Carlisle / Manchester / Liverpool / 
Cambridge / Canterbury / Stor London ( 67 reisedager) / Edinburgh x 2 / Aberdeen / 
Aberystwyth / Dublin x 2  

ANSA organisasjonskurs, ANSA arrangement, avtalte og ikke avtalte samtaler (som ofte følges 
opp på telefon over tid), vaffel, quiz og tema kvelder/diskusjon. Studentmiddager/arr på 
Sjømannskirken og hjemme hos meg selv. Informasjonsmøter for nye, norske studenter m.m. 

VII. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall norske studenter 
i tjenesteområdet – 2017 

Helgradsstudenter registrert i Lånekassen ca. 4600. Dette er til dels 
litt misvisende da eksempelvis Kingston University hadde registrert 
40 flere norske studenter enn Lånekassens tall viser. Tallene 
inkluderer ikke kortidsstudenter og andre i brukergruppen nevnt 
nedenfor. Lånekassetallene viser i overkant av 800 færre studenter 
enn i fjor. 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(gradsstudenter, 
korttidsstudenter, 
ambassade/konsulat, andre) 

Korttids,- bachelor-, master-, og phd- studenter. Videregående 
studenter på utveksling. Unge norske arbeidstakere i 
Storbritannia/Irland. Noe ambassade/konsulat, andre skandinaver 
treffer på gjennom reise/jobb. Norske organisasjoner, nordmenn i 
Storbritannia, annet 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Universitetene jobber hardt for å opprettholde antall 
utenlandsstudenter og er ikke glade for Brexit. Om det vil få noen 
innvirkning på norske studenttall fremover vil vise seg. Storbritannia 
er fremdeles et dyrt land for norske studenter som kan forklare noe 
av nedgangen fra i fjor. 

VIII. Oppsummering og avslutning 
Studenter er fremtiden. Jeg har stor respekt for deres vilje til å utfordre seg selv, ta 
utdannelse utenfor Norge. På tross av mye perfeksjonisme og flinkhet utad, er det mange 



som sliter. Alle trenger noen de kan betro seg til, vise ansiktet bak masken. Jeg prøver så godt 
jeg kan å være en tillitsperson for dem jeg møter. Gjør jeg en liten forskjell er jeg takknemlig.   



 ÅRSRAPPORT FOR Sjømannsprest for studenter – Europa Øst 2017 
1. Presentasjon 

Studentprestenes oppgaver veksler mellom tilstedeværelse i festlige lag og påfølgende alvorlige 
samtaler, foredrag, beredskapskurs, sosialsaker og beredskapssaker. Gjennom nærværet i hverdag og 
fest tar mange kontakt, og siden de fleste går på langtidsstudier kan kontakten opprettholdes over år 
Jeg gledes over samarbeidet med ANSA, og er imponert over deres arbeid og store frivillighet- 
engasjement 
2. Året som har gått – kort oppsummering 
Sjømannskirkens visjon og mål om å være en kirke i verdens hverdag blir virkelig synliggjort i 
studentprestetjenesten. For å være en synlig kirke i hverdagen må det merkes at vi brukes og får trå 
nær mennesker selv om vi ikke har fast base disse steder. Jeg har valg 4 hovedtema for dette året: 
I løpet av dette året mitt har jeg hatt 558 timer med avtalte samtaler og personer.  
Tema i samtalene kan være alt fra sykdom i familie, dødsfall, vanskelig oppvekst, overgrep, 
spiseforstyrrelser, psykisk sykdom, selvskading, selvmordsproblematikk, hjemlengsel, ensomhet, 
rusmisbruk, eksamensnerver, angst, økonomiske problemer, vennekrangler, forelskelse, utroskap, 
kjærlighetssorg – for å nevne noe. 
Endring i ANSA året 2017 
ANSA har fått ny generalsekretær i 2017, og med ham har ganske store endringer blitt satt i gang. 
Tema rundt verdier, grenser og etikk har fått plass, og i samarbeid med oss sjømannsprester for 
studenter, er nye statutter og handlingsplaner under begrepet «Trygge rom» etablert.  Fokus både 
på alkoholbruk og grenseoverskridende adferd. Dette er kommet inn som del av org.kursene, og ble 
vedtatt på GF i august. Så før #metoo- kampanjen voldsomme fokus var ANSA aktive her. 
Samarbeidet med sosialrådgiver, Hanne, oppleves også uunnværlig der vi i overgrepssaker f.eks. kan 
ivareta de ulike involverte og fordele ansvaret for dem oss imellom.  
Vi har også fått i gang gruppeveiledning med TK Lang på vår sommer/vintersamlingen våre der 
Hanne blir en del av veiledningsopplegget vårt. Dette gir en god trygghet i arbeidet vårt. 
Stressmestringskurs/mindfullneskurs og kommunikasjonskurs. 
 For mine områder er fortsatt Kommunikasjonskursene om «de vanskelige samtaler» - om samtaler 
ved livets slutt og i kriser, veldig populære. Jeg har gjennom dette året holdt 15 kurs på alt fra lokale 
universitet til fagseminarer. Forsøksprosjektet jeg hadde sammen med Pernille Astrup i høst med 
Stressmestrings-mindfullness- kurs på 2 studiesteder må også nevnes. Behovet for slike kurs ble 
avdekket gjennom samtaler. Kursene var fulltegnet, og er stor etterspørsel fra andre studiestedene 
om lignende kurstilbud.  Riga skal ha kurs mai 2018, og jeg har søkt om midler til ett høstkurs også. 

3.Nøkkeltall fra 2017: (slettet rubrikkene med arrangement utenfor stasjonen/ant - for hva betyr det i 
min jobb?) Jeg vet heller ikke hvor relevante tallene fra 2007 er, da jeg bare har prøvd å tilpasse tallene i 
sammenlignbare rubrikker og ikke minst at tjenesten betjente andre land enn de jeg har nå. 

Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk ? 2303 8344 207/10037 
Antall gudstjenester 6 2 3 3 
Antall gudstjenestedelt. 203 87 350 665 
Antall nattverdsfeiring    2 
Antall nattverdsgjester    20 
Antall konfirmerte    1 
Antall vielser 1   1 
ANSA arr. – antall 31 37 70 87 
ANSA arr. - deltakere 2629 1959 6634 7833 
Antall studiestedsbesøk 42 27 27 47 
Antall andre besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, bedrifts- 
og andre) 

41/398 ? 108 76/ 109 del 

Antall sosialsaker 10 2 7 18 
Arb. med sosialsaker  2 52 53 
Deltagelse andres arr/repr  12 3 21 
Antall deltagere andres arr/repr  300 537 759 



ANTALL SAMTALER (avtalte/1 time) 42 ? 192 558 

4.Kommentarer til nøkkeltallene 
(Gudstjenestetallet er unaturlig høyt siden konfirmantleirgudstjeneste i London i mars er tatt med -  170 deltakere)Jeg 
er heldig med det at mine land har mange gode og store veletablerte treff som studentprest blir 
bedt med på og gitt taletid/intro mulighet på.  (ANSA/medisinske/veterinær-treff) Det betyr 
gylne muligheter til å vise tjenesten vår frem og gi tilbudet et «lavterskelpreg». Stort behov for 
samtaler, med mange krevende tema, og begrunner dette med at det er få helsetilbud på 
engelsk i mine områder. 11 samtaler per uke om man fordeler dem på årets 52 uker.                      
5. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 

Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

Mitt mål var å lage et «årshjul» slik at jeg klarer å dekke 
de største ANSA arr.  
At tjenesten skal bli bedre kjent 
Mål var også å ha fokus på psykisk helse, og å få hjelp fra 
eldre ANSA-studenter i samtaleutfordringene. 
 
 

Synes jeg nå stort sett vet års-rytmen til de ulike ANSA 
lokallag. Jeg har klart å få deltatt på de fleste 
Landsmøter/Org.kurs og Fagseminarer. Deltakelse på store 
studentball, quiz m.m gjør at tjenesten er blitt godt kjent. 
Synes jeg har mestret godt å ha  fokus psykisk helse, men har 
ikke klart å organisere mer enn enkelttiltak der studenter har 
hjulpet hverandre 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 

Flere Stressmestringskurs/Mindfullnesskurs 
Bruke eldre ANSA studenter i samtaletjeneste og veilede 
disse. 
Fortsette og utvikle Kommunikasjonskursene 
 

Med fulltallige kurs Pernille Astrup holdt på to studiesteder i 
Nov er dette er konsept å bygge videre på. Jeg ser også at 
samtalebehovet er så stort at jeg bør organisere «hjelpere» 
og finne en form her som kan fungere. 
Etterspørsel etter Kommunikasjonskurs, og også disse kan 
utvides når det gjelder tema og innhold. 

5. Besøkte studiesteder 
Jeg har vært på 46 besøk på studiestedene, og Martin har vært det desidert mest besøkte 
med 8 besøk. Der har det vært stort samtalebehov, og også krevende sosialsaker, 
innleggelser og overgrepssaker i året som er gått. Vanskelig for studentene å finne 
samtalepartnere, psykolog el. lege som behersker engelsk godt. Brukergrunnlaget i 
tjenesteområdet – 2017 

Antall norske studenter i 
tjenesteområdet – 2017 

Tallene fra Lånekassen 2017 viser: Polen/1548, Slovakia/568, Tsjekkia/312, Ungarn/1026, 
Latvia/178, Kroatia/32, Østerrike/43 (og Romania/40 og Ukraina/3) Til sammen 3741 
studenter 
Antall ANSA medl: 2082 studenter 

Definer viktigste brukergruppe  
(gradsstudenter, korttidsstudenter, 
ambassade/konsulat, andre) 

Største delen gradsstudenter Hovedtyngden: Medisin 
Andre store grupper: Veterinær, psykologi, tannlege, fysioterapi 
Noen studenter på utveksling: Økonomi, Ingeniør 
Ambassader og konsulat 

 

Hva er trolige utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Stabilt gradsstudenter i Polen, Latvia, Slovakia, Ungarn, Østerrike, Tsjekkia og Kroatia 
Finne gode kontaktpunkt for studenter i land uten ANSA lokallagsarbeid 

 

6. Oppsummering og avslutning 
De mange ansikter jeg ser for meg bak tallene i denne årsrapporten er det som gjør 
studentprestetjenesten så rik. Er uendelig takknemlig for tillitten studentene viser studentpresten 
ved å invitere oss inn i livene sine både på de herlig lette og gode dager parallelt med de tyngre 
utfordringer. Jeg vil avslutte med en sms mottatt i Des; «Hei. Vil bare si tusen takk for praten i dag, 
det trengtes og gjorde godt. Du brukte ordet lojal, det er virkelig et fint ord, og det hjalp meg til å 
forstå og ikke skamme meg over, at noe er vanskeligere å snakke om. Takk. Du gjør store forskjeller, 
god tur videre! :-)» 



 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR AUSTRALIA OG NZ (sjømannsprest for studenter) 

I. Presentasjon 
Sjømannskirken i Australia og New Zealand består av en sjømannsprest for studenter som 
har sin base i Sydney. Stillingen er en kombinasjonsstilling med hovedfokus på 
studenter(70%) og resten av stillingen følger opp fastboende i området. Hele Australia, New 
Zealand og øyene rundt inngår i arbeidsområdet og besøkes jevnlig.  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Sjømannskirken i Australia og New Zealand har hatt faste møteplasser i Sydney gjennom 
månedlige gudstjenester og sjømannspresten har gjennom reisevirksomheten fått besøkt 
nordmenn, og da spesielt studenter, i ulike byer rundt omkring i Australia og New Zealand. 
Gjennom å tilby gudstjenester, kasualia, besøk, samtaler og omsorg i kriser opplever vi at 
nordmenn i hele området har fått oppleve at Sjømannskirken i AU og NZ er en livsnær, 
oppsøkende og omsorgsfull kirke. 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2014 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 7925 1096 5135 2726 
     
Antall gudstjenester 19 8 16 18 
Antall gudstjenestedelt. 826 443 718 629 
Antall nattverdsfeiring 8 1 11 12 
Antall nattverdsgjester 140 12 219 191 
Antall døpte 6 0 9 4 
Antall konfirmerte 3 1 2 2 
Antall vielser 7 3 2 0 
Antall gravferder 1 0 1 0 
     
ANSA arr. – antall 31 11 43 33 
ANSA arr. - deltakere 1102 335 1659 1065 
Antall studiestedsbesøk 15 9 15 12 
Antall andre besøk (syke-, hjemme-, 
fengsel-, bedrifts- og andre) 

45 20 45 39 

Antall sosialsaker 10 6 3 2 
Arb. med sosialsaker 24 4 6 3 
Deltagelse andres arr/repr 15 4 8 8 
Antall deltagere andres arr/repr 602 240 1445 318 
Arrangement utenfor stasjon - 6 3 - 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen - 91 74 - 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
2017 viser at tjenesten her i Australia har stabilisert seg etter reetableringen og salget av 
bygningen i 2015. Vi ser noe nedgang i antall studenter vi møter, noe som nok skyldes blant 
annet at andelen langtidsstudenter går ned. Arbeidet med fastboende i form av 
gudstjenester og kasualia er stabilt. 



V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 
1.Reetablere besøkstjeneste av mindre byer 
som ikke besøkes fast i dag. F.eks. Newcastle 
og Hobart 
 
 
2.Øke antall hjemmebesøk, fengselsbesøk, 
sykebesøk o.l. 
 
 
3. Få til møtepunkter med fastboende 
nordmenn på New Zealand.  
 

Reetablering av besøkstjeneste er arbeid som 
trenger lang tid. Det er nå etablert kontakt med en 
nordmann i Hobart, som kanskje i 2018 kan 
generere et besøk. 
 
Her har vi sett en stabilisering og en liten nedgang 
fremfor en økning. Det skyldes nok at færre 
uttrykker ønske om slike besøk. 
 
På NZ etablerte vi for første gang en 
julegudstjeneste med 12 deltakere. I tillegg feiret 
sjømannspresten 17 mai i Auckland og Hamilton. 

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
1 Fortsette arbeidet med å evaluere 
besøkstjeneste og eventuelt retablere 
besøkstjeneste av byer som ikke besøkes fast i 
dag. 
 
 
2 Styrke kontakten med ambassaden 
angående beredskapssaker og sosial saker. 

Dette er viktig arbeid for at sjømannskirken skal 
være relevant. Finnes det norske miljøer vi ikke 
besøker fast i dag som trenger besøk? Og er det 
byer vi besøker i dag som har færre behov eller 
mer behov enn tidligere. 
 
Vi har i det siste året hatt noen utfordringer med 
kontakt og videreformidling av kontakt mellom 
sjømannsprest og ambassade. Dette er et område 
som vi bør jobbe med å forberede og styrke videre. 

VI. Besøkte studiesteder 
AU: Sydney, Perth (2), Brisbane (4), Gold Coast (2), Sunshine Coast (2), Melbourne (5), 
Adelaide(1), Wollongong (1), Canberra (1) NZ: Auckland (3), Hamilton (1), Fiji: Lautoka (1) 

VII. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall norske studenter 
i tjenesteområdet – 2017 

1800 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(gradsstudenter, 
korttidsstudenter, 
ambassade/konsulat, andre) 

Langtidssstudentene og de som er aktive i ANSA er de viktigste 
brukergruppene av tjenesten. I tillegg er det et godt samarbeid med 
ambassaden og konsulatene. Fastboende nordmenn er også brukere 
av tjenesten, da spesielt gudstjenester og ulike kasualia som f eks. 
dåp og konfirmasjon. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Brukergruppene reduseres fortsatt noe pga. at antallet 
langtidsstudenter synker og antallet korttidsstudenter øker. De 
fastboende er relativt konstant. Expat miljøet i Perth er 
nedadgående. 

 

VIII. Oppsummering og avslutning 
Året 2017 har vært et spennende og stabilt år. Det vil si at vi merker at vår nyetablerte 
ambulerende tjeneste blir godt tatt imot og at denne formen med oppsøkende arbeid 
fungerer godt for brukergruppene. Vi blir godt tatt imot og får være til stede i studentenes og 
nordmennenes gleder og sorger.  



2017 - ÅRSRAPPORT FOR  

SJØMANNSKIRKEN I STOCKHOLM, KRONPRINSESSE MÄRTHAS KIRKE 

I. Presentasjon 
Kronprinsesse Märthas kirke (KMK) har en solid plassering i det norske miljøet i Stockholm. 
Over 40 år ligger bak oss og både norske interesseorganisasjoner og norske beboere er 
interessert i en god relasjon til kirken; både i hverdagen, i livsritene så vel som i høytidene. 
Men også de daglige møtepunktene viser engasjement og berettigelse. Så gir dette 
muligheter for gjestevennskap og besøk fra forbipasserende i byen; en solid menighetsmasse 
sikrer godt liv i kirken mellom alle besøkene fra turister, studenter, vigsler osv 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Bispevisitasen i oktober er en markør for et rikt år i KMK. Da satte menigheten et punktum 
for en lang og tidkrevende prosess med å komme ut av spor som har krevd mye tid og 
ressurser i KMK gjennom flere årtier. Et sluttdokument ble underskrevet av alle parter; KMK 
ved menighetsrådsleder, Sjømannskirkens generalsekretær og sjømannspresten. Biskopen la 
til et etterskrift med kommentar til prosessen og signerte så dokumentet. Dette er et sterkt 
uttrykk for hva 2017 betydde for menigheten! 
 
For kirken har det betydd mye at vår relasjon til ambassaden er blitt så sterk og konstruktiv. 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 11396 5638 5799 6349 
     
Antall gudstjenester 63 54 60 60 
Antall gudstjenestedelt. 4322 1822 1724 2049 
Antall nattverdsfeiring 52 40 51 57 
Antall nattverdsgjester 1359 726 972 1693 
Antall døpte 20 10 13 8 
Antall konfirmerte 6 7 4 12 
Antall vielser 27 17 35 20 
Antall gravferder 11 13 9 7 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

31 2 12 53 

Antall sosialsaker 3 4 1 7 
Arb. med sosialsaker 5 2 1 7 
Deltagelse andres arr/repr 26 22 8 4 
Antall deltagere andres arr/repr 1243 619 261 68 (+17.5) 
Arrangement utenfor stasjon  5 5 4 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  32 11 233 (+17.5) 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer  547 570 574 
Frivillighet antall timer arbeidet  1909 2201 2661 

 



IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Økt antall besøk; vi har brukt tid på å lage enkelte åpent-hus-dager for bedrifter i nærområdet. Dessuten forsterket 
føring av dagsregister. Dessuten rekord på 17.mai-lunch og julebasar-besøk 
Diakoniutvalget; økt innsats medfører flere besøk – svært god trend. 
Mer korrekt føring av frivilligtimer; mange oppgaver som normalt relateres til stab, er lagt ut til frivillige på dedikert 
ansvar. Svært god håndtering, sterk støtte til stabsfunksjonene. 

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

• Stabilisere samarbeidsrelasjoner 
• Skape møteplasser for unge/ unge voksne 

– videreutvikle ANSA-kontakt 
• Anpasse virksomheten jfr ny kirkelov 
• Ønsker å øke antall ansatte for å nå 

bredere 
Fortsette målene fra 2016 knyttet til å bygge 
forutsigbarhet og glede i KMK 
 

• Det som ble gjort i 2016, må konsolideres og 
videreføres. MR/ stab har f.eks fagdag 
sammen 5.2 i forlengelsen av dette – 
oppfølging. 

• Studentmiddager jevnlig, planlegge 17.mai 
med denne målgruppen osv 

• Tilrettelegging av rådsstrukturen 
• KMK ønsker drift med større stab som 

medfører større nedslagskraft og øke 
arbeidets omfang. Godt grunnlag fra 2016 

 
Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 

• Nådeår; hver 4.søndag i mnd besøk av 
gjestetaler – bredere målgruppe jfr 
LIVSNÆR 

• Økt nærvær i byens næringsliv jfr 
OPPSØKENDE 

• Øke antall besøkende på 
småbarnstreffene og skape link til 
annet som skjer i kirken (trosoppl) jfr 
OMSORGSFULL 

• Gjennomføre rehab av byggning 
• Besøke studiesteder; nedprio tidl 
• Dyktiggjøre stab! 

 

• fortsette fokus på temaet (fra Lutheråret) 
for å bygge menigheten samt øke 
deltagelse på gudstjenestelig møtepunkt 

• forrige år besøkte vi flere bedrifter, utøke 
besøksflaten  

• nedgang i 2016, ønskes økt. 
• Gjennomføre uten for store begrensninger 

på aktiviteter i kirken og for stab 
• Stor glede av ANSA-samarbeid, men må 

utøke kontaktflate til flere studiesteder 
• Etablere trygg og konstruktiv plattform for 

samarbeid og utvikling 
 

VI. Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt Norge: totalt 2,5 årsverk 
Daglig leder/ sjømannsprest: 100%, vertskap 100%, 50% diakonal medarbeider/ vaktmester 

Lokale årsverk: Totalt 1,8 årsverk 
Mona Hedström 100%, kontor og Oskar Hanson ca 25% kirkemusiker. Deler av 2017 var 
organist i studiepermisjon og dette ble løst med vikarer.  Trosopplæringsprosjektleder/ 
konfirmantansvarlig Randi Røssaak 1.1-31.06 i 20%. Ca 10% av lønnsmidler brukt i andre 
halvdel av 2017 til trosopplæringstiltak/ støtte for konfirmantansvarlig (presten). 

VII. Besøksteder utenom kirken/enheten 
Norges Hus i Gøteborg har egen kirkekomité som holder gudstjeneste 1 søndag pr måned. 
Kostnader for prest støttes fra Hovedkontoret i Bergen, og prest i Stockholm har 
gudstjeneste 1-2 ganger pr halvår. Dette samarbeidet er styrket gjennom 2017. Det er også 



et svært godt samarbeidsklima mellom kirkekomiteen og menighetsråd i Stockholm. Dette er 
en styrke for begge parter. Ikke minst er det fint at daglig leder i Stockholm så jevnlig deltar 
med gudstjeneste i Gtb. Det styrker kontinuitet og felles plattform. 

Vi har dessuten noen vielser i kirker og slott utenfor byen(e). Ikke faste plasser. 

VIII. Økonomi 
KMK drives solid og forsvarlig. Økonomien er trygg. KMK tar allerede stort ansvar for 
stillinger og utgifter til drift. God kostnadskontroll. 

IX. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

Om man ser hele Sverige som nedslag, særlig inkludert Gtb: 35K  

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, fastboende, 
sjøfolk) 

Fastboende er største gruppen, studenter – samlet med Gtb en stor 
gruppe, noen ex-pats i Stockholm og en del turister. De fastboende 
er hovedgruppen som sørger for at KMK kan opprettholdes og være 
et møtested for de som er turister, besøkende. 

 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Vi har en nær relasjon til Gøteborg og arbeidet der. Det vil vi bruke 
mer tid på bl.a. pga målgruppen studenter og event skipsbesøk. 
Sterkt innslag av nordmenn i business og bank/fond-bransje. 

 

X. Oppsummering og avslutning 
Stockholm erfarte palmehelgen en terroraksjon. Da fikk vi lære litt om hva vi duger til når det 
gjelder. Og øvet oss til en gang der vi er enda mer rammet enn vi ble nå. Nyansatt vertskap og 
erfaren kontormedarbeider gjorde godt arbeid sammen med sjømannsprest i nært samarbeid 
med ambassade.  
I forlengelsen av dette, så vi viktigheten av vår vaffeldag i DNB måneden før der vi møtte omkring 
200 ansatte. De samme fikk vi være sammen med i etterarbeid etter terrorhendelsen. Da 
fungerte vårt vaffelmøte som en god portal til å stå side om side når sårbarhet og smerte tok 
over og arbeidsdagen ble så preget. Slik vil vi ha det som kirke; i hverdag og fest, i sorg og glede. 

17.mai ble en stor dag for kirken med flere arrangement både sammen med øvrige 
samarbeidspartnere og i eget hus. Lunch og flaggheising på kirken med minikonsert, tog til 
Skansen, sjømannspresten ledet det nasjonale programmet for 4.000 nordmenn på Skansen 
scene, gudstjeneste i kirken på Skansen, mottagelse for deler av stab på ambassaden etterpå, 
grillfest på kirken. Vi er i ferd med å etablere oss som en svært god samarbeidspartner når 
nordmenn møtes i Stockholm! 

Sommeren er en tid for restituering og vi er så utrolig glade for gode vikarkrefter som gir oss 
støtte og bekrefter at vi er en større stab enn de få vi til daglig er  

Høsten hadde store høydepunkt som;  bispevisitas; stor bekreftelse for menigheten, julebasar 
med mer enn 1.000 gjester – aldri skjedd før,  advent med flere konserter og mange 
gudstjenester med aktører særlig blant ungdom og barn og en flott julaften med alle aldre 
representert både i menigheten og blant medvirkende. Hurra! 
Vi går 2018 i møte med glede og håp om stadig å få være kirke på et levende vis i Stockholm og 
omegn! 
 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSKIRKEN I SVEITS 

I. Presentasjon 
Sjømannskirken i Sveits er både en fast stasjon i Genève med et lite lokale sentralt i 
byen og en oppsøkende tjeneste som gjelder hele Sveits og Nord- Italia (i tillegg til 
konfirmanter i Frankrike og lenger sør i Italia). Virksomheten innbefatter gudstjenester 
i Genève og Zürich - området, men også andre plasser etter behov. Videre er 
virksomheten ansvarlig for små og store arrangement samt beredskapen i området. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Vi oppleves som viktige i de møtene vi har med mennesker. Både i Genève og ellers i 
Sveits og Nord- Italia. Vi er en liten stab, men samtidig er det et sterkt og godt 
felleskap her i Genève. Vi prøver å bidra inn i dette felleskapet ved å bli kjent med 
flere gjennom å være en oppsøkende, inviterende og en aktiv kirke. Ikke ulikt fra 
forrige år. Vi opplever ofte at behovet er større enn ressursene våre.  
Vi har også i 2017 satset mye på familiearbeid og aktiviteter rettet mot barn og unge/ 
unge voksne. Enheten vår har dyktige frivillige medarbeidere som bidrar sterkt, 
spesielt før jul og rundt større arrangement. Vi opplever engasjement og tilhørighet, 
tro og håp, i møte med de frivillige. Dette er noe vi ønsker å styrke og jobbe videre 
med. 2017 har vært et aktivt år med høy deltagelse og stabilt brukergrunnlag. Nye 
utfordringer venter i 2017.  
Noen glimt av hva Sjømannskirken i Sveits har bedrevet i 2017: Hyttetur, 
tacomiddager for unge voksne i Genève, konfirmasjon og flere bryllup i Italia, to 
familiecampingturer, skogstur, aktivitetsdag i snøen, flere åpen kirke- arrangement 
(foredrag fra turer, jobbforedrag, middager, film, etc.) i tillegg til småbarnstreff,  
gudstjenester, nasjonaldags- og høytidsfeiringer, julemarkeder og deltagelse på 
andre arenaer. 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 4719 3885 5050 6438 
      
Antall gudstjenester 29 17 23 21 
Antall gudstjenestedelt. 1941 1506 1410 1498 
Antall nattverdsfeiring 15 11 14 12 
Antall nattverdsgjester 453 534 457 481 
Antall døpte 2 1 2 3 
Antall konfirmerte 8 4 4 3 
Antall vielser - 2 3 4 
Antall gravferder 2 - 1 - 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, 
fengsel-, bedrifts- og andre) 

100 47 92 
 

66 

Antall sosialsaker - - 1 3 
Arb. med sosialsaker - - 1 7 
Deltagelse andres arr/repr 7 16 48 34 
Antall deltagere andres arr/repr 515 692 1563 942 
Arrangement utenfor stasjon - 9 18 3 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen - 445 764 206 
     
Antall «unike» frivillige – antall pers. - 179 232 247 
Frivillighet antall timer arbeidet - 754 1090 948 

 



IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Det er et voldsom byks i samlet ordinært besøk. Store arrangement drar opp noe av 
dette. Vi treffer også flere fordi vi kjenner området og brukergrunnlaget stadig bedre.  

Fokusområde Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 
Gudstjeneste Opprettholde 

gudstjenestefrekvensen på 20 
Har hatt over 20 gudstjenester. Mål 
oppnådd 

Arrangement 
– Inviterende 
kirke 

Vedlikehold av kirken: male 
vegger. Opprettholde arr. 
frekvensen på kirken. 

Mål oppnådd  

Hjemmebesøk
– oppsøkende 
kirke 
 

Lage en strategi for besøk og 
gjennomføre den. Være synlig og 
kommunisere om vår oppsøkende 
virksomhet 

Blitt mer systematisk, mål delvis 
oppnådd 

Barn og unge Opprettholde aktivitetsnivået. Minst 
10 av gudstjenestene skal ha 
søndagskole parallelt. 

Mål oppnådd  

Frivillighet  
 

Minst 10 nye frivillige på 
sjømannskirkens arr.  

Mål oppnådd 
 

Økonomi Øke de lokale inntektene med 5% 
og på sikt bli 50% selvfinansiert.  

Mål delvis oppnådd. Lokale inntekter 
har økt 

Nye mål 2018/ambisjoner for 2018 Kommentar til nye mål 
Barn og unge Opprettholde tilbudet for barn og 

unge. Sjømannskirken i Sveits skal 
være et godt sted å være for 
familier.  

 

Gudstjeneste Få med minst 2 frivillige på 80% av 
gudstjenestene. 

 

Oppsøkende 
 

Være synlig og kommunisere om 
vår oppsøkende virksomhet. Gi 
tilbud om samtaler. Vi ønsker at 
terskelen skal være lav til å ta 
kontakt 

 

Frivillighet  
 

Sjømannskirken i Sveits vil at alle 
frivillige skal føle seg sett og hørt 
og føle at de er med i en større 
sammenheng 

 

V. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt fra Norge: 1,7. Lokale årsverk: 0  

VI. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Zürich 8, Lugano 1, London 1, Bern 8, Lausanne 2, Roma 3, Hamburg 1, St. Sulpice 
1, Baden 2, Vaud 7, Annecy 1, Adelboden 1, Frankrike 5, Menziana 2, Piemonte 1, 
Paris 1. 

VII. Økonomi 
Sjømannskirken i Sveits har god likviditet. De lokale inntektene utgjør i overkant av 
43% (1,2 mill) av driftsinntektene for 2017. En liten økning fra i fjor.  

 

 



VIII. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

I underkant av 4000 mennesker 

Definer viktigste 
brukergruppe (studenter, 
expats, fastboende, sjøfolk) 

Expats, barnefamilier, barn og unge og fastboende 

Hva er trolige utv. trekk 
for brukergruppene 

Stabile tendenser 

Viktige brukergrupper for sjømannskirken ligger på et stabilt nivå, men vi når ikke alle. 
(for eksempel hjemmebesøk/oppsøkende arbeid og større fokus på Zürich- område).  

 

IX. Oppsummering og avslutning 
Vi er veldig glad for å være en del av det norske felleskapet her i vårt området. Det er 
berikende. Så lenge vi har et mål med arbeidet vårt så kommer behovet for en 
sjømannskirke til å vedvare i mange år fremover. Med ønske om et velsignet godt 
2018!  
 
Genève, 25. januar 2018  

 
 

 

Ole Jakob Risnes,  
Daglig leder/diakonal medarbeider - Sjømannskirken i Sveits.  
 



2017 - ÅRSRAPPORT FOR _____TENERIFE_____ (Sjømannskirke/enhet) 

I. Presentasjon 
Fra nyttår 2017 flyttet Sjømannskirken på Tenerife over i egne lokaler.  
Kirken er en typisk turistkirke og kirkens liv følger turistsesongen, med høysesong i 
vintermånedene, med skuldersesong høst og vår, og med lav aktivitet på sommeren.  
Kirkens brukere består hovedsakelig av fire grupper: norske korttidsturister, norske 
langtidsturister, norske fastboende og svensker (korttid/langtid/fastboende). 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Visjonen om ”å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement” synliggjøres gjennom kirkens 
arbeid i forkynnelse/gudstjenesteliv, gjennom samtaler/diakonalt arbeid og gjennom 
utfordring til tjeneste, da primært i møte med dem som oppholder seg noe over tid hos oss. 
Som typisk turistkirke har Sjømannskirken på Tenerife ofte bare korte, engangsmøter med 
sine brukere enten dette skjer i kirken (ved gudstjeneste/vigsel/møter/arrangementer), på 
sykehus/institusjon (ved diakonalt oppsøkende arbeid) eller på annen måte (f.eks. treffsteder 
i byen). Vi ønsker at alle disse møtene med enkeltmennesker skal bære preg av at mennesker 
opplever seg sett og at alle skal oppleve at kirken er åpen for dem.  
Våren 2017 var preget av etablering i egne lokaler. Vinteren 2017/2018 vil være en 
konsolideringsfase for å få en fasthet og robusthet i driften ved kirken på Tenerife. 

III. Nøkkeltall fra 2017:  
Aktivitet 2007 2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 1010 8788 14071 12123 
     
Antall gudstjenester 9 48 52 60 
Antall gudstjenestedelt. 446 1583 2099 2375 
Antall nattverdsfeiring 8 37 49 59 
Antall nattverdsgjester 265 1221 1707 2041 
Antall døpte 0 1 3 0 
Antall konfirmerte 0 - - 0 
Antall vielser 12 16 22 16 
Antall gravferder 4 - 2 1  
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

500 134 169 162 

Antall sosialsaker 50 30 91 55 
Arb. med sosialsaker 56 67 124 83 
Deltagelse andres arr/repr 86 47 107 11 
Antall deltagere andres arr/repr 3181 2525 2559 996 
Arrangement utenfor stasjon 0 5 4 4 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 0 84 161 89 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer Ikke reg. Ikke reg. 295 (25) 483 (45) 
Frivillighet antall timer arbeidet Ikke reg. Ikke reg.  697 1392 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Etter mange års «samboerskap» med Svenska kyrkan, kan vi for 2017 presentere tall som er 
reelle for den norske virksomheten i egne lokaler, uten at besøkstall og andre forhold influeres av 
en mengde besøk som arbeidsmessig er irrelevant. Selv om «samlet ordinært besøk» viser en 
nedgang fra 2016 til 2017, er likevel realiteten at det var flere gjester som besøkte den norske 



kirken i 2017 enn i 2016 (bl.a. ligger 1120 besøkende på den svensk/norske julebasaren inne i 
disse tallene, samt alle svensker oa. som besøkte Svenska kyrkan på de såkalte «norske 
dagene»). 
Nedgangen i deltakelse på andres arrangementer kommer av at Sjømannskirken nå er seg i egne 
lokaler, og har ikke lenger fellesandakter/morgensamlinger etc. sammen med Svenska kyrkan.  
Nedgangen i antall sosialsaker og arbeid med sosialsaker er reell. 
Antall «unike» frivillige på ca. 45 personer er et estimat ut fra hukommelsen. Behovet for 
frivillighet – og muligheten for å delta med frivillig tjeneste av ulik art – har økt betydelig etter at 
kirken kom inn i egne lokaler.  

V. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

• Arbeide fram en «bærekraftig» og 
”robust” driftsform for den norske 
kirken, hvor en klarer driften på 
egenhånd i egne lokaler. 

 
 

• Etablere ordninger der frivillige går 
inn i faste funksjoner på kirken, ikke 
minst knyttet til praktiske oppgaver. 

• Øke inntektene til kirken 
 
 

Det er åpenbart at en bærekraftig, norsk kirke på 
Tenerife krever betydelig flere ressurser 
arbeidsmessig enn en samlokalisert løsning med 
Svenska kyrkan. Målet ble nådd for 2017, men vil 
være en stadig utfordring hvert semester og hvert 
år mht. å holde aktiviteten oppe. 
Det er en betydelig økning i antall frivillige, men 
det krever mye arbeid å utarbeide arbeidslister og 
følge opp de frivillige i daglige gjøremål.  
Inntektene ved Sjømannskirken på Tenerife har 
økt betydelig i løpet av siste driftåret 
sammenlignet med tidligere år.  

Nye mål 2018 Kommentar til nye mål 
• Holde en jevn aktivitet med 

arrangementer og tilbud for 
nordmenn som oppholder seg på 
Tenerife i kortere eller lengre tid. 

• Forsøke å opparbeide en base med 
faste givere 

• Øke kunnskap om kirkens drift hos 
lokalt ansatt og kirkerådets 
medlemmer 

 

Over halvparten av kirkens besøkende kommer til 
kirken fordi de ønsker å delta ved ulike 
arrangementer. Arrangementene har også en 
viktig inntektsside.  
Dette er et meget krevende arbeid siden 
Sjømannskirken på Tenerife er en typisk 
turistkirke. 
Pr. i dag sitter de utsendte fra Norge på storparten 
av kunnskapen omkring kirkens drift. Det vil være 
viktig (bl.a. med hensyn til fremtidig kontinuitet) 
at en får en kunnskapsoverføring til lokalt ansatt 
og engasjerte kirkerådsmedlemmer.  

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge:  1,7 årsverk (Fra nyttår 2018: 2 årsverk) 

 Lokale årsverk:    0,15 årsverk (Fra nyttår 2018: 0,25 årsverk) 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Diakonal medarbeider forsøker å delta på samlinger for damer på ulike restauranter i byen 
når det er tid til dette. 
Diakonal medarbeider besøker institusjonen Vintersol jevnlig når det er norske grupper der, 
og går fast på sykebesøk til nordmenn som er innlagt på sykehus. 
Presten forsøker å delta på ”manns-losjens” samlinger på torsdager kl. 12 på en av byens 
restauranter. 



Det viser seg imidlertid mer krevende å delta på arrangementer ute når en har ansvar for 
egne lokaler og egen drift.  

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2007 2015 2016 2017 
Skipsbesøk (ant. besøk)     
Skipsbesøk (ant. deltagere)     

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
- 

X. Økonomi 
Regnskapet for 2017 – i likhet med regnskapet for 2016 - har betydelige avvik i forhold til 
opprinnelig budsjett. Dette har sammenheng med at kirken sist vinter gjorde innkjøp og 
investeringer ifb etablering i egne lokaler. Dette kommer til syne gjennom økte kostnader. 
Samtidig ble det etablert gaveaksjoner som har økt inntjeningen.  
I det store bildet har Sjømannskirken på Tenerife en robust økonomi med tilstrekkelig 
økonomiske reserver. Inntektssiden har økt betydelig det siste driftsåret; det gjelder ikke 
minst for donasjoner ifb kaffe/vafler på kirka og gaver og kollekter.  
 

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

En regner med at det er ca. 2500 norske, langtidsturiser på Tenerife. 
Fra Norge kom det pr. fly til Tenerife i 2017: 87 153 tilreisende. 
Dette er en oppgang fra 2016 da det var 83 947 tilreisende fra Norge. 
Tallet i 2015 var 88 989. 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, 
fastboende, sjøfolk) 

Brukerne av den norske kirkes tilbud kan deles på fire: 
1)fastboende nordmenn 2)norske langtidsturister 3)norske 
korttidsturister 4)svenske brukere 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Fastboende nordmenn vil for det meste benytte kirken i forbindelse 
med jul og 17. mai. Langtidsturister og korttidsturister vil trolig 
forsette å bruke kirken på dagens nivå. Svenske brukere er i hovedsak 
enkeltpersoner som finner seg bedre til rette i det norsk-kirkelige 
miljøet. 

XII. Oppsummering og avslutning 
Første driftsår i nye lokaler viser at nordmenn på Tenerife setter pris på å ha en egen kirke. Dette 
gjelder primært lang- og korttidsturistene. En har i liten grad sett at fastboende nordmenn på 
Tenerife har blitt brukere av den norske sjømannskirken. En må derfor konstatere at 
brukergrunnlaget er turister og vinter-boere. Av disse er hovedvekten pensjonister og/eller 
helseturister.  
Denne situasjonen innebærer at de fast ansatte er helt essensielle i driften på kirken. Dette gjelder 
både for kirkelige-, programmessige og praktiske oppgaver. Derfor er det også av vesentlig betydning 
at en nå har fått tilbake 2 fulle, utsendte årsverk til stasjonen fra og med 01.01.18.  
 
Året 2017 har vært et år med nyetablering og omstilling. Det må være lov å si at Sjømannskirken på 
Tenerife har fått gode, tjenlige lokaler midt i sentrum, og at kirken har blitt tatt godt imot. 
I 2018 skal det påbegynte arbeidet finne sin form, og året vil derfor bære vesentlig preg av 
konsolidering. Det er ikke rom for store, nye tiltak verken økonomisk eller ressursmessig.  



2017 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSKIRKEN I TORREVIEJA 

I. Presentasjon 
Sjømannskirken i Torrevieja i 2017 er preget av bredde og høy kvalitet i tilbudet, og stor 
innsatsvilje, både blant ansatte og den store, og avgjørende, gruppen frivillige. 
Gudstjenestelivet er sentrum og bærebjelke i virksomheten, har stor oppslutning og de som 
deltar favner hele kirkelandskapet. I en normaluke i høysesongen kan det inngå opp mot 25 
ulike arrangementer, aktiviteter og møtepunkt for alle aldre, i og ut fra kirken eller andre 
steder i kirkens regi - i en konstant dynamikk mellom det inviterende og oppsøkende.  
Måltidstilbudene, vafler, smørbrød, brunsj og grøt er en viktig faktor i å legge til rette for gode 
møtepunkt i denne kirken. Sammen med dette ivaretar den utadrettede diakonien og 
trosopplæringen et omfattende oppsøkende arbeid i form av besøkstjeneste med 
hjemmebesøk, eller ute i byen, eller på arbeidsplasser eller syke- og aldershjemsbesøk. Det 
jevnlige samarbeidet med skolen gir også en stor arena med familier som nås.  

II.         Året som har gått – kort oppsummering  Sjømannskirken i Torrevieja er et 
naturlig åndelig, kulturelt og sosialt møtested for mange på det sørlige Costa Blanca. Både 
barne- og ungdomsarbeidet og diakonen ivaretar viktige deler av det oppsøkende arbeidet i 
relasjonsbygging for å nå stadig flere. Det er preget av livsnærhet og omsorg, og vi 
registrerer med glede at fortellinger fra vår kirke brukes på Sjømannskirkens hjemmesider 
som eksempel på dette. Dette preget åpner også muligheten for at de som nås og ikke 
nødvendigvis kommer til kirken, likevel kan kjenne tilhørighet til Sjømannskirken, og møtet 
være et skritt på veien. Samarbeidet med Familieveiviseren er godt og vesentlig. Likeså Den 
Norske Skolen i Rojales, og med ambassade og konsulat. Gudstjenestelivet bærer hele 
virksomheten og er et kontinuerlig innsatsområde med kvalitet og omfang, hvor det tilstrebes 
at alle aldersgrupper er synlige og aktive ved hver gudstjeneste. Det kommer stadig 
tilbakemeldinger, både fra mennesker som er innom en gang eller de som går hyppig, om 
erfaring av tilhørighet, livsnærhet og omsorg i gudstjenestene her. «Supersøndag», en 
månedlig satsning med grilling og tematiserte aktiviteter i forkant av gudstjenesten, favner 
alle aldersgrupper, har stor grad av involvering og god oppslutning. Gjennom uken blir alle 
som kommer innom kirken, enten det er tilfeldig besøk eller på et arrangement, sett og møtt 
med velkomst og håndtrykk i døren og fulgt opp hvis de ønsker mer samtale. Dette setter i 
system at vi sikrer at alle blir møtt med respekt, og gis mulighet for trygghet og tilhørighet. 
Dette ivaretas hverdag og helg av frivillige kirkeverter, som følges opp og gis veiledning. 
Brunchen er stadig mer populær og ble i løpet av høsten ukentlig i høysesongen. I tillegg har 
det daglige smørbrødsalg økt merkbart ved tilbakeføring til tre ulike, sortimentet. 
Vakanseperioden har dermed klart å snu en nedgang i kantineomsetting til en god vekst. 
Gjennom kultur- og musikklivet når vi mange, gjennom korene får mange brukt seg og 
kjenner glede og tilhørighet. Alle årets konserter har hatt god oppslutning, med noen virkelige 
store publikumsfavoritter. Trosopplæringsplanen er implementert.  

II. Nøkkeltall fra 2017:  

Aktivitet 2007  2015 2016 2017 
Samlet ordinært besøk 39788 39805 (29414) 40220 (32975) 44217 (33527) 
     
Antall gudstjenester 73 67 65 61 
Antall gudstjenestedelt. 7597 7231 7330 7474 
Antall nattverdsfeiring 42 50 51 51 



Antall nattverdsdelt. 2432 4475 4516 4593 
Antall døpte 4 5 2 2 
Antall konfirmerte 12 16 13 15 
Antall vielser 70 46 49 55 
Antall gravferder 10 12 17 10 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

267 691 771 515 

Antall sosialsaker 34 101 141 145 
Arb. med sosialsaker 589 1991 1170 947 
Deltagelse andres arr/repr 24 23 24 10 
Antall deltagere andres arr/repr 849 2290 1709 838 
Arrangement utenfor stasjon - 168 186 265 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen - 7060 4588 5978 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer - 89 95 101 
Frivillighet antall timer arbeidet - 9231 12231 13205 

V.         Kommentarer til nøkkeltallene Det er en gledelig oppgang i samlet ordinært 
besøk på kirken. Det er en markant økning i antall arrangementer både i og utenfor kirken, 
og antall deltakere. Gudstjenestedeltakelsen er gledelig høy og stabil. Sesongen erfares 
kortere med noe nedgangen utenom sesong. Nattverddeltagelsen holder seg også. 
Trosopplæringsarbeidet har vært stabilt, med god oppslutning om tiltakene fra målgruppen. 
Høsten 2017 fikk vi også revitalisert ungdomskaféen på kirka med åpning av nye lokaler. Det 
er dermed vel og merke mye kontinuerlig trosopplæringsarbeid i arrangementstallene, som 
ikke kommer frem i de spesifikke trosopplæringstallene. Det var igjen en oppgang i antall 
vigsler. Diakonien er et arbeidskrevende område med stort trykk, selv med noe nedgang i 
antall sykebesøk og andre besøk. Antall sosialsaker er stabilt høyt, mens «arbeid med» går 
ned, men flere av sakene er tidkrevende. Frivilligheten er vesentlig i alle deler av 
virksomheten, og det jobbes målrettet både vedlikehold rekruttering. Oppslutningen sårbart, 
generasjonsskiftet merkbart, rekrutteringen gledelig.  

III. Mål for 2017 – hvordan gikk det? 
Mål for 2017 Vurdering av måloppnåelse 

1. Familiefokus 
2. Utadrettet virksomhet     
3. Givertjeneste 
4. Grønn kirke 

 

1. Familierelaterte arrangement er gjennomført 
med god oppslutning. Flere i staben deltar for 
styrket relasjonsbygging. 
2. Vi er ikke i mål med kartlegging av hvor 
nordmenn bor og det arbeidet videreføres. Det 
at flest mulig nordmenn skal vite at kirkens 
finnes her er en utfordring og et mål.  
3. Økonomisk mål på 20.000 ble nådd. Antall 
givere har svingt mellom 70 og 95. 
4. Nytt tak er lagt over leseværelset. Bidrar til 
reduksjon av energiforbruk. 

Mål for 2018 Kommentar til nye mål 



 
1. Familiefokus 
2. Diakoni / Utadrettet virksomhet     
3. Givertjeneste 
4. Grønn kirke 

 
 

1. Familierelaterte arrangement videreføres.  
2. Diakoniplanen revideres i forbindelse med ny 
diakon. Bevisstgjøring og registrering av 
diakonal innsats i de andre 
virksomhetsområdene 
3. Vedlikeholde givertjenesten på €20.000 og 
100 givere.  
4. Nytt lager bygges. Vinduene utbedres. Avtale 
med grønn energileverandør inngås. 

IV. Antall årsverk 
Årsverk utsendt fra Norge pr 31.01.18: 7 ½  (6 i 100%: Sjømannsprest/daglig leder, kapellan, 
diakon(vikar), vertskap(vikar), barne-& ungdomsarbeider, vaktmester/assistent – og 3 ektefellestillinger (50%: 
regnskapsfører, trosopplæringmedarb. og prosjektprest.) I tillegg 2 vinterassistent-par, 3 måneder vår og 3 
måneder høst. Lokale årsverk: 1,3 (1 administrasjonskoordinator i 100% stilling for Assosiasjonen, Iglesia 
Noruega en España, lokal ansatt, men lønnet fra Norge. 1 kirkemusiker/kulturmedarbeider i 60%, 1 dirigent i 10%, 
1 renholder i 20%. 

VI.        Besøkssteder utenom kirken/enheten Som tidligere år diverse kirkelige 
handlinger ulike steder i ansvarsområdet. Gjennomføringen av den faste julegudstjenesten i 
Madrid må reetableres med egen kirkekomite. 

VII.      Økonomi  Det er god økonomistyring, og bedret, men sårbar likviditetssituasjon. 
Inntektene er konsentrerte i sesong, utgiftene fordeler seg over hele året. Nedgang i 
kantineinntekter er snudd og bedres ved større sortiment og jevnlig brunch. Den store 
tilslutning til fastgiveraksjon må vedlikeholdes og sikrer € 20. 000 i årlig givertjeneste og 
dermed barne- og ungdomsarbeiderstillingen. Kirken er som tidligere avhengig av 
enkeltmenneskers givervilje, deltakelse på arrangementer og kaffe- og vaffelkjøp mm. Det 
lille som er av næringsliv støtter kirken gjennom annonser i programblad vår og høst. En 
overraskende testamentarisk gave i takknemlighet for hva Sjømannskirken her har betydd, 
muliggjorde raskere investering i nytt tak og nytt lager mm. Julemarkedet hadde også i 2017 
et solid resultat. Stasjonens virksomhet vil likevel alltid være helt avhengig av driftstilskudd. 

V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2017 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2017 

I følge konservative estimat fra norske myndigheter er det i 
vintermånedene 12-15 000 nordmenn i vårt ansvarsområde. 

Definer viktigste 
brukergruppe  
(studenter, expats, fastboende, 
sjøfolk) 

Fastboende i vintersesongen, unge og middelaldrende familier 
med barn i relasjon til Den norske skolen i Rojales, og for øvrig 
friske yngre pensjonister og hjelpetrengende eldre, blant dem 
også pensjonerte sjøfolk. Også en del middelaldrende 
pendlere. Ingen studenter, men noe unge voksne, særlig i 
tilknytning til Call Senter. Ingen aktive sjøfolk pr i dag.  

Hva er trolige 
utviklingstrekk for brukergr 

Stabile tall av nordmenn på Costa Blanca i alle trender for 
kommende år.  

VII.        Oppsummering og avslutning   Sjømannskirken i Torreviejas er og søker å 
være livsnær, omsorgsfull og oppsøkende, både i tenkning og praksis. Vi hviler ikke i å 
realisere dette, men det står heldigvis ikke bare på oss: For det er Gud som er virksom i 
dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. (Fil 2,13f).   
Dette gir kraft til tro, håp og engasjement for hvorfor Sjømannskirken er her.        

Torrevieja, 31.januar AD 2018 – Dag Magnus H. Havgar, sjømannsprest/daglig leder 
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