
2016 - ÅRSRAPPORT FOR Sjømannskirken i Aberdeen 

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

II. Året som har gått – kort oppsummering 
2016 er fjerde driftsår ved stasjonen. Skipsbesøk og annen velferd for sjøfolk har 
fortsatt hovedprioritet. Vi velger fortsatt å «vekte» vår ressursbruk: 80% sjøfolk og 
20% «landfolk». Ofte «spiser» administrasjon, møter og annet av de 80%. Med 
bakgrunn i den vanskelige situasjonen for olje- og gassindustrien, har dette året vært 
brutalt med tanke på oppsigelser, permitteringer og forflytting av både sjøfolk og 
«landfolk». Flere av «våre faste fartøy» har gått i opplag. Når et fartøy går i opplag 
mister om lag 25 personer sin arbeidsplass/permitteres. Også norske ansatte på 
landsiden har reist (expats). Vi mener derimot å se en dreining mot at flere nordmenn 
ansettes på lokale kontrakter. Antall ukependlere har også gått ned. Det positive er at 
flere norske studenter har funnet Sjømannskirken dette året. Flere og flere eldre 
nordmenn bosatt i Aberdeen finner også fram til Sjømannskirken. 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2013 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 680 1251 986 901 
     
Antall gudstjenester 9 8 6 7 
Antall gudstjenestedelt. 177 147 144 127 
Antall nattverdsfeiring 1 0 0 0 
Antall nattverdsgjester 13 0 0 0 
Antall døpte 0 2 1 0 
Antall konfirmerte 1 0 0 1 
Antall vielser (velsignelser) 0 0 0 2 
Antall gravferder 0 0 0 1 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

17 8 10 13 

Antall sosialsaker 0 2 0 0 
Arb. med sosialsaker 0 2 0 0 
Deltagelse andres arr/repr 14 25 25 25 
Antall deltagere andres arr/repr 744 1514 2434 1063 
Arrangement utenfor stasjon 106 83 82 20 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 849 459 1013 190 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer 3 25 18 15 
Frivillighet antall timer arbeidet 231 789 673 429 
     
     

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Vi hadde våre 2 første kirkelige velsignelser dette året. En av de på Sjømannskirken 
og en eksternt. Arrangement utenfor stasjonen er betydelig ned både i antall og 
deltakelse. Dette kan forklares med at antall utflukter med sjøfolk er kraftig redusert. 



Dette skyldes situasjonen for sjøfolkene; Kort liggetid til kai, færre fartøy, usikkerhet 
og uforutsigbarhet er noen av forklaringene. De resterende tallene er det svært liten 
bevegelse i. 

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

 
«Mål og Plan 2016» 

Bortsett fra antall utflukter med sjøfolk er målene 
for 2016 så godt som oppnådd. Dette må sies å 
være bra, med tanke på den krevende situasjonen 
for flere av våre «brukergrupper» (eller gjester 
som vi liker bedre) 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
«Mål og Plan 2017» 
 

Realistiske mål for 2017 framkommer i 
dokumentet «Mål og Plan 2017». Kort 
oppsummert må turer med sjøfolk nedjusteres 
kraftig. Ellers er det små justeringer i forhold til 
2016 

 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 2. Lokale årsverk: 0 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Glasgow: 4 gudstjenester + 1 basar. Edinburgh: 2 gudstjenester + 17. mai. 
Havnen Peterhead: Skipsbesøk ca 20 ganger  
Andre Havner i Skottland: Skipsbesøk ca 20 ganger 

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2006 2014 2015 2016 
Skipsbesøk (ant. besøk)  1342 1443 1405 
Skipsbesøk (ant. deltagere)  9819 9354 8211 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Vi oppnår vårt mål om 1200 skipsbesøk med god margin. Den lille nedgangen fra 
forrige år kan forklares med at vi for første gang i Sjømannskirkens historie i 
Aberdeen opplever at det ikke kommer nye fartøy til Aberdeen havn hver dag som er 
aktuelle for besøk. Det ligger alltid skip med nordmenn i havn, men vi besøker de 
vanligvis kun en gang ved hvert anløp. Også dette året har frivillig medarbeider Erna 
Christie (nå 79 år) bidratt med ca. 40% av skipsbesøkene i Aberdeen. Tallene 
inneholder også skipsbesøk i Peterhead, Montrose, Leith, Invergordon og Skotsk 
Vestkyst (ca. 200 utenfor Aberdeen).   

Anløp av «våre» skip i Aberdeen er 2062 (2413 i 2015). Vi fører anløp for andre 
havner i Skottland kun når skip besøkes. Vi antar at skipsanløp er omtrent 2500 totalt 
for alle andre havner. Altså et samlet anløp på om lag 4500 pr. år i Skottland. 
Peterhead havn besøker vi 2-3 ganger pr. måned. Montrose besøkes ca. 1 gang pr. 
måned. Brønnbåtene på skotsk vestkyst ble besøkt 4 ganger dette året. Dette er 
ressurskrevende besøk. 4 skipsbesøk kan gå over 3 dager. Det medfører 2-3 



overnattinger, ferger og mye bilkjøring. Vi vurderer allikevel denne ressursbruken på 
såpass få skipsbesøk som viktig. 

Økonomi 

Regnskapet viser et overskudd på £ 78,- Vi har reduserte kostnader og inntekter i 
forhold til budsjett. Avslutning av trykking av aviser til sjøfolk forklarer noe av dette. 
God kontroll på kostander og gode regnskapsrapporter hver måned er viktige verktøy 
for å lykkes i økonomistyringen.  Likviditeten er god ved utgangen av året (£ 22.162). 
Revisjonsberetning sendes direkte fra revisor til Hovedkontoret. 

X. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

Ca 800 på land (+ sjøfolkene) 

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 er stor usikkerhet om antall fartøy med nordmenn om 
bord kommende år.   

2. Expats er nedadgående.  Nordmenn på lokale kontrakter 
øker.  

3. Fastboende er stabilt 
4. Nordmenn på «rotasjon» (ukependlere) er nedadgående. 
5. Studenter er stabilt på ca 50 i Aberdeen 

XI. Oppsummering og avslutning 
Sjømannskirken i Aberdeen må sies å svare til forventningene etter fire års drift. Vi får 
mange gode tilbakemeldinger og kan fortsatt vise til gode tall for oppsøkende arbeid 
blant norske sjøfolk. Besøket på kirken kunne gjerne vært bedre. Med bakgrunn i 
nedgangstidene i olje- og gass-sektoren er det spennende tider for alle våre 
brukergrupper. Vi mener Sjømannskirkens tilstedeværelse i Aberdeen er viktig. 
Fortsatt er bønn og hardt arbeid en kombinasjon vi har stor tro på. Takk for tilliten. 

PS! Antall årsverk reduseres fra 2 til 1 fra 1. mars 2017. Daglig leder Terje Stenholt, 
slutter. Astrid Stenholt tar over som daglig leder. Sjømannskirken i Aberdeen tilføres 
ambulerende ressurser fra «Offshoreflåte-gruppen» med en person ca. en uke pr. 
måned. Ordningen evalueres fortløpende. 

Sjømannskirken Aberdeen 30.1.2017 

Terje Stenholt, Daglig Leder 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR Afrika sør for Sahara 

I. Presentasjon 
Tjenesten omfatter: Angola*, Algerie*, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, 
Egypt*, Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia*, Gabon, Gambia, Ghana*, 
Guinea, Guinea Bissau, Kamerun, Kapp Verde, Kenya*, Komorene, Kongo Brazzaville, Kongo 
Kinshasa, Lesotho, Liberia, Libya, Madagaskar, Malawi*, Mali, Marokko*, Mauritania, 
Mauritius, Mosambik*, Namibia, Niger, Nigeria*, Rwanda, Sao Tome y Principe, Senegal, 
Sentral afrikanske republikken, Seychellene, Sierra Leone, Somalia, Sudan*, Swaziland, Sør 
Afrika*, Sør Sudan*, Tanzania*, Togo, Tsjad, Tunisia, Uganda*, Zambia*, Zimbabwe*. 
(*Norsk ambassade i landet). 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 
Året har vært preget av møter knyttet til kirkelige handlinger - dåp, og konfirmasjon. Oppfølging av 
utestasjonerte og beredskapshendelser. Samarbeid med utenrikstjenesten. 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2014 2015 2016 
    
Antall gudstjenester 6 9 8 
Antall gudstjenestedelt. 91 588 690 
Antall nattverdsfeiring 1 4 4 
Antall nattverdsgjester 30 228 283 
Antall døpte  1 1 
Antall konfirmerte 3 1 8 
Antall vielser    
Antall gravferder 3 1  
Antall samlinger / samvær 29 17 21 
Deltakere på samlinger / samvær 293 718 986  

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

119 65 183 

Deltagelse andres arr/representasjon 2 3  
Antall deltagere andres arr/repr.  220 133  
Antall sosialsaker     
Arb. med sosialsaker     
    
Antall personer betjent 1624 2401 2466 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
To gjennomførte nettkonfirmantopplegget, og deltok på leir i Sjømannskirkens regi. En konfirmerte 
seg lokalt i Afrika, mens den andres stod til konfirmasjon i Sjømannskirken i Dubai. 
Beredskapshendelser er blitt prioritert i arbeidet. Antall samtaler har økt i løpet av året. Noe av dette 
er knyttet til oppfølging og kontakt via Video/Chat.  



V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

 
Å inkludere også Nord-Afrika i 
tjenesteområdet for den ambulerende 
stillingen. 
 

 
Utvidelse av tjenesteområde har satt ytterlige 
press på bruk av ressurser og prioriteringer i 
arbeidet. I tillegg kommer at ambulerende 
stillingen er blitt brukt inn i akutte vikarbehov i 
organisasjonen. Nord-Afrika er ikke besøkt i 2016. 
 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
 
Beskrivelse av den ambulerende tjenestens 
egenart, utfordringer og belastninger.  
 

 
En ambulerende tjeneste som skal dekke flere 
land og kulturer, er en ny måte å være 
Sjømannskirke på. Å ta fram en relevant og 
adekvat innsikt som kan bidra til å gjøre 
strategiske valg hensiktsmessige. 
 

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

 
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. Viktigste land 
er Tanzania, Mosambik, Angola, Nigeria og Ghana. 
 

 

VII. Oppsummering og avslutning 
I en dynamisk verden med raske endringer er den oppsøkende ambulerende tjeneste med kapasitet 
til rask respons, og oppfølging tilpasset situasjon og person i ulike kulturer, Sjømannskirkens 
mulighet. Her gjelder det å rigge arbeidet slik at vi er med før det skjer hendelser, og ikke baserer vår 
beredskapsoppfølging som et beredskapsmessig nød-utryknings-team. Å bygge relasjoner og 
nettverk i «fredstid» er en grunnleggende forutsetningen for en god kvalitativ ambulerende 
betjening. Det krever ressurser og kontinuitet. Tillit, troverdighet og omdømme bygges over tid 
gjennom nærvær i hverdagen. Det er dette nærværet som gjør at vi blir en aktuell, nødvendig, 
tilgjengelig og etterspurt samarbeidspartner. Å kvalitetssikre vårt nærvær bør være en av 
Sjømannskirkens høyeste prioriteter.  

Knut Lyngseth 
Ambulerende sjømannsprest – Afrika 
 









2016 - 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 tre enheter: 
Familieveiviseren har eget kontor i Alfaz og jobber med familier, barn og ungdom. 
Kirkesenteret i Albir er i år feiret og 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.  
 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
2016 har vært 20 årsjubileumsår for Sjømannskirken – Kirkesenteret – i Albir. Datoen for 
åpningen av huset i 1996, og den helga vi hadde lagt feiringen til, var i skolens høstferie. Og 
jubileum uten barn, ungdom og familier, var helt utenkelig. Dermed ble det jubileumsfeiring ei 
drøy uke til ende, der vi la festglans over de daglige møtesteder og aktiviteter. Det ble en 
festreise med mange givende samlinger. Jubileet resulterte i jubileumsboka «Norsk 
kraftstasjon i Alfaz del Pi» der historien om de første 20 årene er samlet mens de som var 
med på det, har bidratt. Likeså resulterte jubileet i nye kaffekopper, som også er brukelige å 
selge/gi bort.  

Vertskapet har kontakt med frivillige når de er i Norge og kan planlegge med dem når de 
kommer til Albir for kortere eller lengre tid. Det er en bevissthet om hva den enkelte vil og 
kan bidra med, hva som gir mot og engasjement. Frivillige gir stadig uttrykk for glede og 
takknemlighet over å være del av fellesskapet i Sjømannskirken og at de får bruke seg sjøl 
og sine ressurser til glede. Ca 20 nye frivillige ila året. Altså har 10 av de gamle avsluttet sin 
frivillige tjeneste. «Strikk og Litt», de unge damene som møtes ca hver 14.dag med 
strikketøy eller annet «tøy»; prater, blir kjent, og bidrar med produkter til julemarkedet. En 
fornyelse ble det av det som var til salg på årets julemarked. Barnas dag med klubber og kor 
på onsdag, der foreldrene kan møtes, i godt samarbeid med Familieveiviseren. På en 
uformell måte er det mulig å bli kjent, skape tillit og trygghet. Ungdomsklubben Post  har 
funnet sin form; der også unge er med i styret for klubben. Sjømannskirkens diakonale team 
skaper trygghet for den som trenger noen hos seg; gjennom besøkstjeneste og gjennom å 
være tilgjengelige. På hvert eneste arrangement har vi en Tankestrek; vi er kirke, vi 
forkynner det glade budskapet gjennom ordene som brukes og gjennom måten vi er 
sammen – og møter mennesker – på. 

 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 51699 43874 44830 45693 
     
Antall gudstjenester 74 71 82 78 
Antall gudstjenestedelt. 14811 12152 12060 11578 
Antall nattverdsfeiring 40 65 62 58 
Antall nattverdsgjester 4929 7288 7024 7094 
Antall døpte 7 5 11 5 
Antall konfirmerte 19 28 18 28 
Antall vielser 67 61 64 63 
Antall gravferder 9 5 11 8 



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

330 613 536 640 

Antall sosialsaker 77 82 51 53 
Arb. med sosialsaker 33 320 307 395 
Deltagelse andres arr/repr 97 78 93 91 
Antall deltagere andres arr/repr 2115 7410 10849 8858 
Arrangement utenfor stasjon - 39 29 28 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen - 853 598 475 
     
Antall «unike» frivillige – antall 
personer 

- 127 157 167 

Frivillighet antall timer arbeidet - 6526 6671 6777 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Det er en stor økning i antall besøk(syke-, hjemme-, fengsel-, bedrifts- og andre). Det 
diakonale teamet er lite å se på stasjonen, de har vært på farta der de har vært tilkalt, 
der de har oppsøkt og vært tilstede i ulike livssituasjoner. Arbeid med sosialsaker har 
også hatt en stor økning i 2016, selv om antallet saker ikke har økt. Det sier noe om 
krevende og komplekse saker der det har vært satt inn ulike tiltak, og der teamet har 
brukt mye tid på de enkelte situasjonene.  

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
VI. Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

Barne-og ungdomsarbeid:  
Opprettholde og videreføre: 2 klubber for 
barn, Barnekor, Søndagsskole 1 gang pr 
mnd. 
MILK og Ungdomsklubb 
 
 
 
 
 
Frivillighet: Få med flere yngre til kreativitet  
 
 
Økonomi: Ikke flere ett-åringer; mobilisere 
for givertjeneste og gaver til barne- og 
ungdomsarbeider 
 

Vi har rett og slett nådd målene vi satte oss! 
Barneklubbene og koret er i godt gjenge; 
ungene kommer og foreldrene møtes og er 
sammen. Søndagsskolen har ikke så mange 
barn som kommer, men medarbeiderne er 
trofaste. Ungdomsklubben har funnet sin form 
og for dem som kommer er det en god mulighet 
for å være sammen. MILK utdanner unge til å 
være med som ledere i konfirmant- og 
ungdomsarbeidet. 
Frivillighet: Strikk og litt er måloppnåelsen + at 
vi hadde produkter til julemarkedet som var 
mer beregnet på den yngre garde. 
Økonomi: vi oppnådde målet på NOK 180000 
til barne-og ungdomsarbeider.  

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
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: I januar 2018 vil vi se om målet er 
nådd: har vi flere frivillige? Går Sjømannskirken 
fortsatt på turer på torsdager? Har vi vært 
tydelige på alt det usynlige arbeidet som skjer i 
Sjømannskirken? 
 
Økonomi: Vi skal jobbe for å få 25 nye faste 
givere 



 

VII. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 8,7 årsverk fra Norge. I tillegg kommer Seniorprestepar 
på Solgården året gjennom, 2 vinterassistentpar vår og 2 vinterassistentpar høst  
 
Lokale årsverk: 0,8 
 

 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.  
 

VIII. Økonomi 
Det har vært god økonomistyring i 2016, og ansatte har vært bevisste på å øke 
inntekter og redusere kostnader. Det har vært gledelig å oppleve at det var et 
potensiale for lokale inntekter, særlig koblet opp mot barne- og ungdomsarbeidet.  

 

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

15000 

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 

Det er ikke grunn til å tro at det blir mange færre 
turister/reisende til Spania i 2016, med stabil politisk situasjon. 
Men pga at noen har mistet jobben i oljebransjen, har noen 
flere flyttet tilbake til Norge 

X. Oppsummering og avslutning 
Paulus oppfordrer filippermenigheten 3,16: «La oss bare, så langt vi er kommet, 
holde fram i samme spor». Hos oss gjelder det samme. Vi er inne i mange gode spor, 
og vi vil gjøre det vi har mot, tro og engasjement til for å fortsette som vi stevner.  
 
Albir 7.februar 2017 
 
Trine Færevåg 
Sjømannsprest/Daglig leder 
 

 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR ASIA/Steinar Rishaug 

I. Presentasjon 
Ambulerande presteteneste for Asia Øst vart frå 1.januar 2015 utvida til å skulle 
dekke resten av Asia med unntak av dei land der det fins fast etablering/stasjon. 
Tenesten blir difor nå kalla «Ambulerande Asia. Utvidinga skjedde utan at det i 
2016 følgte ytterlegare budsjettmidlar med. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
I 2015 har fleire land også i det nye tenesteområdet med blitt besøkt, nokre land 
opptil fleire gonger. For nettopp gjennom «gjenbesøk» kan visjonen om å hjelpe 
menneske til  «tru, håp og engasjement» realiserast. Kjappe «innom-besøk» 
skaper lite tillit, og er difor ein ueigna arbeidsmetodikk viss Sjømannskyrkja 
gjennom den ambulerande tenesten vil vere meir enn ei «service-kyrkje». 
Konsekvensen av store utvidingar av geografisk ansvarsområde  for kvar 
ambulerande stilling fører difor til at relasjonsbygging inn mot målgruppene blir 
mangelfulle, og resultata tilsvarande. Dette er  ei bekymringsfull utvikling i 
organisasjonen sett i lys av erfaringane frå 2016. 

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

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

71 52/393 66/658 

Deltaking  på andre sitt arr. 13 30 46 
Antal deltakarar  på andre sitt arr.  1053 1198 2666 
Antal sosialsaker  2 6 4 
Arb. med sosialsaker  2 9 5 
Personlege samtalar 201 140 225 
Antal personar betjent 3146 2044 3783 

IV. Kommentarar til nøkkeltala 
To færre gudstenester enn i 2015, noko som særleg galdt ei midlertidig endra utvikling 
i Shanghai. Gledeleg nok er likevel talet på deltakarar ved gudstenester totalt auka. 
Tidlegare har få eller ingen «eigne arrangement» blitt ført i statistikken, då all aktivitet 
er avhenging av at andre arrangerer (f.eks. KlubbNorge). I mai 2015 vart derimot 



konfirmasjonen i Shanghai  arrangert i privat bustad/hage, med økonomisk støtte også 
av Trusopplæringsmidlar. Difor er dette ført som eige arrangement. I juli vart det 
gjennomført ei mindre samling i Ørsta  med besøkande studentar frå bl.a. Shanghai. 
Statistikken viser stor auke i bedrifts- og kontorbesøk, og tilsvarande auke i kontakt 
med mange enkeltpersonar i tenesteområdet. Statistikken viser ny auke i personlege 
samtalar, og stadfestar dermed at dette er eit vesentleg karkteristika for ambulerande 
presteteneste. 

V. Mål for 2016 – korleis gjekk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåing 
1.Gjennomføre minst eitt besøk til dei nye 
destinasjonane i løpet av året. 
2.Oppretthalde besøksfrekvens til dei 
innarbeidde destinasjonane i Japan og Kina. 
3.Besøke Taiwan, Mongolia og Brunei ein 
gong i løpet av året 

Måla for 2016 er oppnådd. Rett nok er Mongolia og 
Brunei i gammalt ansvarsområde ikkje besøkt, men 
det er usikkert  om kor mange som lenger fins å 
besøke. Dette vil bli nærare sjekka opp i 2017. I nytt 
ansvarsområde har India, Sri Lanka og Nepal blitt 
besøkt. Dette var det optimale utfrå kapasitet og 
tilgjengelge budsjettmidlar. 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
1.Oppretthalde god besøksfrekvens. 
 
2.Besøke minst ein gang dei land som ikkje 
fekk besøk i 2016. 
 
3.Bidra aktivt til utvikling av Sjømanns-kirkens 
ambulerende tenester med sikte på tydelige 
målsettingar, overordna vurdering av behov og 
ressursar, arbeidsmetode og ordningar for 
kompetansebygging og ivaretaking.  

1 & 2: Dette innebærer minst tre besøk til Japan og 
Kina. Minst to besøk til Nepal og India. Minimum eitt 
besøk til Mongolia, Taiwan, Sri Lanka og 
Bangladesh. Sjekke ut behov i øvrige land (f.eks 
Vietnam, Kambodsja,Laos,Myanmar) 
 
3: Dette innebærer vilje til å gå inn i grupper og 
prosessar som skal utvikle den ambulerande 
tenesten. Arbeidet vil både vere eigeninitiert, og som 
eit resultat av utfordringar gitt av leiing og/eller andre 
kollegaer. 
 

VI. Brukargrunnlaget i tenesteområdet – 2016 
Ca antal nordmenn i 
tenesteområdet – 2016 

Totalt ca 3000: 
Ca 2400 i Japan, Kina, Brunei, Taiwan og Mongolia (liten nedgang i Shanghai 
frå 2015). Tala for Nepal, India, Bangladesh og Sri-Lanka er usikre, men er 
gjennom info frå ambassader og generalkonsulat estimert til ca 600. 

Definer viktigaste 
brukargruppe  
 

Japan: Expats, fastbuande og verftsarbeidara på rotasjon. Misjonærar i 
Kobe. Aukande studentgruppe i Tokyo. 
Kina: Expats og fastbuande. Verftsarbeidarar på rotasjon. Aukande gruppe 
studentar i Beijing og Shanghai, men litt reduksjon i medfølgande ektefellar 
og familiar, særleg i Shanghai. Kanskje midlertidig? 
Brunei: Verftsarbeidarar på rotasjon, men usikre opplysingar om antal i 
2016 
Mongolia og Taiwan: Bistandsarbeidar og misjonærar. Minkande grupper. 
India og Sri Lanka: I hovudsak personell på ambassader og generalkonsulat. 
Nepal: Ambassadepersonell og norsk misjon/bistandsarbeid. 

Kva er trulege utviklingstrekk 
for brukargruppene 

Stort sett stabilt for 2017, men svært spennande å følge kva normalisering 
av det bilaterale forholdet Norge-Kina vil medføre. 

 

VII. Oppsummering og avslutning 



Året 2016 har vore krevande arbeidsmessig grunna større områder som skulle betjenast 
innan same årsverk.  Men som tidlegare år har møter med enkeltmennesker og ulike miljø 
gitt oppmuntring og gleder i kvardagen. 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR  
AMBULERENDE PRESTETJENESTE PÅ FILIPPINENE 

I. Presentasjon 
Rapporten omfatter kun perioden fra 1.august til 31. desember 2016 pluss en besøksrunde i 
mai utført av Rune Birkeland som vikar i tjenesten. Tidligere har Filippinene vært betjent av 
ambulerende prest i Sør-Øst Asia og hatt besøk 3-4 ganger pr. år.  Det har vært vakanse og 
vikarer i denne stillingen slik at betjeningen har vært enda mer sporadisk de siste par årene.  
Fra og med august 2016 er området bemannet med ambulerende prest, Espen Feilberg 
Jacobsen,  i hel stilling med base i Manila, og i tillegg er prestens ektefelle, Kjersti Feilberg 
Jacobsen ansatt i en 50% stilling som diakonal medarbeider.  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Bakgrunnen for oppstart av helårstjeneste og fast base i Manila har vært rapporter fra 
ambulerende prester som har pekt på behovet for et mer kontinuerlig nærvær på 
Filippinene.  Manila er valgt som naturlig base siden ambassaden ligger her og det er sentralt 
i forhold til reise til aktuelle besøkssteder.   Foreløpig er Cebu området inklusiv Toledo,  
Dumaguete,  Davao og Angeles med Olongapo og Subic Bay aktuelle besøkssteder ved siden 
av Manila.  Vi har også hatt en tidkrevende sosisalsak i Puerto Princesa på øya Palawan,  og vi 
har gjort en privat visitt til Boracay (kjent turiststed).  

Arbeidet er oppsøkende og tydelig diakonal i sin karakter.  Vi har brukt tiden på å gjøre oss 
kjent i norske miljøer på Filippinene og sitter nå med en rimelig god oversikt,  selv om vi 
skjønner at det bor nordmenn mange flere steder på Filippinene enn det som i dag er faste 
besøkssteder.   Et typisk mønster er at en nordmann som gifter seg med en filippinsk dame 
ofte slår seg ned på stedet hun kommer fra,  -  og drar omsorg for henne og hennes familie 
der.  Slik blir det mange enkeltpersoner som bor utenfor allfarvei. 

Vi får mange sosisalsaker og mange av disse sakene er omfattende og krevende.  Aktuelle 
problemstillinger er rus, alkholmisbruk,  alvorlig sykdom,  problem med myndighetene på 
grunn av ulovlig opphold i landet ut over turistvisums gyldighetstid.  Fengelsesbesøk er en 
annen viktig oppgave.  

Facebook og norsk-filippinske grupper på Facebook -  samt Messenger er de beste 
redskapene for å komme i kontakt med de aktuelle miljøene.  I Manila har det vært gjort 
systematisk oppsøkende tjeneste til de norske bedrifter og sammenhenger som finnes der.  
Vi har nå en naturlig plass i forhold til ambassade,  norsk- filippinsk forretningsråd,  lokal 
bokklubb for damer, 17.mai komite og andre lokale grupperinger/treffesteder.   

Vi har fått en del spørsmål med ønske om at det blir etablert en lokal sjømannskirke,  men 
det er verken besøksgrunnlag for en slik fast etablering,  eller en naturlig geografisk 
plassering for noe slik.   Denne virksomheten  vil i all hovedsak være oppsøkende også i tiden 
som kommer.   Det kan bli aktuelt å arrangere enkeltarrangementer der vi leier et lokale,  
men dette vil kunne være helt sporadisk og gjerne knyttet til forestående høytider.   



III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006  2015 2016 
    
Antall gudstjenester  1 9 
Antall gudstjenestedelt.  32 260 
Antall nattverdsfeiring  1 2 
Antall nattverdsgjester  28 32 
Antall døpte  2 1 
Antall konfirmerte    
Antall vielser (har ikke vigselsrett)    
Antall gravferder    
Antall samlinger / samvær  3 11 
Deltakere på samlinger / samvær  850 393  

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

  111/273 
Ant besøk/deltagere 

Deltagelse andres arr/representasjon  1 49 
Antall deltagere andres arr/repr.   493 669 
Antall sosialsaker    30 
Arb. med sosialsaker    135 
    
Antall personer betjent  853 1431 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Tallene for 2016 gjelder kun perioden fra 1. august til 31. desember,  pluss en besøksrunde i mai ved 
Rune Birkeland som vikar.   Det betyr at 17.mai feiring og gudstjenster i den forbindelse er med i 
statistikkn.   I tillegg til 4 julegudstjenester deltok vi med andakt og julesang på 2 andre 
arrangementer,  det ene av dem i Angeles med 105 deltagere.  Rubrikken med antall besøk kan med 
fordel deles opp for å gi et mer presist bilde.  

Det er gjort 11 fengeselsbesøk, 9 sykebesøk av til sammen 15 pasienter, og 91 andre besøk med til 
sammen 248 deltagere.  De øvrige besøk har vært  bedriftsbesøk eller besøk/deltagelse i andre 
sammenhenger.    Det mest arbeidskrevende (og også meningsfulle) i denne tjenesten er uten tvil de 
mange sosialsakene.  5 av dem  har vært særlig omfattende og har fått sin løsning ved at de aktuelle 
personer er brakt hjem til Norge for enten avrusning,  sykehusopphold,  eller rehabilitering på annen 
måte.  Den første av disse sakene ble påbegynt av Rune Birkeland da han var på Filippinene i mai, 
Sakene har vært løst i nært samarbeid med ambassaden,  men for alle disse sakene er det sannsynlig 
at de ikke ville vært løst uten Sjømannskirkens medvirkning.  De øvrige sakene har vært av no lettere 
karakter,  men flere av dem har krevd oppfølging over noe tid.  I julen fikk vi to nye saker,  som begge 
ser ut til å få sin løsning nå på nyåret. 

De to fangene som jeg besøker jevnlig, sitter begge i fengsler med kummerlige forhold,  og både 
mulighet for søvn, mat, sikkerhet og helsestell har klare mangler.  Den ene fangen er nylig dømt,  
men saken ankes og det er sannsynlig at han har sittet som  uskyldig i snart 3 år.   Den andre fangen 
har sittet i snart et år, og enda ikke fått dom.  Rettssystemet på Filippinene er svært korrupt og det er 
uendelig tregt.  Fraværet av normal rettssikkerhet er påtagelig. Besøket av disse fangene koster en 
del i reisepenger,  men jeg anser dette som en prioritert oppgave for noen av de aller mest utsatte. 



Når det gjelder Gudstjenester tenker jeg at det er vanskelig å få til noe regelmessig annet enn opp 
mot høytider,  og da særlig knyttet til jul og 17.mai.   Da kan vi påregne å ha Gudstjenester alle 
aktuelle besøkssteder.   I Manila bor folk til dels langt fra hverandre i reisetid,  og det er ikke noe 
naturlig samlingssted å bruke fra måned til måned så langt vi kan se nå.  I den grad vi skal få til noen 
flere gudstjenester eller andre samlinger må det bli på bakgrunn av enkelttiltak.  Det kan være at 
arrangementer for barnefamilier kan samle,  vi fikk et positivt eksempel på dette da vi før jul laget til 
en pepperkakebakedag på Norwegian Training center i samarbeid med ambassadørens ektefelle.  Da 
deltok nesten samtlige barnefamilier i området  

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

- Komme i gang,  bli kjent. 
- Få etablert virksomheten 
- Definere oppgavene 
- Etablere samarbeidsrelasjoner 

 
 

-  Fortsatt områder og personer som skal 
undersøkes, men godt i gang. 

- Mangler arbeidsvisum og må bruke mer 
tid på dette. 

- Ser konturene av oppgavene, og er godt i 
gang med dette. 

- Gode relasjoner etablert 
Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 

- Visum på plass 
- Etablere mer forutsigbar besøksrytme 
- Etablere noen flere faste tradisjoner 
- Videreutvikle kontaktnett 

 

-  Bør være på plass innen 1.halvvår 
- Forutsigbarhet både for oss og for de som 

skal besøkes 
- Tradisjoner som kan styrke tjenesten 

VI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

Ca 2000  (Ambassaden har vel 600 registrert, men mange lar være å 
registrere seg.  Tidligere har det vært antydet 3-5000 i rapporter,  
men vi tror at ca 2000 er et mer korrekt tall.) 

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

I Manila:  Ansatte på ambassaden,  i norsk shipping og andre 
internasjonale bedrifter,  noe misjonsvirksomhet/humanitær 
virksomhet.  Øvrige steder:  Sjøfolk i tjeneste, pensjonerte sjøfolk og 
uføretrygdede personer. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Noe nedgang i enkelte områder blant folk i jobb,  på grunn av krisen i 
oljenæringen,  men dette kan være forbigående.    
Kan bli flerer overvintrende pensjonister på sikt ettersom Filippinene 
blir mer kjent som turistland.  Er billigere å leve her enn i Thailand, og 
enklere språkmessig. 

 

VII. Oppsummering og avslutning 
Oppstarten har vært krevende.  Mye praktiske ting som skulle på plass.  Vi er nå vel i gang.  Tjenesten 
er meningsfull,  ikke minst på grunn av de mange sosialsakene der vi kan være med å gjøre en 
forskjell.  Nordmenn bor svært spredt og vi blir veldig avhengige av lokale kontaktpersoner for å 
kunne få til samlinger.    Takk til Stein Vange, Rune Birkeland  og andre som har gått foran og lagt 
grunnlaget for tjenesten her.   



2016 - ÅRSRAPPORT FOR AMBULERENDE SØR-AMERIKA 

I. 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. Fra 2017 er stillingen kun 20%. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
I løpet av 2016 er det blitt foretatt fire reiser til Sør-Amerika. Den første turen i februar gikk ut på å være kirke for 
ferierende nordmenn i Nordøst-Brasil. Deretter ble det en 17. mai-runde til Brasil og Argentina. I september 
deltok vi på Paralympics i Rio, og på medarbeidersamling i USA. Året ble avsluttet med en adventsrunde til 
Argentina, Bolivia, Chile og Brasil. 
 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2014 2015 2016 
    
Antall gudstjenester 8 2 8 
Antall gudstjenestedelt. 342 49 537 
Antall nattverdsfeiring 5 1 4 
Antall nattverdsgjester 72 20 125 
Antall døpte 1 0 1 
Antall konfirmerte 0 0 0 
Antall vielser 1 0 0 
Antall gravferder 0 0 1 
Antall samlinger / samvær 5 2 24 
Deltakere på samlinger / samvær 152 48 480  

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

56 36 70 

Deltagelse andres arr/representasjon 12 3 12 
Antall deltagere andres arr/repr.  800 10 605 
Antall sosialsaker  0 0 0 
Arb. med sosialsaker  0 0 0 
    
Antall personer betjent 1650 500 2000 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Å sammenligne tallene for 2016 med året før har liten hensikt. 2015 var et «unntaksår», grunnet vikariering i Rio, 
samt sykdom som gjorde adventsturnéen måtte avlyses. I forhold til tidligere år, er det imidlertid en liten økning 
på antall arrangerte samlinger og på antall besøk. Nattverdstallene er også økende. Ellers har tallene holdt seg 
jevne. Det ble en del arrangementer både i Natal i februar og under Paralympics, som drar opp statistikken. Det at 
nattverdstallene øker, henger kanskje sammen med at folk er begynt å bli vant med at det som regel er nattverd 
på gudstjenestene jeg inviterer til. 

  



V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

• Besøke Natal i februar 
• 17. mai-turné 
• Bryllup og fengselsbesøk i juli 
• OL i Rio i august 

 
• Adventsturné 

 

• Godt turistkirkeopplegg i Natal 
• Rio, Brasília og Buenos Aires – Hurra! 
• Avlyst  
• Etter avtale med SK jobbet jeg under 

Paralympics, og ikke OL 
• Besøk til Buenos Aires, Cochabamba, 

Santiago, Brasília og São Paulo. 
Nye mål 2017 (stillingen redusert til 20%) Kommentar til nye mål 

• Besøke Bogota 
 

• Besøke Cuenca  
• Besøke Buenos Aires 

 
• Besøke São Paulo 

 

• Førstegangsbesøk til norsk ambassade i 
Bogota 

• Fengselsbesøk 
• Reise på et tidspunkt jeg kan treffe 

studenter 
• Fengselsbesøk, gudstjeneste 

VI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

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. 

 

VII. Oppsummering og avslutning 
2016 har vært et jevnt godt år for den ambulerende tjenesten i Sør-Amerika. En forsiktig økning i antall betjente 
nordmenn er jo hyggelig å registrere. Takk til ledelsen i SK for nok et år med god støtte og oppfølging. Takk til 
gode samarbeidspartnere rundt om i Sør- Amerika. Og ikke minst, takk til Gud som har virket med sin ånd i alle 
kriker og kroker jeg ikke drømte om at fantes. 

Avaldsnes, 31. januar 2017 

 
Anne Netland 

Ambulerende sjømannsprest for Sør-Amerika 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR BELGIA/LUXEMBURG 

I. Presentasjon 
Virksomheten i Belgia/Luxemburg er sammensatt med hensyn til geografi og brukergrupper. 
Stasjonen ble sammenslått som en enhet, for hele Belgia i 2012. Store avstander og totalt 
ulike brukergrupper, gir utfordringer men også fantastiske muligheter. Når barnekor eller 
konfirmantene fra Waterloo/Brussel med sine familier tar turen til Antwerpen og sprer glede 
blant de eldre i kolonien opplever vi rikdommen i å være en kirke. Vi får være vitner til at 
mennesker hjelper hverandre med å gi mot til tro håp og engasjement i hverdag og fest. 
Månedlige turer til Luxemburg er en av kremoppgavene denne tjenesten gir. Utfordringen er 
naturligvis til å finne balansen og å utnytte ressursene klokt på en så sammensatt stasjon.    

II. Året som har gått – kort oppsummering 
2016 har vært preget av endring i stab, både i Waterloo og Antwerpen. Det har vært mange 
detaljer å ta tak i etter salget av katedralen i Antwerpen og oppstart i nytt lokale februar 2016. 
Det nye lokalet i Antwerpen er godt tilpasset dagens behov og det er moderate åpningstider, 
som muliggjør at havna kan prioriteres. Stab i både Antwerpen og Waterloo er 
«skreddersydd» etter behovene vi ser i brukergruppene og månedlige felles stabsmøter gjør 
at staben oppleves som en enhet. Å være kirke er blant annet det å gi tilhørighet på tvers av 
alder, kjønn og livssituasjon.  Dette er noe av det som preger Belgia/Luxemburg stasjonen. 
Vi opplever stadig at det å ha så ulike brukergrupper i Luxemburg, Antwerpen og 
Waterloo/Brussel er en styrke, og gir mange unike menneskemøter, som beriker oss med 
livets mangfold. Respekt for behovene de ulike gruppene har blir ivaretatt av stabene som 
har sine fokusområder i Antwerpen og Waterloo. Stab er godt tilpasset brukergruppene og 
dette fungerer optimalt både i Antwerpen og Waterloo.  Luxemburg har falt litt mellom stolene 
i 2016, men vi har håp om at dette vil rettes opp i 2017. 

Terrorangrepet mot Brussel i mars 2016 ble håndtert på en måte som imponerte mange. Da 
skoler og arbeidsplasser ble stengt, var presteboligen åpen for alle som trengte fellesskap og 
støtte i en krevende tid. Bomben som ble sprengt på Zaventem var rett ved SAS innsjekking 
og det var et under at ikke nordmenn omkom. Det ble viktig å ha et samlingspunkt for å 
finne trygghet i en urolig tid. 

Shape (Nato) har en stor norsk koloni som ønsker mer tilstedeværelse fra Sjømannskirken. 
Den korte avstanden til Waterloo og det at det ikke foreligger noen formell avtale gjør at vi for 
tiden kun betjener de med konfirmasjonsundervisning. 

Kirkerådet er supplert i 2016 så flere brukergrupper er representert og balanse mht geografi. 
Representant fra stab i Waterloo og Antwerpen deltar også fast på kirkerådsmøter. I januar 
2017 fikk vi også med en representant fra Luxemburg 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 21577 13934 10377 7385 
     
Antall gudstjenester 107 37 27 25 
Antall gudstjenestedelt. 4041 1646 1351 1373 
Antall nattverdsfeiring 45 20 24 15 
Antall nattverdsgjester 1040 605 438 477 
Antall døpte 6 6 2 2 



Antall konfirmerte 17 6 7 9 
Antall vielser  1 1 1 
Antall gravferder  1 2 23 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, 
fengsel-, bedrifts- og andre) 

96 35 38 90 

Antall sosialsaker 47 18 22 3 
Arb. med sosialsaker 55 3 15 20 
Deltagelse andres arr/repr 8 14 6 8 
Antall deltagere andres arr/repr 1318 472 832 535 
Arrangement utenfor stasjon  3 37  
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  20 551  
     
Antall «unike» frivillige – antall 
personer 

 545 510 129 

Frivillighet antall timer arbeidet  1740 1303 359 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Det er en nedgang i besøkstallene som er dramatisk når vi ser på tallene 10 år tilbake. Da 
var Antwerpen fortsatt en stor stasjon, med mye utleie og flere besøks steder. Det har vært 
en god oppgang i besøkene i høst sammenlignet med våren. Vi har det høyeste 
gjennomsnittet på gudstjenestedeltagelse og i høsten 2016 hadde vi rekordstort kull med 
konfirmanter. Dette er mye bra utvikling i både Antwerpen og Waterloo dette året. 
Lørdagsgrøtene begge steder er godt besøkt og gir gode tall på arrangementer.   
 
Det samlede besøkstallet for Waterloo i 2015 var 3416. Det er det tallet vi egentlig bør 
sammenligne med da tilbudet/åpningstider i Antwerpen er kraftig redusert. Antwerpen 
besøkstallene er nå stabile og gode sett på bakgrunn av den nye driftsmodellen, og jeg 
mener vi er omtrent der vi kan forvente mht besøkstall.  

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 
 
- Finne en løsning for lokaler i Waterloo  
 
- Øke antall skipsbesøk  
 
 

 
Det er ikke blitt noen endring i lokaliteten i 
Waterloo. Nå slår vi oss til ro med lokalene i 
All Saints 
 
Vi har ikke klart å øke antall skipsbesøk, men 
har en god rutine på skipsbesøk.  

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
-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 

Flere i stab skal gå på skipsbesøk 
 
Vi har planlagt flere tiltak for å nå dette målet; 
felles gudstjenester m ulike aldersgrupper, 4 
og 6 års samling, minilederkurs og klubber 
 
Mer samarbeid med svenske kirken i deres 
lokaler vil sikre økt tilstedeværelse i Brussel 
 
Mer samarbeid med danskene vil hjelpe oss å 
gi et bredere tilbud 

VI. Antall årsverk  
Årsverk utsendt Norge: 3 i faste stillinger og 1,3 i ektefelleansatte = 4,3 Lokale årsverk: 0,30 



VII. Besøks steder utenom kirken/enheten 
Nordmenn i Luxemburg besøkes ca. en gang i måneden.  

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2006 2014 2015 2016 
Skipsbesøk (ant. besøk) 1024 131 114 43 
Skipsbesøk (ant. deltagere)  412 388 189 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
I fjor ble mange skip besøkt av diakon i SKUT, det er derfor vanskelig å sammenligne 
tallene. Nå har vi en stabil og god løsning i Antwerpen som sikrer gode kvalitetsbesøk på 
skip.  

X. Økonomi 
Stasjonen har en god økonomi etter salget av kirken i Antwerpen. På sikt er det mer 
utfordrende, da de gamle lokalene I Antwerpen var det som skaffet den største inntekten 
gjennom utleie og basar. Vi må se på nye måter å tjene penger og dette vil bli viktig prioritet i 
årene som kommer. Det er gode tradisjoner for samarbeid med næringslivet i Belgia og 
Luxemburg. Her må det gjøres en innsats i årene som kommer.  

Boligen i Waterloo har vært dårlig vedlikeholdt over lang tid. Her er det behov for mye 
oppgradering. Da arbeidet i Waterloo i stor grad er prestegårdsdrift er dette en ekstra viktig 
prioritering.  

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

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.  
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.  

XII. Oppsummering og avslutning 
Åpningen av nye lokaler i Antwerpen i februar markerte en overgang for Sjømannskirken i 
Belgia. Savnet etter den gamle katedralen er sterkt tilstede hos mange, men heldigvis er det 
også stor glede over praktiske og moderne lokaler. Vi går inn i 2017 med lettbente lokaliteter 
og et godt kirkestyre i ryggen. Etter kun 6 måneder i denne stillingen er fortatt mye nytt, men 
jeg ser fremover på spennende år med denne svært sammensatte stasjonen. Det er en god 
kombinasjon av lange tradisjoner og et moderne liv for nordmenn i utlandet. Det gamle og 
det nye møtes og beriker hverdagene i Sjømannskirken i Belgia/Luxemburg. 

Britt Aanes Ekhougen 

Sjømannsprest/daglig leder 



 

 

 



Årsrapport – Beredskapsseksjonen 2016 
 
2016 var et jubileumsår for PIO-kurset, da var det 25 år siden det første kurset ble 
holdt i Haugesund. Jubilert ble feiret på generalforsamlingen i juni og ved at PIO-
kurset var tema på alle fire arbeidermøtene. Det er et privilegium å få bidra til at 
kollegaer får utvikle det kanskje viktigste arbeidsredskapet i tjenesten; samtalen. 
Denne gangen la vi vekt på hverdagssamtaler og ikke så mye samtaler ved de store 
hendelsene. Rundt 150 medarbeidere deltok på kursene, i tillegg var 15 med som 
gruppeledere. I tillegg til mye annet gir det oss stor respekt for Sjømannskirkens 
dyktige medarbeidere! 
 
Beredskap, å være forberedt hvis noe skulle skje, blir en mer og mer integrert del av 
samfunnet. Ikke minst gjelder dette de menneskene som er involvert, hvordan ha 
omsorg for de som er rammet av ulykken eller katastrofen? Vi synes vi har kontakt 
med flere og flere grupper og virksomheter som har fokus på dette. Ikke fordi de må, 
fordi det er lovpålagt. Men heller som et genuint ønske om å stille opp for de som er 
rammet. Å få bidra til å utvikle denne gode siden med kompetanse og trening er et 
privilegium. Fordi Sjømannskirkens får et stort tilfang av erfaring og kompetanse med 
alt som skjer rundt i verden, har viktige bidrag å komme med. Et eksempel er Turøy-
ulykken i april 2016. Sju medarbeidere i Sjømannskirken var sterkt inne i 
oppfølgingen av ulykken og erfaringene er i etterkant etterspurt av mange selskaper 
og organisasjoner. Et annet eksempel er oppfølgingen av Siem Pilote i 
flyktningetjeneste i Middelhavet. Eksemplene er mange. 
 
Vi får mye positiv tilbakemelding på Nødnummerappen. Selskapet som utviklet den 
har imidlertid sluttet med apper. Vi må derfor i løpet av 2017 vurdere sammen med 
IT-avdelingen hvordan vi håndterer driften av den videre. 
 
Seksjonen har i 2016 hatt tre ansatte: 

Kjersti Helland Beredskapsrådgiver 
Britt Ystebø  Beredskapsrådgiver 
Petter Skants  Seksjonsleder 

Seksjonen har arbeidet etter en Handlingsplan for arbeidet som er godkjent av ledergruppen. 
 
Seksjonsleder har i 2016 vært medlem av Ressursgruppen for Den norske Kirkes tjenester 
ved katastrofer og ulykker og har deltatt i nettverksgruppe for Maritim beredskap i Bergen og 
er vært medlem av organisasjonens Olje og gass-utvalg. Og var leder for gruppen som 
leverte utredningen Konsekvenser av næringslivets globalisering for Sjømannskirken. 
 
Fokus - Intern beredskap/opplæring  

- Innføringskurs i beredskap for nyansatte 
Seksjonen har i perioden deltatt på fire innføringskurs i beredskap.  
 
- Videreopplæring i beredskap 

Kurset er for ansatte med et særlig beredskapsansvar som prester, 
diakoner og daglige ledere. I år ble kurset avholdt på Garder kurs og 
konferansesenter på Gardermoen.11 medarbeidere deltok. Nye eksterne 
foredragsholdere var RVTS-Øst og UD-Ops. 

- Øvelse og beredskapsfaglige kurs   
I løpet av 2016 ble det avholdt tradisjonelle 6 beredskapsfaglige kurs og 
øvelser: 5 tradisjonelle beredskapsseminarer og øvelser hvor vi i tillegg 



samhandler og øver med eksterne partnere og ambassader i: Sveits, 
Dubai, Rotterdam, Singapore og Pattaya. 

- 1 beredskapsøvelse avviklet overfor Norgesarbeidet  
 

Beredskapsfagligtema på medarbeidersamlinger 
I 2016 avviklet seksjonen PIO-Word kurs på medarbeidersamlingene i Europa, Østen 
og USA. Kurset gir trening i å samtale med pårørende og mennesker i kriser. 
 
Fagdag for ambulerende prester og studentprester 
Seksjonen har avviklet et sikkerhetskurs for gruppen i samarbeid med 
konsulentselskapet Bestia 

 
Hovedkontorets beredskapsvakt 
2 møter med beredskapsfaglig fokus 
Varslingsplaner 
Alle enheter i Sjømannskirken skal ha en varslingsplan. Seksjonen følger opp at 
enhetene har dette og gir råd om hensiktsmessig planverk for den enkelte enhet. 
Seksjonen har ellers løpende kontakt med alle enhetene i utlandet, og får og følger 
opp en del henvendelser i løpet av året. 
Nytt i 2016 
Seksjonen har laget et internt Førstehjelpshefte i beredskap og kriseoppfølgning. 
Hefte er ment å være et støtteverktøy til å strukturere tankene og arbeidsoppgavene 
ved kriser og katastrofer.  
Økt fokus på evaluering etter hendelser via en utvidet mulighet for rapporting.  
 
Markedsavdelingen 
Kontakten med Marked Næringsliv er god, nødvendig og meningsfull. Seksjonen har bidratt 
faglig til prosjektet krisekontakt.no, utvikling av øvelseskompetanse og har i tillegg vært 
trukket inn i møter med samarbeidspartnere. Vi har hatt flere samhandlingsmøter i løpet av 
året. 
 
Fokus- Samarbeidspartnere Næringsliv  

− Påmeldingen til de åpne kursene Pårørende-Informasjon-Omsorg (PIO-kurs) er 
dessverre fortsatt preget av utfordringene i olje- og gassektoren og vi i 2016 har vi 
arrangert to åpne kurs, mens like mange måtte avlyses på grunn av manglende 
påmelding. Gledelig er det derfor at vi i tillegg har arrangert hele 5 bedriftsinterne en-
dags og to-dags kurs for Hurtigruten og diakonale høgskoler.  

− Foredrag, øvelser og kurs. I løpet av året ble det, i tillegg til overnevnte, holdt 12 
foredrag, 25 kurs og 3 øvelser for Sjømannskirkens samarbeidspartnere, totalt 40. 
Det mest spesielle var nok krisetelefonsentertrening for Telenor Pakistan. Telenor 
ønsker å prege hele sin organisasjon med norske verdier og dette var et bidrag til å 
hjelpe med dette. Sjømannskirken har hatt et beredskapssamarbeid med Telenor i 
over 20 år. Denne type kontakt skjer på kommersiell basis og det var litt flere av disse 
oppdragene i 2016 enn året før. Den generelle opplevelsen er at interessen er 
økende. 

 
Kontakten med Europeiske reiseforsikring er fortsatt god. I desember var seksjonen på 
studietur til København og besøkte blant annen Europeiskes alarmsentral, Euro Alarm. Et 
svært nyttig og faglig utbytterikt besøk.  
 



Utenriksdepartementet omorganiserte sommeren 2015 og seksjonens kontakt er nå særlig 
mot UD’s operative senter. Kontakten er god og hensiktsmessig. Seksjonsleder er med på 
årlig samhandlingsmøte med departementet. 
 
Fokus - Samarbeidspartnere Undervisning 
Gjennom beredskapsavtaler med universiteter, høyskoler og folkehøyskoler, nå også 
bibelskoler, oppnår vi kontakt med utdanningsmiljøet i Norge. Til nå har 69 
undervisningsinstitusjoner inngått beredskapsavtale med Sjømannskirken. Dette året 
har de fleste høyskolene fusjonert, dette har endret mange av avtalene og desverre 
ført til noe mindre inntekt. Arbeidet med endring av avtaler og oppfølging av dette har 
vært krevende.  
Økt fokus på terror skaper frykt og uro for de som har ansvar for studenter i utlandet. 
Tilbakemeldingene fra undervisningssektoren er at avtalen med Sjømannskirken er 
gått fra «nice to have» til «need to have». 
 
Kontakten skjer både i møte med studenter, elever, møte med administrasjon i 
forhold til beredskapsplanverk, HMS og møte med lærere som har ansvar for 
studenter i utlandet. Det finnes også mange fellesarenaer for ulike institusjoner, som 
beredskapsforum og seminarer, hvor vi blir invitert til å delta. Dette er viktige arenaer 
hvor vi når mange.  
 
Det har vært en merkbar endring i krav fra departement og samfunnet generelt om å 
ha beredskapen på plass, alt fra planer til øvelser. Dette har ført til at vi har hatt flere 
diskusjonsøvelser for kriseledelse på høyskoler, med fokus på god krisestøtte i 
utlandet ved hendelser. Hver enkelt skole tar individuell kontakt for hvordan de 
ønsker Sjømannskirken som en ressurs. 
 
Vi har inndelt kontakten i tre. Beredskapsdag (13 i 2016), som innebærer en 3-6 
timer med teoretisk beredskapskompetanse, erfaringsutveksling, caser og 
gruppearbeid. Beredskapsgjennomgang (6 i 2016), ofte et førstemøte med nye 
samarbeidspartnere om hva en beredskapsavtale innebærer og Sjømannskirkens 
arbeid. Og Utreiseseminarer (10 i 2016) som er direkte møte med studenter med 
fokus på beredskap og sikkerhet ved utenlandsopphold og relasjonen til 
Sjømannskirken. 
 
Samarbeidet med studentprestene og de ambulerende prestene oppleves også som 
godt og viktig. Mange av studentene møter Sjømannskirken først i Norge. Dette øker 
bevisstheten om våre ressurser ute og hva vi kan bistå med hvis noe skjer. 
Samarbeidet med ANSA er godt fra generalsekretær til lokallag. 
 
Avslutning 
Dette er den siste årsrapporten fra Beredskapseksjonen, i alle fall i nåværende form. 
Sjømannskirken omorganiserer. Fra 2017 vil seksjonen være en integrert delt av regionen 
Beredskap/Næringsliv i Utenlandsavdelingen. Sett fra vår side er det en god og riktig 
utvikling at det organisatorisk legges til rette for mer og bedre samhandling med enheter vi 
allerede har mye kontakt med. Samtidig er vi oss bevisst at beredskap er et viktig tema for 
alle enheter. Dette arbeidet vil fortsette som nå.  
 
Vi har spennende år foran oss! 
 
Petter Skants 
Seksjonsleder 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR Berlin  

I. Presentasjon              
Den norske sjømannskirken i Berlin holder til i Den svenske kirken, Victoriaforsamlingen sine 
lokaler og har en relativt liten stab: Utsendt prest, ettåring og en lokalt ansatt i 50 % stilling 
frem til og med august og i 60 % stilling fra september. 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», arbeid og trosopplæring blant barn og unge og familier, Ung norsk i Berlin, 
oppsøkende virksomhet og nettverksarbeid, diakonalt arbeid, samt vielser, kulturarbeid og 
nettverksjobbing. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Det har vært kontinuitet når det gjelder fast ansatte, ettåring, Kathrine Langeland, gikk over i 
en praktikantstilling fra august 2016 og fortsatte dermed sitt ansetteleseforhold til 
Sjømannskirken. Dette har gitt en verdifull stabilitet for stab og kirke. I Berlin søker vi å være 
en inviterende og åpen kirke ved å tilby et mangfold av arrangement og aktiviteter ved kirken, 
og i samarbeid med andre på forskjellige arenaer. Nytt av året er at vi har startet opp 
virksomhet i den bydelen som ligger lengst unna kirken, og har småbarnstreff i Prenzlauer 
Berg/Pankow. Alle våre aktiviteter er knyttet opp mot den månedlige gudstjenesten med stort 
fokus på involvering, deltakelse og eierskap. Vi legger vekt på å ha steder der det skal være 
lett å komme, og alle skal bli møtt av et håndtrykk og bli inkludert i felleskapet. Vi jobber 
kontinuerlig med å senke kostnader og øke inntektsiden vår, noe vi har klart også i år, samt 
at vi på lokale midler har hatt mulighet til å øke stillingsprosenten til vår kontormedarbeider i 
løpet av året. Det har gitt en positiv virkning i stab og arbeidssituasjon. Alle målene som ble 
satt for 2016 er blitt jobbet med og realisert.  

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 4155 7006 6996 6959 
     
Antall gudstjenester 51 36 35    32 
Antall gudstjenestedelt. 1743 1750 1949 1732 
Antall nattverdsfeiring 40 29 30 26 
Antall nattverdsgjester 1016 977 963 820 
Antall døpte 1 1 3 3 
Antall konfirmerte 1 3 4 0 
Antall vielser 8 14 5 13 
Antall gravferder 0 2 0 1 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

27 13 10 15 

Antall sosialsaker 0 2 1 4 
Arb. med sosialsaker 0 9 1 4 
Deltagelse andres arr/repr 141 37 40 18 
Antall deltagere andres arr/repr 0 1022 1983 651 
Arrangement utenfor stasjon 0 4 1 1 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 0 105 27 19 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer - 99 116 129 
Frivillighet antall timer arbeidet - 864 901 1338 

 



 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
I år opplever vi at antallet som søker til kirken har stabilisert seg til å ligge rundt 7000, slik det 
har vært de siste 3 årene.  Antall gudstjenestedeltakere har holdt seg jevnt høyt i snitt etter et 
enormt hopp i 2014, og det samme med nattverdtallet. Vi har jobbet aktivt med å bygge 
menighet, invitere til nattverd og involvere menighetens små og store i oppgaver i 
gudstjenesten. Dette viser seg nå å gi resultater. Vi når i år flere studenter gjennom Ung 
Norsk i Berlin og det er gledelig å se at konkrete tiltak mot spesifikke grupper gir resultat.  

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

- Satse på å utvikle tilbudet med 
trosopplæring fra 0-18 år, ved å rekruttere 
flere deltagere, spesielt satse på 
rekruttere gutter også, gjennomføring av 
trosopplæringsplan og videreføre arbeidet 
med å knytte det opp mot høytider og 
gudstjenester 
- Arrangement for ungdom over 
konfirmantalder blir et månedlig tiltak.  
- jobbe aktivt med informasjonsarbeidet og 
sosiale medier for å nå flere.  
- videreføre oppsøkende virksomhet 
knyttet mot kunst – og kulturarbeidene i 
Berlin, gjennom å skape felles 
møtesteder, og samarbeide og legge til 
rette for kulturarrangement, samt invitere 
til deltagelse på kirkens øvrige 
arrangement.  
- jobbe med at «Pusterom i hverdagen» 
med påfølgende arrangement kan nå 
enda flere, både gjennom hvilke 
arrangement vi tilbyr og involvering.  
- videreføring av involvering og deltakelse 
i gudstjenesten og i henhold til 
trosopplæringsplan.  
- Starte opp kafètreff og parktreff for  
barnefamilier i Prenzlauer Berg som ligger 
lengst unna kirken.   
- se etter løsninger i møte med 
bemanningen på kirken ettersom 
ettåringsordningen faller bort, og om mulig 
øke kirkens ressurser på 
bemanningssiden.  
- se på nye tiltak for å styrke kirkens 
økonomi 
 
 
 

- Vi har jobbet med å rekruttere gutteledere og 
å lage aktivitet som retter seg inn mot gutter 
også. Dette har ført til høyre deltagelse av 
gutter på lysvåken. Arbeidet med 
trosopplæringen er videreført og deltagelsen 
er høy i gudstjenester og på enkelttiltak.  
 
- vi har nå faste månedlige samlinger kalt – 
Ung norsk i Berlin med god oppslutning 
- her har vi satset mer på instagram i året som 
har gått, samt aktiv bruk av facebook og 
norske kanaler på sosial medier.  
- vi har mange kunst og kulturarbeidere som 
er en del av kirkens nettverk, og har fått flere i 
året som har gått også. Vi tilstreber å legge til 
rette for konserter, samarbeidsprosjekter og 
mange har deltatt på frivillige på våre 
arrangement i året som har gått.  
 
- vi har forsøkt ulike konsept på de påfølgende 
arrangementet til «pusterom» og har landet på 
at temakveld, film, konsert, foredrag, 
bokpresentasjon og mat i en variasjon i 
semesteret er bra. Vi har ikke lykkes å 
rekruttere så flere til disse arrangementene i 
året som har gått, men ligger omtrent på 
samme antall som i fjor.  
 
- gudstjenesten har nå involvering av barn og 
voksne på alle plan i forskjellige oppgaver og 
det er en glede å se dette arbeidet blomstre.  
- høsten 2016 startet vi opp med 
småbarnstreff i Prenzlauer Berg/Pankow hver 
uke og det er en fast liten gjeng foreløpig som 
møtes ukentlig.  
- ettåringstillingen ble til praktikantstilling, og 
kontinuitet i stillingen har gitt mange positive 
effekter i staben og for menigheten.  
- jobbet med å sette i gang givertjeneste, lage 
infomateriell, og øke inntekter på arrangement  

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 



-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 

 

VI. Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt Norge: Prest/daglig leder i 100 % stilling, Ettåring i 100 % stilling 
Lokale årsverk: Regnskap og kontormedarbeider i 50 % stilling til og med august og 60 % 
stilling fra 1. september 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Sjømannskirken besøker München 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 2016 klart å komme ut med et 
driftsresultat som viser et overskudd på € 19.071,00. 



Vi har i 2016 hatt en lett nedgang på våre arrangementsinntekter i forhold til resultatet i 2015 
og har med minimalt avvik oppnådd budsjettert resultat. Vi har derimot en reduksjon av våre 
arrangementskostnader på ca. 35,5 % i forhold til resultatet 2015, dette til tross for ny satsing 
på småbarns-treff i en annen bydel. Vi engasjerer også fortsatt musiker utenfor fast stab til 
arrangement / gudstjenester, som har utgjør en betydelig del av kostnadsposten 
arrangementsutgifter. Våre arrangementer i 2016 gav gjennomsnittlig et overskudd på totalt 
107 %.  I 2015 var det gjennomsnittlige overskuddet 36 %. Kollektinntektene har gått ned 
med ca. 16 % i forhold til i 2015.I 2015 gav jubileumsgudstjenesten stort utsalg på 
resultatet.  I 2016 hadde vi en tydelig økning i gaver og bidrag som spesielt er å føre tilbake 
på to større gaver fra privatpersoner som igjen førte til en økning på 375% i forhold til 
2015.  Omsetningen på basaren har også gått opp til et nytt toppresultat, og vi har hatt en 
økning i omsetningen på 11,77 % sammenlignet med 2015, og avansen av omsetningen lå i 
2016 på samme nivå som i 2015.Dette til tross for økte kostnader i forbindelse med skatt på 
grunn av omsetning over frigrensen og leiekostnader for telt etter stormskader på teltet vi 
hadde i 2015.   

IX. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 
 
Det finnes kun tall fra 
2013 og 2014 fra tyske 
myndigheter.  

Berlinområdet 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  
 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 
- 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 

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.  

Berlin har et brukergrunnlag der tyngdepunktet i alder ligger fra 0-60 år.  

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



 

 

Sjømannskirkens Familieveiviser, årsrapport 
2016 
Albir – Villajoyosa/ Costa Blanca 

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 kysten 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 tre norske skoler på Costa Blanca kysten, to i Alfaz del Pi/ Albir og en i Rojales. På de 
tre skolen til sammen er det ca 500 barn. Videre er det en norsk Barnehage i Alfaz del som 
er godkjent for 54 barn. I tillegg kommer et ukjent antall norske elever i Spanske og 
internasjonale skoler samt barn under skolepliktig alder. 

 
 

II. Året som har gått – kort oppsummering: 
August 2015 fikk Familieveiviseren tilført en 50% lokal fagstilling. Denne stillingen ble 
videreført i 2016. Som positiv følge av dette har familieveiviseren hele 2016 vært ukentlig 
tilstede på ulike arenaer, skole og kirke, både på Costa Blanca nord og Costa Blanca sør. Vi 
har gjennom hele året hatt et godt samarbeid med de diakonale teamene og teamene med 
ansvar for barn og unge i Albir/ Villajoyosa og Torrevieja. Den økte resursen har bl.a. 
medført en positiv videreutvikling av samarbeidet ifht målgruppen, da spesielt rettet mot 
konfirmantene og deres foresatte.  
 
Våren 2016 fikk vi eget kontor i Quesada, like i nærheten av den norske skolen. Det å ha et 
sted å invitere til samtaler til har vært positivt – både for brukerne og oss. Dette er noe vi vil 
videreføre for det kommende året.  
 
Iløpet av året har vi hatt kontakt med ansatte fra andre stasjoner i Spania og Europa. 
Stasjoner vi har hatt kontakt med og bistått med veiledning til er Costa del Sol, Gran Canaria, 
Mallorca, Brussel og Tyrkia. Videre har flere barneverntjenester og enkeltpersoner i Norge 
tatt kontakt og bedt om råd i saker som gjelder familier som bor i Spania og/ eller har tenkt å 
flytte til Spania.  
 
Samarbeid med skolene:  
Familieveiviseren har i 2016 hatt et godt samarbeid med de tre norske skolene på Costa 
Blanca. Ved skoleoppstart blir vi invitert på foreldremøter/ informasjonsmøter, og i tillegg har 
elevene på ungdomsskolen og videregående i Rojales vært klassevis innom vårt kontor i 
Quesada samt at to klasser fra videregående på Dns CB vært innom vårt kontor i Alfaz. Det 
at vi får informere om vårt tilbud til foresatte og elevene på ungdomsskole / videregående, 
gjør at vi får synliggjort vårt tilbud og dermed har større mulighet til komme tidlig inn i forhold 
til unge og familier som har behov for helse- og sosialfaglige tjenester.  
 
 



 
 

Samarbeid Ambassaden og det spanske barnevernet:  
Familieveiviseren har hatt et godt samarbeid med Ambassaden gjennom hele året. 
Familieveivisen har og hatt et godt samarbeid med det spanske barnevernet, både lokalt og 
sentralt.  
 

III. Nøkkeltall fra 2016 
Aktivitet 2012 2013 2014 2015 2016 
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 

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 

Antall hjemmebesøk   21 13 14 
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 
 
 

     

Oppsøkende skolegård, foreldrekaffe, 
møter m lærere  

103  73 82 82 

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

 
IV Kommentarer til nøkkeltallene 

I likhet med 2015 har vi i 2016 hatt en økning i saker som gjelder foreldreveiledning / 
ungdomsproblematikk. Videre har alvorlighetsgraden i noen av sakene vi jobber med vært 
stor, noe som har ført til at det er mye arbeid med hver sak.  
 
Familieveiviseren har hatt stabilt personell og jevnlig tilstedeværelse på de ulike arenaer over 
flere år. Dette gjenspeiler seg i tallene – antall saker øker for hvert år. Kjennskap til hvem 
som jobber i Familieveiviseren kombinert med jevnlig tilstedeværelse på de ulike tiltak og 
godt faglig arbeid i de sakene vi har arbeidet med, tror vi er grunnen til at flere har tatt 
kontakt.  

Det å flytte utenlands gjør familier mer sårbare blant annet på bakgrunn av at man har flyttet 
fra familie og nettverk. I tillegg er det norske miljøet her lite og gjennomsiktig. Lite miljø med 
årlig utskiftning, kan gjøre det vanskelig for barn og unge å få venner / passe inn og for 
foreldre å ha noen å snakke med. Vi opplever at foreldre har hatt lavere terskel for å ta 
kontakt med oss for å få råd og veiledning ifht hverdagslige utfordringer – utfordringer som 
kan føre til alvorlige problemer om de ikke taes tak i.   

 



 

V  Mål for 2016 – hvordan gikk det?  
TILTAK Evaluering  

Handlingsplan for 2015 - 2016 ferdigstilt januar 2015 Plan som omfatter prioriteringer, 
mål og tiltak for 2015 - 2016 

• Ha ukentlig og fast dag i Rojales / Torrevieja 
 

• Være tilgjengelig på vakttelefon  
 
 
 
 

• Hjelpe familier som ønsker bistand i møte 
med spansk eller norsk hjelpeapparat. 

Vært ukentlig i Rojales / Torrevieja  

Vært tilgjengelig på vakttelefon 
alle dager. Vært tilstede på ulike 
arrangement på kirkene og på 
skolene.                                     

Bistått med kontakt i 12 saker  

Være en synlig aktør innenfor praksisområdet 

Ha møter med/ informasjonsrunde på: 
• De norske skolene (elever, foreldremøter, 

FAUmøter)  
 
 

• Det lokale barnevernet i:  
Rojales, Torrevieja,  Alfaz, Altea, 
Benalmadena 
 
 
 
 
 

• Ambassaden / konsulatet i Benidorm 

Informere samarbeidspartnere om 
våre tilbud 
 
Lagt ut nye brosjyrer på skolene 
og kirkene, samt hatt inforunde på 
skolene. 
 
Vært i kontakt med 4 lokale 
barneverntjenester i Spania + 
hovedkontoret i Alicante, samt 
vært i kontakt med 5 lokale 
barneverntjenester i Norge i 
forbindelse med arbeid med saker 

Deltatt på avslutning for 
ambassadør og ambassaderåd i 
Madrid, samt hatt møte med ny 
ambassaderåd på kirkesenteret i 
Albir.   

Målsettinger for 2016 Kommentar  
Formalisere samarbeidet med skolene -  

 

Skaffe lokaler i Rojales og øke tilstedeværelsen i 
området 

Videreutvikle samarbeidet med de andre 
Sjømannskirkene i Spania.  

Vi har iløpet av året hatt en godt 
samarbeid med de tre skolene, 
men ikke formalisert det.  

Fått gode lokaler sentralt i 
Quesada   

Er i gang med dette. Har hatt 
møter med stab på Gran Canaria 
og Costa del Sol 

Målsettinger for 2017  
1) Opprettholde og videreutvikle vårt tilbud på 

Costa Blanca nord og sør 
 

2) Starte opp arbeid på Costa del Sol og gran 
Canaria  

Opprettholde dagens drift både på 
Costa Blanca nord og sør 



Mndlig tilstedeværelse på de to 
stasjonene. Opprette samarbeid 
med skolene og Sjømannskirkene 

 
VI  Antall Årsverk   

Familieveiviseren har 2,5 faste stillingshjemler. Personalet består av to 
sosionomer/familieterapeuter og en språk- og kulturtolk. I hele 2016 har vi hatt en ekstra 
fagstilling i en deltidsstilling; 50 % på vårsemesteret og 30% på høstsemesteret. Den 30% 
stillingen videreføres til juni 2017. F.o.m augst 2017 får vi en 100% ny fagstilling fast.  

  
 VII Økonomi  

Kostnadene har vært noe lavere enn budsjettert i 2016. Dette gjelder både 
aktivitetskostnader, kontor- og administrasjonskostnader samt reise- og bilkostnader.   
 

 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 på Costa Blanca kysten er stabilt. Lav 
kronekurs og nedskjæringer i oljebransjen har en 
innvirkning på om barnefamilier søker seg hit.  

 

X  oppsummering og avslutning  
Året 2016 har vært et år der våre tjenester har vært godt synlige i de norske miljøene og i det 
spanske og norske hjelpeapparatet. Vi opplever at norske barnefamilier som bor i Spania i 
økende grad trenger kvalifisert hjelp og støtte. Vi er derfor veldig glade for at vi i 2017 har fått 
tilskudd til en ekstra stilling slik at Familieveiviseren iløpet av det kommende året får startet 
opp et operativt arbeid på Costa del Sol og Gran Canaria, i tillegg til at vi får opprettholdt 
arbeidet på Costa Blanca og det gode samarbeidet med Sjømannskirkene på Costa Blanca.  

 
 
 

Alfaz del Pi, 08.02.2017 
 
 
Sølvi Madsen  
Leder Familieveiviseren  
 

 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSKIRKEN PÅ GRAN CANARIA 

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. Preget av personer som har takket 
for seg og nye som har kommet til. Nye mennesker som på hver på sin måte setter 
sitt preg på stasjonens arbeid. Bl. a.  har vi fått ny husmor som har gjort mye for å 
fornye og utvide mattilbudet i kaféen vår. I kaféen/leseværelset er mange frivillige 
engasjert og vårt nye vertskapspar har vært sterkt medvirkende til det gode miljøet. 
Ellers har vi opprettholdt et bredt spekter av tilbud av aktiviteter og arrangement som 
samler mange mennesker i alle aldre. 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 74323 83981 84745 81036 
     
Antall gudstjenester 69 60 57 69 
Antall gudstjenestedelt. 11522 11635 9966 9812 
Antall nattverdsfeiring 49 42 46 49 
Antall nattverdsgjester 5368 5310 5475 6469 
Antall døpte 10 4 4 7 
Antall konfirmerte 13 22 9 13 
Antall vielser 169 121 123 121 
Antall gravferder 12 3 1 1 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, 
fengsel-, bedrifts- og andre) 

603  865 978 566 

Antall sosialsaker 82 364 298 174 
Arb. med sosialsaker 103 661 546 335 
Deltagelse andres arr/repr 54 0 5 2 
Antall deltagere andres arr/repr 4417 0 546 130 
Arrangement utenfor stasjon  19 37 31 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  423 759 487 
     
Antall «unike» frivillige – antall 
personer 

  Ca. 150 Ca. 150 

Frivillighet antall timer arbeidet  8394 9913 8848 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Når det gjelder nøkkeltallene for 2016, så er det ikke store endringer. En del flere 
gudstjenester som for det meste har sammenheng med at vi har hatt enkle gudstjenester på 
noen av de mindre helligdagene som askeonsdag og lignende. Økningen i nattverdsgjester 



har nok å gjøre med at vi har innført å feire nattverd også på samtlige familiegudstjenester.   
Det er også en merkbart nedgang i antall sosialsaker som bl. a. skyldes at ny diakon 
arbeider noe annerledes enn den forrige gjorde. Men på grunn av dyrere flyreiser i 2016 enn 
i 2015, så har det muligens hindret en del med sosiale problemer å reise til øya. 
 

Mål for 2016 – hvordan gikk det? 

Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 
1. Styrke stabsfelleskapet 

 
 
 

2. Styrke selvforståelsen som 
Sjømannskirke i forhold til vårt 
verdigrunnlag. 
 
 

3. Vi ønsker også for 2016 å ta vare 
på og videreutvikle det arbeidet 
som er i gang, inklusive satsing på 
frivillige. 

 

Staben er enig på at vi har oppnådd mye i året 
som er gått og at stabsfelleskapet har blitt 
merkbart bedre.  
 
Vi er bevisste på denne utfordringen, som 
arbeides med kontinuerlig både i forhold til 
stab og også frivillige. Vi bruker bl.a. 
stabsmøtene en gang i måneden til å dette.  
 
Vår kapellan har fått oppgaven å være 
frivillighetskoordinator, og vi har allerede 
arrangert flere samlinger med de frivillige for å 
motivere og fornye frivillighetskontrakter.   

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
 

1. Styrke forholdet mellom ansatte og 
frivillige ytterligere.  

 
 
 

2. Rekruttere flere frivillige 
 
 
 
 
 
 

 
3. Styrke kirkevertfunksjonen 

 
Vi ønsker å arbeide for at både ansatte og 
frivillige ser på oss som medarbeidere i 
Sjømannskirken som et «VI» og ikke et «oss» 
og «dem». 
 
På grunn av det store besøkstallet, trenger vi 
mange frivillige. Enkelte oppgaver er 
vanskeligere å rekruttere til enn andre, derfor 
vil vi se på om det er mulig med større grad av 
rullering.  
Vi sliter også med slitasje på stasjonen, derfor 
vil dugnadsarbeid bli prioritert.  
 
I det nærmeste året vil vi sette fokus på 
tjenesten med å ta imot/samtale med våre 
besøkende. Denne funksjonen skal ivaretas 
av både ansatte og frivillige.  

 

V. Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt Norge: 5 hele stillinger, 2 ektefellstillinger i 75%, 3 ektefeller i 50%    
stilling. Til sammen 8 årsverk 

Lokale årsverk: 1 hel, 1 i 75% stilling, 1 i 50& og en i 40% stillingTil sammen 2,65 årsverk. 

VI. 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 2015 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.  

VII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2006 2014 2015 2016 
Skipsbesøk (ant. besøk) 0 66 153 15 
Skipsbesøk (ant. deltagere)  140 325 41 

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 siste år, enn fjoråret.  

IX. Økonomi 
Stasjonen har god likviditet og god økonomi. Den lokale dekningsgraden er på omtrent på 
50%. Selv om vi la ned bladet «La Gaviota» i 2016, så har vi klart å bevare de fleste 
annonseinntektene gjennom reklame på skjerm nede i leseværelset.  I 2016 var de samlede 
inntektene en del lavere enn budsjettert, og det samme var utgiftene. Derfor endte vi opp 
med godt resultat og selv om det fremdeles mangler noen detaljer på resultatet for 2016, så 
har vi et overskudd på godt over € 50 000. Men dette er også nødvendig med tanke på det 
store lånet vi må betjene.  

Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

I 2015  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 2016 reiste hele 328 084 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 elver på 
den norske skolen, men ikke så mye at vi merker noe særlig til 
det hos oss. Det samlede besøkstallet for 2016 på vår 
Sjømannskirke var 81036 som er nesten 3709 færre enn i 
2015. Dette tror jeg skyldes at påsken kom tidlig i 2016 og at 
også høysesongen ble en del kortere.  

 

X. 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 hele 2016 hadde vi et sterkt fokus på arbeidsmiljøet på  stasjonen som har båret frukter. I 
2017 flytter vi fokuset fra de ansatte til de frivillige som satsingsområdet.  

Arguineguin 30.01.201   

        

Øystein Braaten, Sjømannsprest og daglig leder 















2016 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSKIRKEN I KØBENHAVN – KONG HAAKONS KIRKE 

I. Presentasjon 
Sjømannskirken i København Kong Haakons kirke har siden 1958 betjent fastboende og tilreisende. Arbeidet er 
bredt og aktivitetsnivået høyt for alle generasjoner. Det er en godt besøkt kirke, spesielt knyttet til 
arrangementer. Vi ønsker å være en diakonal folkekirke hvor folk skal få kjenne at det er godt å være. Vi vil 
kjennetegnet av aktuelt arbeid med et raust fellesskap. 

 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Gudstjenestens grunnordning ble gjennomgått i 2016 og fokus på økt delaktighet og frivillighet. 
 
I trosopplæringen ble nye tiltak utprøvd. 2, 4 og 6-årsbok har vi hatt, og i 2016 ble også Lys våken og MILK 
gjennomført. I tillegg har vi familiedager som favner bredt. 
 
Diakonalt har vi arbeidet med etableringen av en lokal diakoniplan. Dette er et arbeid som drives av den 
diakonale medarbeideren med støtte fra diakoniutvalget.  
  
Ny fast kapellan og innføring av den nye praktikantordning var stabsmessig to viktige hendelser i 2016.  
 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 17688 28200 23824 20983 
     
Antall gudstjenester 58 65 58 60 
Antall gudstjenestedelt. 4250 3971 3689 3784 
Antall nattverdsfeiring 42 53 45 47 
Antall nattverdsgjester 1571 1306 1160 1529 
Antall døpte 34 24 22 19 
Antall konfirmerte 2 0 8 7 
Antall vielser 136 117 97 82 
Antall gravferder 11 11 14 6 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

222 259 192 227 

Antall sosialsaker 15 32 28 47 
Arb. med sosialsaker 5 69 43 121 
Deltagelse andres arr/repr 30 21 12 15 
Antall deltagere andres arr/repr 1279 2630 1789 1509 
Arrangement utenfor stasjon  14 7 5 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  295 31 100 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer  611 756 705 
Frivillighet antall timer arbeidet  2939 3342 2987 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Det er 17. mai som er hovedårsaken til nedgangen, da feiringen kom på en vanlig hverdag og ikke som de to 
foregående år i helgen. DNattverdtallet går opp, med snittet for gudstjenestebesøk holder seg stabil på 63 pr 
gudstjeneste.  

 



V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

DIAKONI 
Dekke behovet for besøkstjenesten. Øke 
informasjonen. Lage en telefonliste. Opprette 
et diakoniutvalg. Bedre rapporteringen. Lage 
en diakoniplan. 
Prioritere skipsbesøk. Dekke behovet. 
Skaffe flere frivillige. Lage en liste over 
frivilligoppgaver. To frivilligfester (jan+mai) 
STUDENT 
Være et trygt og sosialt møtested. Fokus på 
norsk mat og kultur. Opprettholde god 
oppslutning. Utfordre på frivillighet. Møte 
studentprestene på et årlig møte. 
Opprettholde god kontakt med ANSA.  
Café Retro; være et lavterskeltilbud for dem 
som faller utenfor. 
Studentgudstjeneste: Gi studentene et 
åndelig og sosialt fellesskap å vokse i. 
TROSOPPLÆRING 
Babysang: Være et godt fellesskap for 
foreldre og barn med et godt og 
gjennomtenkt opplegg.  
Familiedager; bære 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.  
Konfirmasjon. 
GUDSTJENESTER/KRK. HANDLINGER 
Grunnordningen evalueres og videreutvikles. 
Involvering av barn. 
110 vielser, sende ut et bryllupsmagasin. 
Øke informasjonen om dåp og gravferd. 
KJØKKEN 
Være en kulturbærer og sosialt møtested. 
Effektivisere handlingen.  
Selge lunsj.  
Gjennomgå sortimentet og behovet for kjøle- 
og tørrlager. 
Gjennomgå kostnadene og leverandører. 
Tilby et rimelig sortiment i butikken. 
KULTUR 
Kunstutstilling gjennomføres i påskeferien 
Øke deltakelsen på torsdagsarrangementene 
og videreutvikle konseptet med 
landsdelsbaserte kvelder og Middag for alle. 
Foredrag- litteraturaftener videreutvikles. 
SAMARBEID 

Diakoni: Det er gjort strukturarbeid med blant 
annet organisering av besøkstjenesten og 
telefonliste. Dette er viktig for å ha en viss oversikt 
over om vi dekker behovet for besøkstjeneste. 
Diakoniplanen er i stadig utvikling og skal 
fremlegges kirkerådet første halvdel av 2017. Det 
er også laget liste over frivilligoppgaver, og det er 
gjennomført to fester for frivillige. 
 
Student: Studentmiddagene fungerer som et 
åpent og inkluderende møtested med god 
oppslutning. Studentene blir i økende grad 
utfordret på frivillighet i bl.a. gudstjenester. 
Studentgudstjeneste ble lagt ned våre 2016, med 
den hensikt å heller involvere dem i høymessen. 
Kontakten med ANSA er god. Café Retro er lagt 
ned, men erstattet med ad hoc cafébesøk.  
 
Trosopplæring: Babysangen samler ukentlig 
mange foreldre og barn. Opplegget revideres og 
endres etter årstid og personale. Oppleves som 
godt fellesskap. Det samme må sies om 
familiedagene, som skal stadig utvikles. Tiltakene 
forespeilet i målene for 2016 ble gjennomført.  
 
Gudstjenesten er blitt evaluert og endret. Fokus 
på involvering, i første omgang av studenter, men 
vi viderefører målet med barn i gudstjenesten til 
neste år.  
89 vielser, er en reduksjon på 20 % fra året før, og 
30% lavere enn målet. Bryllupsmagasin er sendt 
ut, og informasjonen oppretteholdes god. 
 
Kjøkkenarbeidet er rasjonalisert med levering av 
varer. Det er fokus på norsk matkultur. Salg av 
lunsj gjennomføres i den grad det er forespørsler 
om det. Sortimentet og priser er gjennomgått. 
Kostnadene er redusert.  
 
Kunstutstilling i påsken ble gjennomført.  
Vi opplevde økende tilslutning på 
torsdagsarrangement. Prisene er økt disse 
kveldene, og opplegget er forbedret betraktelig.  
Spennende utvikling. 
 
I 2016 deltok vi på kirkevandringen, men ikke den 
felleskirkelige pinsesamlingen, da den var 16. mai.  
 



Deltakelse på kirkevandringen. Delta på den 
årlige fellesskirkelige pinsegudstjenesten. 
Delta på ni Læsninger i Vor frelsers kirke.  
ØKONOMI 
Strukturert budsjettstyring. Ukentlige 
økonomimøter og månedlige 
rapporteringsmøter med regnskapsfører og 
DL. 
Gjennomføre en strukturert og 
gjennomarbeidet rapportering i alle ledd fra 
regnskapsmedarbeider og daglig leder til 
revisor, offentlige myndigheter og 
hovedkontoret i Bergen.  
Øke utleien og informasjonen. Etablere 
bryllupsmagasin. Lage en oversikt over fond 
og søknadsfrister. 
Ta vare på kirkebygget og skape hyggelige 
omgivelser besøkende.  
 

Budsjettet er ytterligere detaljert og 
rapporteringen fungerer godt. Utleieprisene er økt 
og det er fokus på kostnadsbesparelser. Vi følger 
vedlikeholdsplanen.   

Nye mål 2017 
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 (jan+mai). 
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. 

Kommentar til nye mål 
 
Diakoni: Vi videreutvikler arbeidet og diakonal 
medarbeider arbeider med struktureringen av 
frivillige. Diakoniplanen skal sendes ut på høring 
og ferdigstilles.  
 
Student: Videreutvikle og opprettholde det gode 
fellesskap. Fokus på informasjon. Ønsker blant 
annet å være tilstede ved åpningen av 
universiteter og høyskoler.  
 
Trosopplæring:  
Kapellanen arbeider strukturert og for 2017 skal 
nye tiltak prøves ut.  
 
Gudstjenester/Kirkelige handlinger: Det er et 
løpende behov for informasjon. Vi ønsker å utvikle 
gudstjenesten ytterligere, men særlig fokus på 
frivillighet.  
 
Kjøkken: Det er viktig for oss at maten som 
serveres representerer norske mattradisjoner. Det 
er også viktig at vi gjennomgår kostnadene og 
igjen forsøker å kutte kostnader. 
 
Lørdagsarrangement: Vi ønsker å benytte oss av 
lørdagsarrangement etter grøten kl. 14. Dette har 
vist seg å være positivt og engasjerende. 
  
Samarbeid: Få et formalisert samarbeid med 
arrangøren for kirkevandringen.  



Gjennomgå kostnadene og leverandører.  
Tilby et rimelig sortiment i butikken. 
KULTUR 
Kunstprosjekt i kirkerommet i påsken. 
Øke deltakelsen på torsdagsarrangementene 
og videreutvikle kveldene.  
Lørsdagsarrangementene videreutvikles. 
SAMARBEID 
Deltakelse på kirkevandringen. Delta på den 
årlige fellesskirkelige pinsegudstjenesten. 
Delta på ni Læsninger i Vor frelsers kirke.  
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 utleien og informasjonen. Etablere 
bryllupsmagasin. Lage en oversikt over fond 
og søknadsfrister. 
Ta vare på kirkebygget og skape hyggelige 
omgivelser besøkende. 

 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 6 stillinger t.o.m. 31. juli 2016. 5,8 f.o.m 1. august 2016.  

To sjømannsprester, et vertskap, en diakonal medarbeider, to praktikanter.  

 Lokale årsverk: 0,6 fast. I tillegg er det organist til kirkelige handlinger og renholdspersonell.  

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Det er kun Sjømannskirken som brukes jevnlig til samlinger, men vi har arrangement ad hoc i andre byer.  

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2006 2014 2015 2016 
Skipsbesøk (ant. besøk)  48 38 42 
Skipsbesøk (ant. deltagere)  167 188 222 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
 

X. Økonomi 
Kort kommentar om kirken/enhetens økonomiske status 

Kirken har en krevende økonomisk situasjon, men de to siste årene har det vært arbeidet 
godt med budsjett og oppfølging. Dette har gjort økonomien mer forutsigbar. I 2016 var det 



særlig tre forhold som var krevende for resultatet. Det ene var en ekstra forventet økning i 
budsjettet fra hovedkontoret på 50 000,- Dette var i utgangspunktet økning av 
bryllupskostnaden. Men mange av våre brudepar var allerede fakturert i desember 2015 og 
vi nøt ikke godt av oppgangen. I tillegg var det nedgang i antall vielser på 20 %. Dette 
sammen med en lite gunstig valuta, gjorde stor utslag på resultatet. En arv på i overkant av 
100 000,- bedret situasjonen noe.   

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

Vi arbeider med å etablere en lokal givertjeneste. I tillegg ser vi på bidrag fra næringslivet. I 
forbindelse med fornyelsesprosjektet i kirken, er ønsket å gjøre de vedlikeholdsmessige 
utfordringer mer håndterbart og forutsigbart.  

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

7-10.000 

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

Det bor 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  

XII. Oppsummering og avslutning 
Sjømannskirken i København Kong Haakons kirke er en levende diakonal folkekirke. Opplevelsen er at det er et mangfoldig 
fellesskap preget av raushet og omsorg på tvers av forskjeller. Arrangementene bærer preg av frivillighet og kvalitet. Det er 
stor engasjement og arbeidsmiljøet er godt.  
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2016 - ÅRSRAPPORT FOR LANZAROTE.  
 

I. Presentasjon 
Sjømannskirken er et viktig sosialt, kulturelt og åndelig møtepunkt for skandinaver på 
Lanzarote: «et hjem ute». Her er det lave terskler. Sjømannskirken er et åpent hus. Her byr 
vi på kaffe og vafler, lunsj på tirsdager og risengrynsgrøt på lørdager. Mennesker får og gir 
omsorg. Noen ønsker et medmenneske å snakke fortrolig med og flere og flere kommer inn 
og tenner lys. Mange søker til gudstjenestene. Det er mest besøk fra oktober til april. 
 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Sjømannskirkens visjon og verdier er godt synliggjort i året 2016. Gjestene søker 
«tilhørighet» langt hjemmefra og mange opplever felleskapet som er stor-familie. Dette får de 
oppleve fordi «gjestevennskap» er en viktig grunnholdning mellom ansatte og frivillige. I 
fortrolige samtaler og på gudstjenester opplever mange «trygghet». De finner vei til nytt 
«håp». At alle har «uendelig verdi» blir sterkt vektlagt i forkynnelse og i møter med 
mennesker. Mange tenner lys, setter ord på sin tro og kommer til nattverd. Det er stor stå-på-
vilje blant medarbeidere: Engasjement gir håp om tro. Gjennom alt vårt arbeid ønsker vi å 
«fremme Guds rike», å la rettferdighet, fred og glede få rom. 
 
III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 13.569 16.396 13.249 11.668 
     
Antall gudstjenester 73 58 60 59 
Antall gudstjenestedeltagere 3.747 3646 2802 2807 
Antall nattverdsfeiringer 23 33 29 28 
Antall nattverdsgjester 895 1976 1591 1497 
Antall døpte 2 1 0 2 
Antall konfirmerte - 0 0 1 
Antall vielser 43 14 5 3 
Antall gravferder - 1 3 0 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

289 345 166 197 

Antall sosialsaker - 13 13 22 
Arb. med sosialsaker 158 58 21 32 
Deltagelse andres arr/repr 6 5 5 11 
Antall deltagere andres arr/repr 167 38 177 260 
Arrangement utenfor stasjon - 21 12 5 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen - 674 487 175 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer - 105 105 110 
Frivillighet antall timer arbeidet - 5970 5163 4243 

 
IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Samlet ordinært besøk er 11.668. Det er en markert nedgang i forhold til besøkstallene i 
2015 (- 11.9%). Hovedforklaringen til nedgangen i totalbesøk er en generell endring i 
brukergrunnlaget - med nedgang i direktereiser fra Norge (cf. 15,2% ferre direktereisende, cf. 
del XI). Vi er på omtrent på samme nivå som besøket i 2010. I 2006 var det helårsdrift og 
13.569 besøkende – nå er besøket 86 % av dette (selv om 96 % av alle besøk i 2016 var på 
6 «vinter-mnd.») - De best besøkte månedene er februar (2493 besøk) og deretter november 
(2190) mars (2001) og januar (1964). - Gudstjenestebesøket er likevel på samme nivå som 
fjoråret (+ 0,2%) - til samlet tall 2807 på 63 gudstjenester, mens antall nattverdgjester går 
noe ned (- 5,9%). Vi har hatt 3 vielser, som er et uvanlig lavt tall. Antall sosialsaker er 
økende (22, + 69,2%), og kan tidvis være krevende. «Antall besøk», hovedsakelig 
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sykebesøk på Hospiten, har gått opp til 197 (men langt under rekordnivået i 2014). Vi hadde 
80 møter/fester, hovedsakelig temakvelder, med 2977 besøk (cf. 2317 i 2011). Oppmøtet 
ved tirsdags-lunsj har gått noe ned, men lørdagsgrøt er fortsatt godt besøkt. Tallet på 
personlige samtaler er høyt: 576 (cf. 424 i fjor, + 35,8%, 111 i 2011). Det var 10 
undervisnings-samvær med 54 deltagere (ikke spanskkurs i år) - og 19 trosopplæringstiltak 
med 151 deltagere. Vi hadde 5 arrangement utenfor stasjonen (cf. del VII). - Antall frivillige er 
fremdeles høyt, over 100. Antallet frivillighetstimer har gått ned, men er stort: 4243 timer (mot 
5163, 5970, 5252, 4787 og 2762 i de foregående år).   
 

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

1. Bredere 
inntektsgrunnlag. 
Starte en fast 
givertjenste  
2. Starte samarbeid 
med «Vi over 60»-
resort. 
3. Starte tiltak for å 
fremme fysisk og 
mental helse 

1. Vi har fått bredere inntekstgrunnlag, bl. a. startet med blinklotteri. Vi 
har startet en frivillig, fast givertjeneste og fått 17 givere.  
2. «Vi over 60» startet ikke med resort på Lanzarote sesongen 2016/17, 
men hotellet ble overtatt av Pensjonistforbundet.  Tross tydelig 
kommunikasjon fra vår side, ble dette ikke fulgt opp av vertskap der i 
2016. Det har dermed ikke ført til nevneverdig større besøkstall. 
3. I samarbeid med LHL har vi startet med en ukentlig trimgruppe på 
terrassen med godt frammøte – og i tillegg begynt med turgruppe: Dette 
medvirker til å fremme fysisk og mental helse. 

Nye mål for 2017 Kommentar til nye mål  
1. Prioritere barn og 
unge 
 
 
 
2. Videreutvikle 
frivillighetsarbeid 
 
 
3. Styrke 
oppsøkende arbeid 
(cf. Strategidokument 
2017-2020) 

1. Selv om hovedmålgruppen vår er mennesker 60+, vil vi prioritere barn 
og unge. Vi vil søke og nå flere barn og foresatte til fire årlige 
familiesamlinger og andre arrangement (cf. TO-plan) og undersøke om 
vi kan oppsøke norske ungdommer på treningsopphold på Club La 
Santa. 
2. Vi vil videreutvikle frivillighetsarbeidet vårt ved å rekruttere nye 
medarbeidere og gi dem opplæring og oppfølging. Vi vil arrangere to 
større medarbeidersamlinger/«takk-for–innsatsen-fester» med gratis 
servering, motivering og samtale. 
3. Vi vil styrke oppsøkende arbeid ved å gå på sykebesøk (Hospiten, 
Hospital General og Clinica Jordani), hjemmebesøk, å orientere 
om/invitere til Sjømannskirken på Pensjonistforbundets grupper på 4-
ukers-opphold, fortsette samlinger i Playa Blanca og på Casas Heddy – 
og vurdere å oppsøke ungdomsgrupper på øya.  

 
VI. Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt fra Norge: To (Knut Kaldestad prest/DL og Anne L. Kaldestad vertskap) 
- og i tillegg flere vinterassistentpar/vinterkokk med til sammen ca. 26 mnds. tjeneste. - Lokale 
årsverk: ca. 27 % som regnskapsmedarbeider (Inger-Johanne Østgaard/Ruth Jusnes) 
   
VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Vi har hatt 5 arrangementer utenfor Sjømannskirken med til sammen 175 deltagere. I tillegg 
kommer gudstjenestene på Casas Heddy, senteret til Oslo Røde kors (annenhver onsdag) 
og gudstjenestene i Playa Blanca (fire lørdager i månedene jan., mars, okt. og des.). 
Julaften-gudstjenesten, den økumenisk gudstjenesten i bønneuka 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. tre dager i uken i hovedsesongen. I tillegg 
kommer besøk på «Fredags-pilsen» og andre møteplasser for skandinaver.  
 
VIII/IX. Skipsbesøk – nøkkeltall.  Her er ikke regulær norsk skipsfart.  
 

X. Økonomi 
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Likviditeten pr. 31.12. er tilfredsstillende: 19.903 € totalt (mot 20.407, 22.784, 28.054 og 
22.379 € de fire siste årene):  - Lokale inntekter er på 84.785 € (budsjett: 87.000 €). Ulike 
kostnader er under budsjett (budsjettlatt i parantes): Aktivitetskostnader 10.916 € (18.500 €), 
personalkostnader 99.528 € (117.070 €), eiendomskostnader 39.260 € (38.100 €), kontor og 
adm.kostnader 6544 € (9600 €) og reise og bilkostnader 7.557 € (11.500 €), d.v.s. 163.804 € 
i totale driftsutgifter (mot 194.770 € i budsjett) -  Resultat for året: 23,350 € i pluss (budsjett 
5.430 €; cf. 42.276 ,17.621, 27.774 og 14.500 € de fire foregående år). Vår oppsummering 
er: Den økonomisk situasjon er OK ved årsskiftet, mye fordi vi har redusert utgifter og 
gjennomført en nysatsing på deler av lokale inntekter, som blinklodd og fast givertjeneste. 
 
XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet - 2016 
Ca. antall 
nordmenn/skandinaver i 
tjenesteområdet – 2016 
 
 

Vi har ikke eksakte tall for antall fastboende nordmenn på 
Lanzarote (i underkant av 300 «residente»). I 2016 kom 23.428 
passasjerer med direktefly fra Norge til Lanzarote (mot 27.612 i 
fjor – altså en nedgang på 15,2%. Det var 37.368, 34.905 og 
29.580 direktereisende de tre foregående årene. En hel del 
reiser via andre destinasjoner, f eks. Gatwick og er ikke med i 
statistikken). Lanzarote fikk besøk av 35.388 dansker (+ 2,6%) 
og 24.597 svenske turister (-22,6%). De søker også til 
Sjømannskirken i større grad enn før. Vi anslår tall på ca. 1000 
langtidsboende og 28.000 korttidsbesøk fra Norge. 

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

Utenom en relativt liten gruppe med fastboende (inkludert 
skandinavisk- spanske familier) er det mange langtidsboende 
(perioden okt. – april) og mange tusen korttidsturister som er 
brukergrupper. Langtidsboende sier ofte: «Vi hadde ikke vært 
på Lanzarote, dersom det ikke hadde vært for Kjerka.» 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Til sammen reiste 1,34 millioner skandinaver til Kanariøyene 
med direktefly i 2016, en økning på over 50.000 fra 2015. Det 
går ikke direktefly fra Trondheim og Stavanger til Lanzarote nå 
lenger.  Pilen pekte nedover for Lanzarote i 2016. Kanskje den 
flater ut i 2017 – og vi vil følge med og rapportere om dette. I 
løpet av kommende år vil trolig også eierforhold rundt Casas 
Heddy bli avklart, og dette kan (sammen med styring av 
felleseiet i C C Puerto Cinco) få konsekvenser for 
Sjømannskirken lokalt.  

 
XII. Oppsummering og avslutning 
Sjømannskirken på Lanzarote er preget av mye begeistring og godt humør, med en aktiv 
gudstjenestefeirende kjerne og mange korttidsturister som kommer innom: Mange er glad i 
og stolt over Sjømannskirken på Lanzarote. Ansatte og frivillige gjør en stor innsats for å gi 
mennesker en glad tro, et fornyet håp og et allsidig engasjement. 

 
Knut Kaldestad, sjømannsprest/daglig leder, Lanzarote 25. jan. 2017 



2016 - 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 stadig et av de mest 
populære reisemål for nordmenn både for turisme og arbeid, og vi registrerer mye god energi 
og innovasjon på kirken i året som gikk. Det siste året har vært svært turbulent politisk i 
forbindelse med Brexit-avstemmingen. Det er stor usikkerhet særlig i expat-miljøene spesielt 
innen næringsliv, kulturliv og i akademia hva dette vil føre til fremover. Det er fortsatt usikkert 
hva som vil skje med EU/EØS-borgeres rett til opphold i landet etter UK har forlatt EU, selv 
om de fleste regner med at det blir en løsning i forhold til dem som nå er i landet.  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Gjennom arbeid med sosialsaker, diakonale hjemmebesøk og nærvær i det norske 

London og en åpen kirke prøver vi å realisere visjonen om å være en tjenende kirke i 
verdens hverdag. Vekselvirkningen mellom arrangementer på huset og omfattende 
oppsøkende virksomhet, både i form av besøk og arrangementer utenfor huset er 
Londonkirkens særpreg. Det oppsummeres godt i organisasjonens verdier gjestevennskap 
og oppsøkende arbeid. Brobygging som verdi synliggjøres både gjennom et omfattende 
økumenisk arbeid og kontaktarbeidet i det norske nettverket i London. Verdien tilhørighet 
uttrykkes gjennom en stor gruppe frivillige medarbeidere, trofaste deltakere på kirkens 
arrangementer og nye mennesker vi møter og som finner tilhørighet hos oss. Fokus på 
beredskap og tilgjengelighet fysisk og på telefon håper vi bidrar til verdien trygghet. Vi møter 
et bredt spekter av nordmenn i London, fra uteliggere til samfunnselite, og verdien uendelig 
verdi betyr at alle vi treffer skal møtes med respekt. Kirken deltok i år for første gang i det 
såkalte Robes-prosjektet, et felleskirkelig diakonalt overnattingstilbud for uteliggere i sør-
London. Stab og en stor gruppe frivillige har tatt i mot en gruppe på 15 hjemløse en kveld, 
natt og morgen i uken i 9 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, nærmer seg en sluttføring. Byggearbeidet ble påbegynt i november 
2016, og vil bli sluttført i overgangen april-mai 2017. Det store byggeprosjektet i kirkehagen 
med grunnetasje til kirkens bruk og utleieleiligheter nærmer seg endelig byggesøknad. Vi 
håper på byggestart senhøstes 2017.  

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 17738 20990 23062 21876 
     
Antall gudstjenester 88 83 89 87 
Antall gudstjenestedelt. 6637 6074 5880 5351 
Antall nattverdsfeiring 73 79 74 89 
Antall nattverdsgjester 3000 2776 2776 2848 
Antall døpte 22 31 15 14 
Antall konfirmerte 16 10 13 7 
Antall vielser 9 11 8 7 
Antall gravferder 3 11 3 3 



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

211 217 191 209 

Antall sosialsaker 16 21 14 10 
Arb. med sosialsaker 22 84 101 15 
Deltagelse andres arr/repr - 47 65 71 
Antall deltagere andres arr/repr - 2606 2902 4587 
Arrangement utenfor stasjon - 85 59 30 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen - 982 687 938 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer - 120 120 120 
Frivillighet antall timer arbeidet - 3980 3298 3625 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Det er en nedgang  i samlet ordinært besøk i forhold til 2015, som var rekordhøyt. 
Nedgangen skyldes en viss reduksjon i besøket på julebasaren. Det er fortsatt høyere tall 
enn i 2014 og i forhold til 10 år tilbake. Det er en nedgang i antall gudstjenstedeltakere, men 
en liten økning i nattverdsgjester. Vi tror dette er en del av en generell trend i hele den 
vestlige verden, Norge medregnet. Vi ser at det er færre som kommer regelmessig til 
gudstjeneste, dette skyldes nok både endrede vaner, og mye mer reising enn tidligere. Antall 
kirkelige handlinger og antall sosialsaker varierer en del fra år til år.  Dåpstallene var i 2015 
og 2016 mye lavere enn året før. Det er for tidlig å si om dette er et resultat av mer 
langsiktige tendenser.  Dette slår selvsagt også ut i gudstjenestedeltakelsen. Et 
nøkkelarrangement på huset er Lørdagsskolen som arrangeres på kirken annenhver lørdag. 
Dette er svært populært, og har økende fremmøte.  Det er økning i oppsøkende besøk, og i 
forhold til folk møtt på andres arrangement. internt fokus over flere år.  

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

Gudstjeneste i fokus – 5 % økt oppslutning Ikke oppnådd. Nedgang. 
Styrke kirkens kulturprofil Oppnådd. Styrket tilbud på konserter, 

kulturarrangementer og nytt London 
kirkeakademi. 

Styrket synlighet Oppnådd. Økning i abonnenter til ukemail, flere 
følgere på Facebook, og økt oppsøkende arbeid og 
deltakelse på andres arrangementer. 

Anlegge ferdig St.Olav’s Square og få 
byggetillatelse til St.Olav’s house. 

Arbeidet er forsinket, men går fremover. Arbeidet 
på plassen er i gang og sluttføres våren 2017. 
Byggesøknad og byggetillatelse, og forhåpentligvis 
byggestart kommer i 2017. 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
Fokus på gudstjenstefellesskap, 
trosopplæring og menighetsbygging. 

Fokusere på de kirkelige kjerneoppgavene i en 
periode hvor byggeprosjekter til ta mye tid. 

Fokus på diakoni Fortsatt fokus på diakonale hjemmebesøk. 
Videreføre arbeidet med Robes-prosjektet. 

Fokus på eiendomsutvikling Anlegge ferdig St.Olav’s Square, få byggetillatelse 
til St.Olav’s house, revidere kirkens juridiske og 
selskapsmessige organisering, finansiere det nye 



St.Olav’s House og starte byggearbeidet med 
huset. 

VI. Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt Norge: 5,5 fordelt på 6 personer, 5 hele stillinger, 1 ektefelle i 50 %. 
Lokale årsverk: Kasserer (80%), renhold (30%) vaktmester (60%), informasjonsmedarbeider 
(50%) I tillegg kommer organist på honorarbasis, kokk på timebasis og ettåringsoppgaver 
fordelt på 3 personer, ca.100% totalt. Midlene til lokalansatt vaktmester og  de tre som deler 
ettåringsstillingen dekkes normalt av hovedkontoret. 

VII. Besøkssteder utenom kirken 
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: 2 besøk, Northwood: 
feltpresttjeneste for norsk NATO-kontingent, 3 besøk. Wimbledon/Esher (stor-London) 10 
gudstjenster, ukentlige barne- og familiesamlinger, skolebesøk. I Liverpool har norsk 
anglikansk prest månedlige gudstjenester ved den gamle svenske kirken som nå tilhører den 
lutherske kirke i UK. 

VIII. Økonomi 
Kirkens økonomi har vært sårbar i mange år pga et stort og vedlikeholdskrevende bygg. 
Byggeprosjektene vil ventelig gi kirken sterkt økte inntekter i årene fremover. I denne fasen 
med intensiv prosjektering, er det høye utgifter både til profesjonelle honorarer, juridisk 
konsulentarbeid mm. I år hadde vi på grunn av en større vannskade ca.15.000 i 
utbedringskostnader, men forsikringsoppgjøret er ennå ikke kommet inn. Lokal lønn er 
overskredet med 30.000 pga bortfall av støtte fra HK dette regnskapsåret til stillinger tidligere 
dekket av Bergen. En stor realisert kursgevinst er bokført.  

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

Ca.  18-20 000 derav ca. 9-10 000 i London og ca.10 000 i det øvrige 
Storbritannia og Irland. Krisen i oljenæringen har trolig ført til noen 
færre expats i London.  

Definer viktigste 
brukergruppe  

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

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Fortsatt høy aktivitet på alle andre områder enn havn. Virkningene 
av Brexit – reelt og psykologisk – er vanskelig å beregne, og vil nok 
føre til usikkerhet frem til Brexit-prosessen er sluttført. 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 
2016 blir året hvor byggeprosjektene i tilknytning til kirken begynner å skje i praksis etter 
mange års forberedelser. For oss er fysisk bygging av kirke og kirkens uteområder et 
redskap 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. London, 31.januar 2017 

  



Torbjørn Holt                                                                                                                                 
Sjømannsprest/daglig leder 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR San Pedro/Los Angeles 

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 
I 2016 har vi feiret Sjømannskirkens 75. år i San Pedro. 23. april var 150 samlet til middag på 
Sjømannskirken med generalsekretær Ørnulf Steen og utenlandssjef Jan Tommy Fosse 
tilstede. I tillegg til festhilsener var det musikalske innslag ved lokale norske artister. Søndag 
24. april hadde vi festgudstjeneste og deretter leker for barna og mange gode hilsener under 
kirkekaffen. 
 
Vi opprettholder vårt fokus på oppsøkende virksomhet. I tillegg til syke-, hjemme- og 
bedriftsbesøk, deltar vi på andres arrangement, har månedlige kafétreff i Riverside og 2 
ganger har vi arrangert treff i Las Vegas der to tidligere sjøkapteiner har stilt som vertskap. 5 
ganger i året har vi gudstjeneste i San Diego. 
 
Det er flott å se den store gruppen med frivillige som legger ned en stor innsats for 
Sjømannskirken. Takket være de frivillige kan vi holde et stort aktivitetsnivå gjennom året. I 
den faste staben har vi takket av familien Borgen etter en solid og god jobb i tre år, og etter 
sommeren kom den nye vertskapsfamilien Beksrud på plass og har funnet seg vel til rette i 
arbeidsfellesskapet.  
 
Vi har en variert og spennende virksomhet fra skipsbesøk, gudstjenesteliv, barneaktiviteter, 
julebasar, tirsdagslunsjer, golfturnering, besøkstjeneste, fester på kirken, norskundervisning, 
og mye mer. I alle gjøremål har vi fokus på å møte våre medmennesker med omsorg og være 
kirke i verdens hverdag. 
 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2013 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 14542  12385 12501 13728 
     
Antall gudstjenester 63 64 63 59 
Antall gudstjenestedelt. 3590 2932 3106 2716 
Antall nattverdsfeiring 51 45 49 48 
Antall nattverdsgjester 2442 1683 1902 1688 
Antall døpte 7 6 4 3 
Antall konfirmerte 4 1 3 4 
Antall vielser 8 5 12 7 
Antall gravferder 11 0 2 2 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

 
37 

 
53 

 
133 

 
131 

Antall sosialsaker 3 8 16 3 
Arb. med sosialsaker 8 126 46 4 
Deltagelse andres arr/repr 11 14 16 26 
Antall deltagere andres arr/repr 2378 4685 1385 2375 



Arrangement utenfor stasjon 14 17 46 46 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 371 1518 858 819 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer 111 112 109 116 
Frivillighet antall timer arbeidet 1222 1619 1669 2298 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Det er gledelig å se at besøkstallet går opp. Det har vært færre gudstjenester med noe lavere 
deltakelse uten at vi kan se noen spesiell trend her. F.o.m. 2014 har vi ikke telt med de svenske 
gudstjenestene i vår statistikk. Vi er også glade for at vår oppsøkende virksomhet og deltakelse 
på arrangement utenfor kirken har gode tall.  

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

• Vi ønsker å drive en oppsøkende tjeneste 
med fokus på syke-, hjemme- og 
bedriftsbesøk. 
 
• Vi ønsker å være en involverende kirke 
gjennom å ta vare på og motivere frivillige 
medarbeidere, samt rekruttere nye til 
tjeneste. 
 
• Vi ønsker å komme i kontakt med studenter 
gjennom skolebesøk/infoarbeid for å fortelle 
om vår tilstedeværelse og tilby dem våre 
tjenester. 

• Vi økte kraftig i 2015 og har klart å holde samme 
nivå i 2016. 
 
 
• Det er mange frivillige som legger ned mye tid og 
arbeid i Sjømannskirken. Vi har en stor gruppe 
frivillige som trofast stiller opp. Vi er glade for at så 
mange kjenner eierskap og ansvar for arbeidet her. 
 
• Det har vært mer utfordrende enn vi trodde å nå 
ut til studenter. Dels pga at de er spredd og vi må 
tenke nytt om hva slags treffpunkt vi kan skape. Tar 
dette med som mål i 2017. 

Nye mål 2017 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 2017. Det er viktig at 
vi som Sjømannskirke møter mennesker der de er. 
 
 
• Vi vil satse på ungdomstreff for de som er 13 og 
eldre, og SuperSøndag hver måned for hele 
menigheten med fokus på barna. 
 
• Vi vil satse på mer tilstedeværelse der 
studentene er og arrangere studentmiddager på 
kirken. 

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. 
• Thousand Oaks: Cal Lutheran University, info og vafler, 1 gang. 
• Rolling Hills, Nansen Field: 17. mai gudstjeneste. 
• Torrance: SWEA, julebasar, 1 gang. 



• Riverside: kafébesøk med nordmenn, 10 ganger. 
• Deltagelse hos div. Sons/Daughters of Norway/lodges/fiskeklubb, 8 ganger. 
• Las Vegas, sosial samling, 2 ganger. 
• Phoenix, Arizona: fengselsbesøk, 4 ganger. 
 

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2013 2014 2015 2016 
Skipsbesøk (ant. besøk) 5 15 20 7 
Skipsbesøk (ant. deltagere) 24 61 81 21 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Det er svært få nordmenn ombord i båtene som anløper San Pedro. Vi har tett kontakt med 
mannskapet på Sea Launch og her vil vi ha mest skipsbesøk i 2017. 

X. Økonomi 
Vi er takknemlig for noen store gaveinntekter de siste år som gjør at vi har en god og solid 
økonomi. I tillegg har vi god kontroll på kostnadene og holder oss godt innenfor budsjettet.  

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

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 kan gå noe ned 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. Vi dekker et stort areal med 
store avstander og det vil fortsatt være en utfordring å komme i kontakt med nordmenn for å 
fortelle om vår tilstedeværelse. Vi vil ha fortsatt fokus på utadrettet virksomhet der vi reiser 
ut for å treffe nordmenn der de er. I tillegg fokuserer vi på barn og unge, og håper å se flere 
familier benytte seg av Sjømannskirkens tilbud. 

XII. Oppsummering og avslutning 
Etter 75 år er Sjømannskirken i San Pedro fremdeles en aktiv kirke med godt besøk. 
Virksomheten har gjennom årene måttet tilpasse seg endringer som har skjedd i 
skipstrafikken. Moderne teknologi/billigere flybilletter 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. Samtidig er det gjennom årene tusenvis av mennesker som har 
hatt og har Sjømannskirken som et hjem borte fra hjemme – med dåp, konfirmasjon, bryllup 
og begravelser. Gudstjenester, festkvelder, 17. mai, lørdagsgrøt og kanskje viktigst av alt: 
personlige møter ved kaffebordet, ombord i skipene eller på studiested og arbeidsplass. Slik 
lever vi ut Sjømannskirkens visjon om å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i 
verdens hverdag. 

Sverre Tofte 
Sjømannsprest/daglig leder 















2016 - ÅRSRAPPORT FOR ______Miami________________________ 
(Sjømannskirke/enhet) 

I. Presentasjon 
Sjømannskirken i Miami går i 2017 inn i sitt 6 driftsår i det flotte kirkesenteret i Davie. 
Kirken er en levende kirke som er godt besøkt og det drives et mangfoldig arbeid i og 
ut fra kirkesenteret. Kirken er et fantastisk verktøy og vi møter daglig mennesker som 
i kirken får mot til tro, håp og engasjement. 
Kirkebygget i seg selv krever mye vedlikehold og det gjør at økonomien er krevende. 
 
Året som har gått – kort oppsummering 
2016 har vært et begivenhetsrikt år. På våren hadde vi garagesalg, Seatrade, 
golfturnering, konfirmasjonsgudstjeneste,17.mai feiring og MGP fest. Høsten startet 
med barnefotoworkshop, overnatting i kirken for ungdommer, Vestlandsmiddag, 
frivillighetsfest og to dagers jubileums/basarhelg. Nytt på høsten var oppstart av 
ungdomsledertrening og ettermiddagsgudstjeneste med middag etterpå en gang i 
måneden. Vi har større oppmøte på disse gudstjenestene så vi fortsetter med flere 
ettermiddagsgudstjenester på nyåret. Vi flyttet også etter ønske fra kolonien 
gudstjenester fra Cape Coral til Naples. Det er gjennomført to gudstjenester og 
planen er å ha 6 gudstjenester i året i Naples.  
Året har vært preget av stabsendringer. I mars fikk vi ny kapellan og 
diakonalmedarbeider og dagligleder sluttet i juli. Undertegnede tok over 
stabsansvaret august ´16, og april ´17 kommer ny daglig leder på plass. Vi har økt 
utleie av senteret, Heartway menighet har utvidet med to gudstjenester hvilket 
generer større donasjon til oss. I tillegg til Heartway leier SKUT, Dutch School, 
Svenska Skolan, Norske handelskammeret og Sons of Norway hos oss. Det krever 
mye av stabens ressurser å ha mye utleie,men utleie fører mye positivt med seg ikke 
minst på inntektsfronten. 

II. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2013 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 7970 8558 9682 8035 
     
Antall gudstjenester 59 52 56 58 
Antall gudstjenestedelt. 2386 2078 2436 2147 
Antall nattverdsfeiring 51 45 46 53 
Antall nattverdsgjester 1331 1311 1315 1393 
Antall døpte 3 5 8 5 
Antall konfirmerte 3 11 4 6 
Antall vielser 61 67 55 45 
Antall gravferder 1 2 1 2 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

28 13 24 18 

Antall sosialsaker 6 7 8 11 
Arb. med sosialsaker 6 26 21 15 
Deltagelse andres arr/repr 12 18 13 16 
Antall deltagere andres arr/repr 784 2340 1255 996 



Arrangement utenfor stasjon 11 19 12 9 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 557 1019 643 416 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer 277 350 461 422 
Frivillighet antall timer arbeidet 1320 1986 2135 1892 

III. Kommentarer til nøkkeltallene 
Vi ser en nedgang i det samlet besøkstall, vi har færre korttidsturister og har også hatt 
nedgang i antall vielser. Det kan ha noe med dollarkursen å gjøre. Vi har ikke prioritert å 
delta på så mange arrangementer utenfor kirken.  

IV. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 
Gudstjeneste 
Øke oppslutningen om gudstjenestene 
med ytterlige 10% 
Satse mere på en voksen målgruppe 
Arrangementer 
6 søndagslunsjer i løpet av 2016 
2 kunstverksted pr år 
Temasamling ifm kirkekaffen 
Utvide målgruppen for torsdagsklubben 
Minst to frivillighetsfester og flere frivillige 
inn i faste oppgaver ifm arrangermenter 
Oppsøkende 
Starte med åpen kirke i Orlando og 
Kissimi. Delta på 4 sangkvelder i Boca 
Raton 
Starte systematisk arbeide med EF 
 

Utfordrende å få flere på Gudstjenestene 
klokken 11. Vi samler flere folk når vi har 
Gudstjeneste kl 16 med matservering. 
 
3 søndagslunsjer på våren, gikk over til 
middag og ettermiddagsgudstjenesten høsten 
16. 
Ikke fått til noen temasamlinger ifm 
gudstjenesten, inviterer nå også menn til 
torsdagsklubben og vi har hatt to 
frivillighetsfester. Mye de samme frivillige som 
går igjen. 
Pga stabssituasjon og andre prioriteringer har 
vi ikke startet gudstjenester i Orlando, ei heller 
deltatt på sangkvelder i Boca Raton. 
Har prioritert besøk på Epcot og Daytona 
fremfor EF studenter på South Beach. 
  

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
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 

Gudstjeneste hver søndag kl 16.Noe engelsk 
for å inkludere de som ikke behersker norsk. 
 
Vi fortsetter med kirkeburger.  
Den tredje torsdag i måneden inviterer vi til 
lunsj hvor vi tar opp ulike tema. 
Sorggruppe sammen med Svenske Kyrkan. 
Fortsetter arbeidet med ungdomsledere og 
konfirmanter. 
Vi setter besøkstjenesten i system. 
6 gudstjenster i året i Naples. 
 
 
 

V. Antall årsverk 
Sjømannsprest/daglig leder i 100% frem til juli. Sjømannsprest/kapellan i 100% fra 10. mars. 
Vertskap/diakonal medarbeider i 100% frem til august (vertskap/daglig leder fra aug) En 
diakonalmedarbeider i 50% stilling frem til juli. En diakonal medarbeider i 50% fra mars til 
august og 70% fra august. En diakonal medarbeider 50% i pappaperm frem til august , 70% 



fra august. Vikarer har fylt ut der det har vært behov. Lokale årsverk: Assistent/ 
regnskapsfører i 50% stilling. 

VI. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Vi har hatt fire gudstjenester i Naples. 6 vaffelsamlinger og salg av varer på den 
norske paviljong i eller ved Epcot. I Daytona har vi to ganger besøkt fly studenter. Et 
besøk på militærbasen i Tampa. Et skipsbesøk i Port of Miami  og vi har besøkt to 
langtidsinnsatte i 2016, vi skal besøke de igjen i 2017. 

VII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2013 2014 2015 2016 
Skipsbesøk (ant. besøk) 4 10 1 1 
Skipsbesøk (ant. deltagere) 7 22 2 1 

VIII. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Det er krevende med skipsbesøk i Florida, det er få norske sjøfolk og de som er her er så 
kort tid inne i havn. Båtene vi er i kontakt med ligger inne i helgene i få hektiske timer. Vi har 
ikke hatt skipsbesøk høyt på prioriteringslisten i år, det er mulig å få til besøk oftere og det er 
noe ny daglig leder kan ta tak i. Vi har tett kontakt med det maritime miljøet gjennom 
besøkende på kirken og i mailkontakt med sjøfolk.  

IX. Økonomi 
Det har vært et økonomisk krevende år. Det kan være kursendringene som har noe av 
skylden samt at det er store utgifter til vedlikehold. Vi har et nytt flott senter men det 
subtropiske klima og det at det ikke er norsk standard på byggematerialer gjør at 
utgiftsposten til vedlikehold antakelig bare vil øke med tiden. Vi har dårlig likviditet og vi har 
igjen dette året fått ekstra pengetilskudd fra Bergen. Vi har også hatt en liten nedgang i 
brylluper det kan ha med kursendringene å gjøre, heldigvis har vi økt utleie av senteret. Vi 
fortsetter arbeidet med fundraising til kirken, har "solgt" biblioteket og hatt flere 
fundraisertiltak. 

X. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

Ca 3000 nordmenn og et stort antall turister i tillegg. 

Definer viktigste 
brukergruppe  
 

Fastboende i hele Florida, mange snowbirds, turister, 
pensjonister, noen barnefamilier, ungdommer, brudepar og 
studenter.  

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Det har vært en liten nedgang i korttidsturister og brudepar 
trolig pga dollarkursen.  

XI. Oppsummering og avslutning 
2016 har vært et intens og spennende år med mye aktivitet og nye kollegaer. Vi er 

igjen i en venteposisjon med vikarierende prester her i Miami, og vi ser frem til at ny daglig 
leder kommer på plass i april. Vi har en trang økonomi og det er krevende å måtte snu hver 
eneste dollar og likevel ikke komme i mål. Vi håper at vi finner gode økonomiske løsninger 
for 2017 slik at vi kan fokusere fullt og helt på det som er vår hovedoppgave her i Miami, 
nemlig å skape mot til tro, håp og engasjement hos alle de vi treffer her i Florida. 

18.01. 2017 Davie FL USA, Rikke Ploug Tvedt vertskap/ konstituert daglig leder 
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BRUKEROVERSIKT 
Pr. år Pr. dag 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 
Antall besøkende 149210 120918 108474 409 331 297 
Antall unike brukere 68435 54555 42309 187 149 115 
Antall henvendelser nettpresten       
mail 1116 2319 

(16) 1) 
2476  

(2)  
3 6,4 6,8 

chat 1455 1801 
(461) 1) 

1697 
(338)  

4 4,9 4,6 

Totalt 2571 4120 4173 7 11,3 11,4 
1) Besvarte henvendelser i parentes = utført av nettkirkenvikarer, dvs chatteprester fra DnK + ferievikar  
 

ANTALL ABONNENTER 2016 2015 2014 ANTALL BØNNER PÅ NETTSIDEN 2016 2015 2014 

«Dagens betraktning» 562 590 588 Bare til nettprestene, anonymt 358 440 469 
«Søndagstanker» 1424 1435 1456 Lagt ut på www.nettkirken.no 1487 1406 906 
Totalt 1986 2025 2044 Totalt 1845 1846 1375 

 
1. Oppsummering av arbeidet ut fra årets målsettinger 
 

Mål for 2016 Kommentarer til 2016 Mål for 2017 
Gjennomføring av skriverseminar 
for våre faste skribenter. Nytt av 
året er Dagens betraktning-
skribenter inviteres sammen 
med Søndagstanker-skribentene. 

Vi holdt et vellykket seminar for 
samtlige skribenter i København 
februar 2016. Deltakerne uttrykte 
at dette var viktig både faglig og 
for motivasjon. 

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

Vi vil fortsette å invitere 
gjesteskribenter blant biskopene 
våre og eventuelt andre, i tillegg 
til de faste. 

Vi har ikke hatt så mange 
gjesteskribenter i 2016, men vi har 
fått nye skribenter og opplever at 
vi nå har en stor, god stall av 
skribenter.  

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

Pernille fullfører PKU våren 
2016. 
Vi vil sørge for å videreføre 
individuelle veiledningsløp. 

Knut har hatt god veiledning på 
sykehuset. Pernille har fortsatt 
med veiledning på Institutt for 
Sjelesorg etter fullført PKU. Vi ser 
at veiledning bør følge 
chattetjenesten og at det er viktig 
å finne god nok veileder. 

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.  

Vi tar sikte på en 
omlegging/slanking av 
nettsidene våre i forbindelse 
med rekrutteringen av flere 
nettprester fra Dnk, se neste 
punkt. 

Arbeidet med den nye nettsiden 
kom godt i gang mot slutten av 
året og vil bli fullført tidlig i 2017. 
Nettsiden vil få et slankere og 
mindre tekstlig uttrykk. Vi legger 
vekt på brukervennlighet og 
flagging av våre best besøkte sider. 

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. 

Sammen med Kirkerådet ønsker 
vi å gå bredere ut for å 
rekruttere mange nye chattere 
fra DnK. Vi ønsker også å øke 
staben gjennom samarbeidet, og 
utvikle nettside-funksjoner som 
bønnesidene og tenn lys.  

Siste kvartal av 2016 startet et 
omfattende arbeid med å finne 
nye chattere. Vi regner med at vi 
innen februar 2017 vil ha en stall 
på ca.15 chattere. Tenn lys får nytt 
liv i den nye nettsiden og 
bønnesiden vil bli opprettholdt 
inntil videre. 

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. Dette er en storsatsing 
som vil sette oss på prøve i forhold til 
oppfølging , veiledning og 
kvalitetssikring. Vi også arbeide for å 
få nye midler i 2018, slik at vi kan 
opprtholde nivået. 

http://www.nettkirken.no/
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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 over 120.000 treff på nettsiden i løpet av 2015, og over 54.000 unike brukere. Antall besvarte 
henvendelser har gått en del ned (dette kommenteres lenger ned) 
Umbraco har fungert brukbart stabilt som publiseringsplattform i 2015. Av og til har chatten vært ustabil. 
Det er ikke helt lett å vite hva som slår feil når det går galt. Våre sider publiseres også med linker via 
kirken.no. 
 
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 dekker så mange som mulig av ukens dager, men dette 
har ikke latt seg gjøre helt etter at bemanningen ble mindre.  
- 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  
- Dagens betraktning er en kort kommentar (90 ord) til et aktuelt tema, ledsaget av et bilde. Betraktningene 
skrives av nettprestene og frivillige skribenter. Vi valgte i oktober 2016 å arkivere Dagens betraktning inntil 
videre. Dette gjorde vi av strategiske og prioriteringsmessige hensyn. Det er svært ambisiøst med bare 
drøye 100 % stilling, å publisere noe hver eneste dag med tilfredsstillende kvalitet. Dette frisatte verdifulle 
ressurser til annet arbeid.  
- Påske- og julesider ble laget og lagt ut. I desember hadde vi adventskalender på forsiden, så i denne 
perioden gjenoppsto Dagens betraktning som nettkirkelig tilbud. 
- 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 
tjenesten har ligget nede pga tekniske utfordringer, men er ikke glemt. Den vil komme tilbake i ny utgave i 
2017. 
- Gjesteboken er en anledning for brukerne til å kommentere Nettkirken. Det er liten aktivitet på gjestebok-
siden. 
- 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. Se statistikk øverst i dokumentet, vi ser stor økning i antall bønner siste år. 
 
2.3. Besøkstall og nettprestenes hverdag 
Nettkirken kan vise til nesten 150 000 treff for 2016. Det er en hyggelig økning på knappe 30 000 (altså 
25%)fra året før. Antall unike brukere har økt markant fra ca. 55000 til over 68000 (også her 25%). 
 
2015-tallene viser 2571 besvarte henvendelser på mail og chat, mot 4120  i 20145. Dette er tall som har 
gått ned uten at vi tror det er grunnlag for det i behovet der ute. Det handler dels om vår egen kapasitet og 
dels om for dårlig markedsføring av vår tjeneste. Dette er tall vi ikke er fornøyd med og som viser hvor 
sårbare vi er for forhold som ligger utenfor vår kontroll, slik som tekniske løsninger og lenker på kirken.no. 
Disse styrer googletreff som er avgjørende for unge mennesker i dag.  
 
Henvendelsene til nettprestene er ca. 7 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 
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søker av og til hjelp med oppgaver, men guides oftest videre til konkrete nettsteder hvor de finner svar.  
Det er særlig antallet ungdom som reduseres når vi faller lavere på googletreff. Ungdom søker sjelden opp 
en nettside/adresse, men googler en gjeneste de trenger, f.eks «noen å snakke med». Da er det avgjørende 
hvor høyt vi kommer på treffet. 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. 
 
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. 
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 svært viktig del av 
Nettkirkens arbeid og et ansikt utad. 
Abonnementslistene for 2016 viser omtrent samme tall som i fjor for Dagens betraktning og 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/Harald og Roger administrerer ordningen. Søndagstanker sendes ut på mail til abonnentene på fredager. 
 
2.5. Stab  
Staben har gjennom 2016 gjennomgått noen endringer blant de sjømannskirkeansatte. Nettpreststaben 
består ved årsskiftet av Pernille Astrup og Knut Nåtedal i 50 % -stilling, og Harald Daasvand i 20 % (1 G). 
Stillingene gir oss til sammen 1,2 årsverk. Fra og med oktober 2016 gikk Knut ut i et års vikariat. Som vikar 
for ham har Roger Brevik og Karoline Astrup gått inn med henholdsvis 40 og 10%, begge i ett år. 
Nettprestene i frivillig tjeneste fra DnK har som i fjor vært Roger Brevik, Maria Paulsen Skjerdingstad, Stian 
Roos og Ingrid Nyhus. Til sammen har deres kapasitet vært noe lavere enn tidligere år. Rogers frivillige 
engasjement ble avsluttet da han gikk inn som vikar, og de andre har chattet noe mindre.  Medarbeidere 
som skriver Søndagstanker (ST) har vært Odd Jarle Eidner (Nordland), Lars-Erik Espeland (Oslo/Akershus) 
Ingunn Dalan Kosnes (Oppland) og Merete Thomassen på kirken.no sin kvote, samt Idun Strøm Sefland (MF) 
og Birgitte Bentzrød (utenlandssjef).  
Skribenter som i tillegg til nettprestene har bidratt med Dagens betraktning (DB) er Trine og Ingard Færevåg 
(Stockholm/Albir), Birgitte Bentzrød (HK), Åse Paulsen Skiftun (Vest-Agder), Jens Bjelland Grønvold 
(London), Steinar Rishaug (Offshore) og Elisa Stokka (New York), Line Kvalvaag (Norgesarbeidet). I 
forbindelse med at Dagens betraktning ble avviklet, gikk de to senest rekrutterte skribentene (Jens og Line) 
over til å skrive Søndagstanker. Alle medarbeidere skal ha stor takk for gode bidrag gjennom hele året.  
I sommerferien var Marius Handegard Økland vikar for nettprestene i fire uker. Teologistudent Marie 
Skarrebo Holmen vikarierte noen dager i julen. Hun fortsetter med ukentlig chattetjeneste i 2017. Vikarene 
har så vidt vi har kunnet se, fylt stillingene på en god måte. 
 
2.6. Samarbeid med andre  
Vi setter pris på et nært samarbeid med Den norske kirke. Knut og Pernille har prioritert å bruke mye tid på 
å reise til Oslo i møter med kirkerådets kommunikasjonsavdeling. Dette har vært tidkrevende og fordrevet 
stor grad av fleksibilitet med hensyn til tidsbruk og konstruktive løsninger. Til gjengjeld har det ført til at de 
bevilget 150 000,- til økt chattetjeneste i 2017. Det er nettprestene som vil gjøre det administrative og 
strategiske arbeidet for å få dette på plass, men ved hjelp av midler og på bakgrunn av vårt betydelige 
arbeid i 2016 regner vi med en drastisk økning av chattetilbudet i 2017. samarbeidet om Søndagstanker 
fortsetter, og vi vil i 2017 publisere bibeltekster med grunnlag i den avtalen som kirkerådet har med 
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Bibelselskapet. Kristian Ravnevand, webkonsulent i Sjømannskirken, har stått for teknisk support gjennom 
året. Gjennom ham startet vi siste kvartal av 2016 samarbeid OP Design om nye nettisder. Vi har en tett og 
god dialog. Nettkirken driftes hos Nettkroken AS på Evje. Nettkirken har god oppetid.  
 
2.7. Økonomi 
Vi har til sammen fått tilført kr 25. 000,-  fra hovedkontoret i 2016. Nettkirken har i år et lite underskudd på 
kr. 17 940,- Resultatet er likevel bedre enn forventet målt mot innlagt budsjett. Budsjettert underskudd kr. 
50 000,- 
 
Mot slutten av 2016 fikk vi overført kr.75 000,- fra kirkerådet. Vi får ytterligere 75 000,- i 2018. Hele summen 
er tenkt benyttet til chattetjeneste i 2018. 
 
2.8. Avslutning 
2016 har vært et spennende år for Nettkirken. Vi blir brukt og satt pris på, og ser et nytt 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 2017 
Pernille Astrup - fungerende daglig leder 









2016 - ÅRSRAPPORT FOR Sjømannskirken i New York 

I. Presentasjon 
Sentralt møtepunkt er to ord som speiler virksomheten ved kirken og beskriver 
bygningen og dens beliggenhet. Geografisk er vi lett tilgjengelig for de ulike bruker- 
og målgrupper. Men det viktigste er at kirkens tjenester og aktiviteter fyller sentrale 
behov hos nordmenn i og rundt byen. Kirkebygget er det eneste norske bygget som 
alle har adgang til på lik linje uten å måtte tilhøre en spesiell gruppe eller forening. 
Over tre firedeler av besøkene på årsbasis skjer i forbindelse med arrangementer. 
Det betyr at de som kommer, ikke kun besøker kirken, men bruker kirken til å treffe 
hverandre.  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Stikkordene for 2016 er: Utskiftninger i staben, nedgang i vielser og overnattinger og 
økonomiske utfordringer. Etter to år uten utskiftninger i staben, sluttet fire ansatte i 
løpet av noen få måneder. Etter noe vakanse i høst, har staben igjen vært fulltallig fra 
november av.  
En markert nedgang i antall vielser har gjort at det i mange uker har blitt en annen 
arbeidsrytme. Men først og fremst har vi tapt økonomisk på nedgangen, noe som 
nedgangen i antall gjestedøgn i utleieenhetene også har bidratt til. 
Tendensen regnskapstallene gir utfordrer oss til ikke kun å se på hvordan vi kan øke 
inntekter og reduserte utgifter, men til mer grunnleggende å se på selve driftsformen 
ved kirken. 
 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 21062 18836 19687 17017 
     
Antall gudstjenester 81 74 75 75 
Antall gudstjenestedelt. 4312 4657 4015 4252 
Antall nattverdsfeiring 59 61 63 64 
Antall nattverdsgjester 2095 1906 1949 2011 
Antall døpte 11 11 8 3 
Antall konfirmerte  15 5 7 
Antall vielser 70 64 47 31 
Antall gravferder  4 (5) 0  4 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, 
fengsel-, bedrifts- og andre) 

99 39 32 59 

Antall sosialsaker 28 14 4 6 
Arb. med sosialsaker  27 17 21 
Deltagelse andres arr/repr  16 34 21 
Antall deltagere andres arr/repr  949 912 1165 
Arrangement utenfor stasjon 87 9 32 9 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 16035 173 485 323 
     
Antall «unike» frivillige – antall 
personer 

 941 650 668 

Frivillighet antall timer arbeidet  4985 2783 2707 
     



IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Tallenes tale forteller oss at vi totalt har hatt 2500 færre besøkende i 2016 sammenlignet 
med året før. Her har nok ulik måte å telle besøkende på 17. mai-arrangementet, gitt et 
stort utslag. Men hovedopplevelsen er at vi har noe færre besøkende enn tidligere år. 
Fastboende utgjør snaut halvparten av de besøkende og turister en knapp tredjedel. 
Gledelig er det at tallet på gudstjenestebesøkende er noe opp og det samme gjelder 
nattverdgjester. Det er nedgang både i antall konfirmanter og døpte. 

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 
-Staben er i stor endring og ønsker å 
satse langs samme linjer som i 2015 (+ 
større vekt på arbeidet med frivillige).  
 
-Dog med sterkere vekt på å finne 
fundraisings-områder og personer.  
 
-Mot slutten av 2015 startet vi et prosjekt 
med å møte på arbeidsplassen med 
lunch som ble betalt godt for – samt tid til 
samtale osv. God opplevelse, bygger 
videre på dette. 
 
 

-Konsentrasjon på innfasing av nye 
medarbeidere.  
-Antall frivillige har økt 
 
-Godt over budsjettet med bidrag fra både 
enkeltpersoner og bedrifter. Dette har gått mot 
større planlagte bygningsmessige 
forbedringer, og utgifter til 17- mai 
arrangementet. 
 
-Ikke utviklet i særlig grad. 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
-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 
 
 

 
 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 560% 
Daglig leder 100%, kapellan 100%, diakonal medarbeider 100%, vertskap100%, 
kulturleder 100%, 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. 
Connecticut (Greenwich) – Gudstjeneste på julaften. 



VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2006 2014 2015 2016 
Skipsbesøk (ant. besøk) 36 0 0 0 
Skipsbesøk (ant. deltagere)     

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
I 2016 hadde ingen ved kirken de nødvendige papirer for å kunne gjennomføre 

 skipsbesøk. I  desember ble prosessen startet for å innhente de påkrevde tillatelser. 

X. Økonomi 
Ved årsmøtet i april 2016 kom revisor på grunnlag av regnskapstallene for 2015 med 
et varsku-rop der budskapet var at vi maksimum kan kjøre to år til i samme spor som 
til da. Regnskapstallet for 2016 viser et underskudd på $  64.000,- I flere år har 
kirken levd på en betydelig arv. Midlene herfra er brukt til sterkt påkrevde 
oppgraderinger av bygget. Ett år fram i tid vil egenkapitalen være bede på et nivå 
som ikke tåler ytterligere nedgang. 

I over 15 år er det snakket om at potensialet for økede bidrag fra privatpersoner og 
bedrifter i New York, må utnyttes bedre. Mye er blitt gjort, uten at bidragene har 
endret størrelsesorden.  

For å sikre kirkens framtidige drift, er det nå påkrevd å se på selve driftsformen.  
Dette omfatter både hvor tungt stasjonen skal være bemannet, hvordan det 
økonomiske ansvaret er fordelt mellom sentralt og lokalt, og ikke minst utnyttelsen av 
det potensialet selve bygningen representerer.  

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

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) 

Småbarnsfamilier (fastboende og expats), studenter (mye 
utveksling, men også lengre studier), expats i shipp, finans, 
kulturliv (musikere, skuespillere og kunstnere) og diplomati/FN.  

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

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

XII. Oppsummering og avslutning 
Av totalt om lag 17.000 besøkende i kirken i 2016, var 12.500 innom i forbindelse 
med arrangementer. Det betyr at vi i løpet av uken har kun en jevn, liten strøm av 
besøkende ellers. August, november og januar her de laveste tallene (snitt på 250). 
Likevel er det i toppmånedene mai og mars i snitt ikke mer enn vel dobbelt så mange 
innom utenom arrangementene. Dette bildet er viktig å ha med seg når gjelder 
utnyttelsen av kirkebygget og for opplegget av arbeidsuken ved kirken.  

Vi har et flott kirkerom i New York, der lyset ovenfra og de vertikale elementer 
dominerer i kirkedelen av rommet der alteret og kirkestolene står. I den andre delen, 
som ikke er skilt fra den første, er det de horisontale linjene som er i overtall. Og det 
er i dette krysset mellom de to linjene at tjenesten ved sjømannskirken formes og 
garantien for framtiden ligger. 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSKIRKENS NORGESARBEID 

I. Presentasjon 
Norgesarbeid sitt oppdrag er å forankre Sjømannskirken i Norge gjennom kjennskap, 
engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling. Seksjonen har 5 spesifikke virkefelt: 

Medlemsordning – verving, pleie, kommunikasjon, tilbud, administrasjon og valgordninger. 
Inntjening – kirkeoffer, foreningsbidrag, kurs, gaver, arrangement, kontingent, trosopplæring 
Frivillighet – regionstyre-aktivitet, foreningsaktivitet, frivillighetsoppdrag, kursing av frivillige 
Arenaer – messer, festivaler, medlemsturer, ulike arrangement, møter og samlinger  
Kirke – gudstjenester, konfirmant, kirkelige studiesteder, relasjon/nettverk, trosopplæring 
 
Arbeidsformen er «ansikt til ansikt»-møter på ulike arenaer. Norgesarbeidet er en oppsøkende 
seksjon som vektlegger å skape tilhørighet, og gi mennesker mot til tro, håp og engasjement. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
I 2016 har Norgesarbeidet hatt 41 987 møter med mennesker, fordelt på 437 arrangement og 
1476 frivillighetsoppdrag. 621 unike frivillige er oppført i databasen. Medlemsantallet har ikke 
økt i 2016, men holt seg stabilt. Det totale antall medlemmer pr.31.12.2016 var 3211.  

III. Nøkkeltall fra 2016:  

ARRANGEMENTSSTED   2014 2015 2016 
Bispedømme/region Ant.arrangement 200 183 234 

Bispedømme/region Deltakere 22825 24585 31 274 

Fellesråd Ant.arrangement 1 0 14 

Fellesråd Deltakere 80 0 574 

Prosti Ant.arrangement 1 1 1 

Prosti Deltakere 18 2000 7 

Menighet/sogn Ant.arrangement 248 354 148 

Menighet/sogn Deltakere 24951 17466 8 753 

Foreningsbesøk (ant.besøk) Ant.arrangement Ført under BD Ført under BD 28 

Foreningsbesøk (ant.delt.) Deltakere Ført under BD Ført under BD 787 

Kirkelig studieinstitusjon (ant.besøk) Ant.arrangement 0 2 12 

Kirkelig studieinstitusjon (ant.delt.) Deltakere 0 3 592 

     
Herav:   2014 2015 2016 
Kurs/arrangement (ikke-ansatte) Ant.arrangement 134 132 120 
Kurs/arrangement (ikke-ansatte) Deltakere 10595 5 226 4 886 
Messer/festivaler Ant.arrangement 15 14 21 
Messer/festivaler Deltakere 20190 21 005 21 435 
Deltakelse på andres arr. (hjemme) Ant.arrangement 109 227 164 
Deltakelse på andres arr. (hjemme) Deltakere 5322 10 397 6 575 
Deltagelse på gudstjeneste Ant.gudstjenester 55 50 54 
Deltagelse på gudstjeneste Deltakere 8380 6 073 8063 
Turer Ant.turer 15 21 17 
Turer Deltakere 1056 813 655 
Planlegging/møter Ant.møter eksternt 122 96 61 
Planlegging/møter Deltakere 2331 540 373 



TOTALT NORGESARBEIDET 2014 2015 2016 
Antall medlemmer 2477 3215 3 211 
Antall individuelle medlemmer 1438 1923 1 880 
Antall foreningsmedlemmer 1039 1292 1 331 
Antall foreninger 275 251 231 
Antall arrangement 450 540 437 
Antall møtte mennesker (deltakere) 47 874 44 054 41 987 
Antall frivillighetsoppdrag 857 1388 1 476 
Antall frivillige (unike) 269 466 621 
Kirkeoffer i kroner: 2 240 127 1 981 395 2 017 295 
Foreningsbidrag i kroner: 2 358 415 2 136 501 1 916 747 
Inntekt kurs og arrangement (inkl. trosopplæringsmidler) 3 125 189 3 468 181 3 954 051 
Kostnader kurs og arrangement   2 851 499 3 157 845 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
- Stagnasjon i medlemstallet skyldes nedprioritering av tiltak inntil ny avdeling er på plass i 2017. 
- Nedgangen i antall foreninger er som forventet.  
- Antall arrangement har gått ned i forhold til 2015. Dette skyldes bl.a. redusert bemanning.  
- Antall møtte mennesker går ned i forhold til 2015. Dette skyldes bl.a. redusert bemanning. 
- Frivillighetsoppdragene har en gledelig økning i forhold til 2015.   

 
- Kirkeofferet steg 2% i forhold til 2015, men ble liggende 11% under budsjettet for 2016. 
- Foreningsbidragene gikk ned 10%, både i forhold til regnskapet for 2015 og budsjettet for 2016. 
- Kurs/arrangement-inntektene steg 12% i forhold til 2015, og endte 2% under budsjettet for 2016. 
- Kurs/arrangement-utgiftene steg 10% i forhold til 2015, og endte 9% over budsjettet for 2016. 

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 

Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

550 arrangement  
45 000 møter med mennesker 
3750 medlemmer 
1500 frivilligoppdrag 
600 frivillige i databasen 
2 270 000 kr i kirkeoffer 
2 150 000 kr i foreningsbidrag 
4 000 000 kr i inntekt kurs/arrangement 
2 900 000 kr i utgifter kurs/arrangement 

÷  437 arrangement er 21% under målet 
÷  41 987 møter er 7% under målet 
÷ 3211 medlemmer er 14% under målet 
÷ 1476 frivilligoppdrag er 2% under målet 
+ 621 frivillige i databasen er over målet 
÷  2 017 295 kr i offer er 11% under målet  
÷  1 916 747 kr i for.bidrag er 11% under målet 
÷  3 954 051 kr i kurs/arr. inn er 2% under målet 
÷   3 157 845 kr i arr.utgifter er 9 % under målet 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 

500 arrangement  
45 000 møter med mennesker 
3750 medlemmer 
1500 frivilligoppdrag 
720 frivillige i databasen 
2 000 000 kr i kirkeoffer 
1 900 000 kr i foreningsbidrag 
4 000 000 kr i inntekt kurs og arrangem. 
2 500 000 kr i utgifter kurs og arrangem. 

• Stabilisering på 500-600 arrangement årlig 
• Stabilisering på 45 000 møter årlig 
+ Øke med 17% - inkludert frafall 
• Stabilisering på 1300-1500 oppdrag årlig 
+ Øke med 20% 
• Stabilisering på 2 000 000 kr årlig i offer 
• Stabilisere på 1 900 000 kr årlig i bidrag 
• Stabilisere på 4 000 000 kr årlig inntekt 
• Stabilisere på 2 500 000 kr årlige utgifter 
 



VI. Antall årsverk 
1 leder – 100% stilling – Landsomfattende, samt Bjørgvin og Nord-Hålogaland region 
1 rådgiver (prest) – 100% stilling – Landsomfattende, samt Hamar og Borg region 
1 rådgiver (prest) – 100% stilling – Landsomfattende, Agder, Stavanger og Sør-Hålogaland region 
1 konsulent – 100% stilling – Landsomfattende, samt Oslo og Tunsberg region  
1 konsulent – 100% stilling – Landsomfattende, samt Nidaros og Møre region 
1 konsulent – 25% stilling – Landsomfattende 
 
Det har vært vakanse i en av stillingene i Norgesarbeidet i deler av 2016 pga sykdom. 

VII. Økonomi 
Resultat inntekter totalt: kr 7 888 094. 6,5% nedgang i forhold til budsjettet for 2016. I hovedsak 
skyldes dette lavere offer og foreningsbidrag enn forventet.  
 
Resultat utgifter - utenom personalkostnader: kr 3 157 845. 9% økning i forhold til budsjettet for 
2016. I hovedsak skyldes dette høyere utgifter til medlemsadministrasjon, messer, praktikumtur 
og konfirmantleirer (leirene har økt i volum og utgifter, men også i inntekter). 
 
NB! Utgifter på ca. kr 410 000 i vårt regnskap er bidrag som er overført til Sjømannskirkene i London 
som inntekt til kirken i forbindelse med leirarbeidet vi driver der.   

VIII. Oppsummering og avslutning 
Sjømannskirkens Norgesarbeid har siden opprettelsen i 2013 i økende grad definert og styrket 
sin egenart og sine virkefelt. Vi har nå gode verktøy for å måle virksomheten vår. Vi registrerer 
at resultatene for 2016 ikke har vært fullt så gode som vi hadde forventet. Vi har som mål for 
2017 at resultatene forholder seg stabilt og ikke minker i forhold til de forrige årene, og at 
effekten av omorganisering og ny avdeling vil slå positivt ut med økte resultater i 2018.    
 
 
 
 
 
Espen Ingebrigtsen 
Leder for Sjømannskirkens Norgesarbeid          Januar 2017 



2016 - ÅRSRAPPORT for Berit Bjørnerud (sjømannsprest - offshore) 
I. Presentasjon 

Som sjømannsprest – offshore er min oppgave først og fremst å besøke plattformer. Ombord 
er jeg tilgjengelig for samtaler om smått og stort. Jeg har oppfølging etter dødsfall, er 
tilgjengelig for beredskap og kriseoppfølging. Jeg besøker 8 plattformer: Statfjord A, B og C. 
Troll A, B og C. Oseberg Sør. Oseberg Øst.  
 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
2016 ble preget av Turøyulykken, både i offshoregruppa og i samtaler med og oppfølging av 
offshorearbeidere. Ønsket om Sjømannskirkens tilstedeværelse er ytterligere styrket. 
Nedskjæringer i oljenæringen, usikkerhet overfor fremtiden samt flere hendelser offshore 
har preget samtalene offshore. 
I tillegg til tjenesten offshore, hadde jeg to måneder som vikar i Sjømannskirken i Torrevieja.  
Jeg opplever en dyp tilhørighet til Sjømannskirkens historie, tradisjon og verdier.  
Vi møter mennesker slik de er, der de er, om bord, borte fra familien. 
 

III. Nøkkeltall fra 2013 
Plattformbesøk – nøkkeltall 

Plattformbesøk 2014 2015 2016 
Antall plattformdøgn 67 82 59 
Antall møter med mennesker 3200 3500 2700 

 
Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk 
Offshoredøgnene er fordelt på 20 turer. Jeg har besøkt alle de åtte plattformene «mine». 
Jeg hadde 14 avlyste offshoredøgn fordelt på seks turer. 
Hver dag offshore handler om å være tilgjengelig, uten å være påtrengende. Det blir mange 
uformelle treffpunkt, som gir mange gode samtaler, der noen av samtalene bryter på dypt vann.  
Jeg ledet to minnestunder, samt hadde oppfølging av personell etter et selvmord på land. Jeg rykket 
ut til en av mine plattformer i forbindelse med en hendelse med brann i et av skaftene. Om bord 
ledet jeg en samling med de involverte, sammen med plattformsjef. 
Tidligere har det vært vanskelig å få plass om bord på Oseberg Øst, men i år har jeg vært der fire 
ganger, fordi de har fått en TSV (tender support vessel) med god sengekapasitet. 
 

Annen aktivitet 
Jeg var vikar i Sjømannskirken i Torrevieja to måneder, i februar og mars.  
Jeg har fullført ABV (arbeidsveiledning), med telefonsamtaler med veileder, i tillegg til gruppe-
samling i juni. 
Sammen med resten av offshoregruppa har jeg deltatt på fagdager i Fosnavåg i mai og 
kollegasamling i Os i november.  
Jeg sto på stand for Sjømannskirken på ONS (oljemesse i Stavanger) i august.  
Jeg har hatt hovedansvaret for å rekruttere og følge opp juleutsendinger, sammen med kollega Tim 
Georg. Vi fikk 25 eksterne juleutsendinger, helt i henhold til budsjettet.  I forbindelse med dette 
besøkte jeg NLA Bergen, der jeg holdt andakt og møtte studenter. Vi innførte en ny 
rekrutteringspolitikk i 2016, noe vi er godt fornøyd med. 



Jeg har møtt representanter for flere av ops-gruppene på land og har deltatt i møte med Ptil sammen 
med Annstein og Tim Georg. Offshoregruppa hadde møte med Eldar Sætre fra Statoil i januar og 
møtte representanter fra Statoil til en middag på Sola i etterkant av Turøyulykken. Vi hadde årsmøte 
med Norsk Olje og Gass i Oslo i juni. 
Jeg hadde foredrag på Bø Seniorlæring i september: «Sjømannskirken og livet på oljeplattform; 
Sjømannskirkens historie, hvordan kirken er til stede over hele verden, med fokus på sjømannskirkens 
tjeneste offshore.» 
Jeg deltok på Sauherad og Nes Pensjonistforenings desembermøte, der jeg holdt andakt og fortalte 
om mitt arbeid som sjømannsprest – offshore. 
 
IV. MÅL – vurdering og kommentarer 
Mål for 2017 Kommentar til målene 

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. 

Jeg ser fram til et normalt arbeidsår, 
med 3-4 besøk på hver plattform. 
Når jeg nå er kjent, er det normalt sett 
ikke behov for mer enn ett besøk på 
ops-gruppene i året.  
 

Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse  
26 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 2016. 
Bruke mine ressurser på en god måte i offshoregruppa. 

I forbindelse med at min mor ble syk, 
døende og døde, ble to offshoreturer 
kansellert. De fire andre turene ble 
kansellert som følge av ugunstige 
værforhold.  
Jeg har hatt jevnlig kontakt med ulike 
ansatte i ops-gruppene, selv om jeg ikke 
har fått besøkt alle gruppene en gang i 
løpet av året. 
Totalt sett er jeg tilfreds med 
arbeidsåret 2016. 

 
Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 

Ca antall mennesker i 
tjenesteområdet – 2016 

ca 2700 om bord på plattformene 
ca 150 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 to årene har vært preget av at nedgangstiden i oljebransjen 
har ført til innsparinger, nedskjæringer og oppsigelser. Koblet med 
Turøyulykken i april og ulike negative hendelser offshore i høst, 
opplever jeg mer utrygghet om bord. Flere enn før spør seg om 
sikkerheten er godt nok ivaretatt. Jeg opplever at vår tjeneste om 
bord anerkjennes som svært viktig nettopp nå.  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 
Mange av samtalene har vært preget av den krevende situasjonen i oljenæringen, 
med frykt og usikkerhet. Alle offshore har vært svært preget etter Turøyulykken, det gjelder også 
meg som offshoreprest, som er utsatt for den samme risiko (fire ganger høyere risiko når det 
gjelder helikoptersikkerheten) som andre offshorearbeidere. Jeg er i samme båt som de jeg 
betjener offshore.  
Jeg opplever at jeg har god kontakt med folk offshore, og møter alltid velvilje og åpne dører.  

 



2016 - 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. 
Sørfeltet til Statoil med 4 plattformer. Vidare Brage for Wintershal  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. I vakansen etter at utenlandssjef 
Asbjørn Vilkensen slutta, gjekk eg inn som seksjonsleiar frå 1.oktober, med ansvar for 
Offshoregruppa samt Sjømannskirka i Aberdeen.  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
I takt med nedbemanning offshore har det blitt lettare å få plass for mine offshorereiser. I 
tillegg kom våre tenester sterkt fram i lyset etter den tragiske helikopterulykka på Turøy. Som 
koordinator hadde eg medansvar i å fordele oppgåver, og sjølv var eg ein av to som var på 
pårørandesenteret. På søndagen hadde eg ansvar for å leie ein enkel seremoni ute ved 
ulykkesstaden. Vi hadde med rundt 60 pårørande på båtturen, der familiane til 8 av dei 13 
omkomne deltok.Eg deltok seinare på markeringar hjå selskap som hadde missta fleire av 
sine tilsette. Ulykka kom til å sette sitt præg på resten av arbeidsåret. 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 ein krevande livssituasjon. Året vart også præga av ei lengre 
sjukmelding etter ein skulderoperasjon. Ansvaret som seksjonsleiar dei tre siste månedane av 
året medvirka også til ein reduksjon i offshoreturar. 
I godt samarbeid med utenlandssjef Asbjørn Vilkensen, og med god støtte i våre kontakter i 
oljenæringa, fekk vi på plass ein ny finansieringsmodell for tenesta som sjømannsprestar –
offshore. Norsk Olje og Gass vil i framtida halde fram med å kanalisere finansieringa for våre 
tenester. Nytt i avtalen er at også dei administrative utgiftene til dei 6 ½ stillingane 
Sjømannskirka søkte om, blir dekka.  
 

III. Nøkkeltall fra 2016 

Plattformbesøk – nøkkeltall 
 

Plattformbesøk 2006 2015 2016 
Antall plattformbesøk   85 64 
Antall møter med mennesker  3119 2495 

Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk 

Annen aktivitet 
Aktivitet 2006 2015 2016 
Antall gudstjenester  4 9 
Antall gudstjenestedelt.  162 285 
Antall vielser  2 1 
Antall gravferder  0 1 



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

 24 42 

Antall sosialsaker  0 0 
Arb. med sosialsaker  0 0 
Deltagelse andres arr/repr  61 36 
Antall deltagere andres arr/repr  822 811 
Antall kurs/arrangement  10 3 
Antall deltakere kurs/arrangement  191 76 
    

Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet 
 

IV. MÅL – vurdering og kommentarer 
 

Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

1. 4 besøk på installasjon 
2. Operativ leiing 1 x pr halvår 
3. Koordinator:Støtte Offshoregruppa 
4. Kontakt NOG, HK, PTIL og OD 
5. Ny finansieringsordning for offshoretenesta 

1.Gjennomført med 14 besøk og 2 kansellerte 
2.Gjennomført 
3.Gjennomført 
4.Gjennomført 
5.Gjennomført med godt resultat 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
1. 4 besøk pr installasjon 
2. Besøk operativ leiing 1 x i halvåret 
3. Koordinator:Støtte Offshoregruppa 
4. Kontakt NOG, HK, PTIL og OD 
5. Tilrettelege ny kompetanseutvikling 

Den tradisjonelle studieturen kvart andre år blir 
no avløyst av ei samling kalla 
kompetanseutvikling. Som eit forsøk vil vi legge til 
rette for at dei andre ambullerande, samt marked 
og beredskap også deltar. 

 

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

3800 

Definer største 
brukergrupper  

Offshorearbeiderar og tilsette i operativ leiing på land. 
 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Nedbemanning offshore og onshore er gjennomført, og tidene er 
forventa å bli betre. Men det vil truleg forbli redusert antall tilsette i 
oljeindustrien. Johan Sverdrup utbygginga vil præge komande år. 

 

 

VI. Oppsummering og avslutning 
Glede og pågangsmot står igjen i mitt engasjement i året som gjekk. Eg deler dette til fulle med mine 
gode kollegaer. For norsk olje- og gassindustri, er det vår rolle i beredskapsarbeidet ved store og 
mindre ulykker, som gjer vår teneste mest synleg. Eit helikopterstyrt viser også kor sårbare vi sjølve 
er. Få offshorearbeiderar reiser fleire turar med helikopter enn sjømannsprestane. Vi blir tilkalt, 
utfordra, 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. 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR GUNNAR MATHISEN (Sjømannsprest - 
offshore) 

I. Presentasjon 
Offshorebesøkene er selve ryggraden i arbeidet. Det er på plattformene jeg får vite hvordan 
offshorefolk har det. Dette har derfor vært sterkt prioritert i 2016.  
I tillegg har vi på en måte kontinuerlig beredskap og stiller opp når offshoreansatte er 
involvert i ulykker og andre krisesituasjoner. I 2016 ble oppfølgingen av helikopterulykken på 
Turøy helt sentral i mitt arbeid.  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Også i 2016 har olje-og gassindustrien vært preget av nedskjæringer og oppsigelser. 
Sjømannskirkens hovedmål å gi mennesker «mot til tro, håp og engasjement» er fortsatt en 
god drivkraft i samtaler med folk som har mistet jobben. Det er viktig å ta menneskers 
aktuelle utfordringer – som jobb, økonomi og familie – på alvor, men det er også viktig å si at 
å slutte med noe, kan bety å starte med noe givende og interessant. Det er overgangen som 
er mest krevende.  
Helikopterulykken på Turøy ble svært sentral i mitt arbeid i 2016. Jeg var i Bergen da ulykken 
skjedde og reiste til pårørendesenteret. Etter et par timer ble jeg og kollega Anne Berit 
Mathisen sendt til Gullfaks B, der det havarerte helikopteret kom fra. Vi hadde organiserte 
gruppesamtaler (debrief) med rundt 150 mennesker, mange enkeltsamtaler og en svært 
gripende minnestund.  
Jeg har kommet godt i gang med besøk til Lundins nye plattform Edvard Grieg. 4 besøk har 
det blitt, og to ganger har jeg hatt foredrag for ledergruppa – tema: «Sjømannskirkens bidrag 
ved kriser og ulykker». Det var spesielt fokus på helikopterulykken. 
 

III. Nøkkeltall fra 2016 

Plattformbesøk – nøkkeltall 
Plattformbesøk 2006 2015 2016 
Antall plattformbesøk   203 218 
Antall møter med mennesker  8000 8550 

Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk 
Jeg har ikke satt opp noen tall for 2006 – fordi vi ikke registrerte antall plattformbesøk eller antall 
møter med mennesker i 2006. Da inneholder årsrapporten antall offshoredager og annullerte 
offshoredager.  
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 2006 2015 2016 
Antall gudstjenester  7 9 
Antall gudstjenestedelt.  330 315 
Antall vielser    
Antall gravferder    
    
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

 15 6 

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

Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet 
Ikke noe av det som står i skjemaet, ble registrert i 2006. 
Antall besøk er atskillig lavere enn året før. Offshorebesøk har vært prioritert framfor kontorbesøk. 
Antall kurs/arrangement ligger omtrent på samme nivå som i fjor, mens antall deltakere er betydelig 
lavere. Tidligere har jeg registrert tall selv om andre har vært til stede på samme arrangement. For 
2016 er det kun registrert antall for det jeg selv og juleprestene har vært med på. 
 

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

1. Offshorebesøk på samme nivå. 
2. Starte besøk av Edvard Grieg. 
3. Profilere minnestunder. 

 
 

1. Hadde noen flere offshorebesøk enn i 
2015. Prioritert på bekostning av 
landbesøk.  

2. Gjennomførte 4 besøk til Edvard Grieg. 
3. Minnestunder har blitt sterkt profilert på 

Goliat, der vi har hatt 3 i 2016. Gjenstår 
noe på de andre plattformene – særlig på 
Ekofisk. 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
 

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. Har vært i kontakt med plattformsjef på 

Ekofisk kompleks som ønsker dette.  
3. Betyr mye å ha en respektfull markering 

når en kollega er død. Mange kommer ikke 
i begravelse. Det er bare 
sjømannsprestene offshore som kan ha 
minnestund på plattform. 

 



 

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

3.500 

Definer største 
brukergrupper  

Offshore-arbeidere 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Det vil totalt sett være færre arbeidsplasser offshore. Antall 
mennesker i «mitt» tjenesteområde har sunket med rundt 1000 
mennesker. Man ser det også på de skoler/universiteter som 
utdanner offshorearbeidere. Det er langt færre søknader enn 
tidligere.  
Fordi budsjettene skjæres drastisk, er mange redde for at dette skal 
gå ut over sikkerheten. Og kommer det en opptur, kan det være at 
selskapene må ansette mennesker uten den ønskede utdannelse.  

 

VI. Oppsummering og avslutning 
Samholdet i offshoregruppa har også i 2016 vært sterkt og strålende. Vi så det særlig tydelig 
da helikopteret falt ned på Turøy. 6 av oss hadde ulike oppgaver i oppfølgingen. Vårt 
fellesskap er det beste arbeidsfellesskap jeg noen gang har fått være en del av.  

 



2016 - ÅRSRAPPORT for Annette Tronsen Spilling 
(SJØMANNSPREST OFFSHORE) 

I. Presentasjon 
Sjømannsprest-offshore tjenesten har oljenæringen bedt oss om å utføre. Beredskap og 
omsorg er det vi leverer. Vi er om bord i noen dager og er bokstavelig talt «i samme båt» 
som våre brukere. Skjer det en hendelse og det går alarm er vi i også i risiko. Dette gjør at vi 
kommer «på innsiden» av miljøet.  
Arbeidet består av mange møter med enkeltmennesker, som viser oss tillit og deler noe av 
livets smerter og gleder med oss. Ved hendelser, dødsfall og andre vanskelige situasjoner er 
det naturlig for de fleste plattformer å ringe Sjømannskirken.  
Besøkene i organisasjonene på land avhenger av hvem vi treffer. Der er det ofte travelt. 
Sikkerhetsrutiner gjør at vi har «følge» når vi kommer innenfor døra. Da blir det færre 
uformelle treff. Mange jeg tidligere har møtt på PIO kurs kjenner oss igjen og gir positiv 
tilbakemelding på kontakten.  

 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Et godt arbeidsår er gjennomført. Mange offshorebesøk og noen besøk i landorganisasjoner.       

Store endringer har skjedd i ulike selskap. Nedbemanning og omstrukturering skjer i alle selskaper. Vi 
bygger stadig nye relasjoner og mister noen. Likevel kommer nye plattformer, som fører til at det blir 
flere offshoreturer. 

Sjømannskirkens visjon og verdier synliggjør vi ved å være tilstede for medmennesker som 
trenger det. Hvilket verdisyn den enkelte har får de selv dele med oss. Respekt for den enkelte viser 
vi ved å ikke trenge oss på, men likevel være tydelig tilstede.  

Flere plattformer og flere ukjente mennesker gjør det til en utfordring å huske de enkelte. I 
år har vi også merket at flere mennesker har blitt permittert eller har mistet jobben. Å være en støtte 
er også en viktig oppgave. 

Ensomhet i tjenesten kjenner vi på når vi bare har oss selv som støtte i den daglige drift. 
Telefon og epost er en dårlig erstatning for reelle treff. Ekstra hyggelig er det å treffe kolleger tilfeldig 
på heliport. Helt avgjørende er våre halvårlige sammenkomster som kolleger å «blåse ut» 
frustrasjoner og påkjenninger og «trekke inn» ny kompetanse, inspirasjon og felleskapsomsorg. 

Ivar Aasen, den 8.plattform jeg har i min gruppe, kom i produksjon selveste julaften. 24.12 
fikk jeg være om bord da de fikk «olje på dekk», som det heter. (ikke bokstavelig..)AkerBP var svært 
stolte av at det gikk så godt. Været var veldig urolig, så Boligriggen som lå inntil, måtte frakobles. 
Likevel var de tydelige på at de ønsket Presten om bord. Slik fikk de prestebesøk på første jul 
offshore. Jeg fikk være tydelig tilstede, samtidig som jeg ikke gikk i veien når det var spennende 
arbeidsoperasjoner! 

 
 

III. Nøkkeltall fra 2016     

Plattformbesøk – nøkkeltall 
Plattformbesøk 2006 2015 2016 



Antall besøk  81 (+15 kans) 80(+29 kans) 
+15 juledøgn 

    
Antall møter med mennesker  Ca 2500 Ca 2500 

Kommentarer til nøkkeltallene  
4 besøk til hver plattform har jeg prioritert å få til. Lengden på besøkene avhenger av når det går 
helikopter. 3-4 offshoredøgn er det vanlige. Færre helikopterseter og  avganger har ført til mange 
kanselleringer. Om bord er det færre ansatte og derfor bedre plass, men helikopter er ofte fullt. 

Våre julevikarer gjorde en god innsats i år. I tillegg til at jeg var offshore gjennomførte de tre 
utsendingene i år 15 «juledøgn». 

 

 

Annen aktivitet 

Aktivitet 2006 2015 2016 
Antall gudstjenester  4 8 
Antall gudstjenestedelt.  350 400 
Antall vielser    
Antall gravferder    
    
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

 4 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 
Dessverre ble det ikke PIO kurs på meg i år. Det jeg var satt på ble kansellert fordi for få var påmeldt. 

Gudstjenenster er det større etterspørsel etter. Julevikarer hadde gode stunder om bord. De 
plattformer som ikke fikk julevikar ordnet seg selv med innsats fra ansatte om bord. En plattform 
viste julegudstjenesten på TV på storskjerm i kinosalen! 

 

 

 

IV. MÅL – vurdering og kommentarer 
 



Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

Besøke 4 selskaper og deres 7(8 )plattformer 
PIO kurs 
 
 
 

Plattformer og selskaper er besøkt er gjennomført. 
PIO kurs ble kansellert 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
Fortsette å besøke 8 plattformer og 4 
selskaper. 
Delta på PIO kurs 
Kompetanseutvikling. 
 
 

Det er utfordinger med å få nok besøk offshore. 
Jeg planlegger tidlig, men selskapene har ulike 
program som gjør at besøk fra oss blir 
nedprioritert. 
Beredskapsfunksjonen har vi. 
Det er bra at vi hele tiden tilegner oss solid 
kompetanse, som oljenæringen etterspør. 
 

 

V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

Ca 2500 

Definer største 
brukergrupper  
 

Offshorearbeidere på 8 plattformer som opereres av 4 selskaper: 
Statoil: Heidrun, Kristin 
Engie:Gjøa 
AkerBP:Alvheim, Ivar Aasen 
ExxonMobil: RInghorne, Jotun A, Balder 
Ansatte i OPS gruppene 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Forhåpentligvis er nedbemanningen snart ferdig. Mange 
arbeidsoppgaver blir etterhvert styrt fra land. Vi får være med å ta 
vare på den menneskelige faktor offshore. Onshore får vi holde 
kontakt med selskapenes ledelse. 

 

VI. Oppsummering og avslutning 
Tjenesten som sjømannsprest-offshore er en særegen prestetjeneste, som kommer tett på 

menigheten. De ansatte med ulik verdisyn uttrykker at de setter pris på prestetjenesten. Spesielt ved 
vanskelige hendelser ser vi verdien av at vi har bygd gode relasjoner i «fredstid». Den særegne 
arbeidsformen krever god flexibilitet med hensyn til reisemåte, boforhold,uforutsigbarhet mht 
arbeidstid og ensomhet i tjenesten. 

 

Vegårshei 27.1.2017 

Annette Tronsen Spilling 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR Hans-Jørgen Svartvasmo (Sjømannsprest - 
offshore) 

I. Presentasjon 
Tjenesten er «ambulerende og oppsøkende» i den forstand at jeg har faste besøk på åtte 
ulike oljeinstallasjoner, sy plattformer og ett skip, på norsk kontinentalsokkel. Målet er å få til 
nitti døgn offshore – inkludert kansellerte døgn – fordelt på fire årlige besøk på hver av de 
åtte installasjonene. 

 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Også i 2016 har oljebransjen og Offshorevirksomheten opplevd tøffe tider. Oppsigelser, 
permitteringer og usikkerhet knyttet til egen arbeidssituasjon og fremtiden preger hverdagen 
til de fleste vi møter. Det preger også svært mange samtaler i kaffepauser om bord, og blir 
ofte innsteget til personlige samtaler. 
I disse møtene opplever jeg å utfordres til på en meningsfylt og konkret måte å realisere 
Sjømannskirkens visjon om å være en tjenede kirke i verdens hverdag: vi får kommer til 
offshorefolket midt i deres hverdag, får møter med usminkede versjoner av utfordringer og 
bekymringer, men også oppstemte delinger av glede og lykke. 
 
Her får vi værer medvandrere, samtalepartnere og «klagemurer», og vi blir utfordret på våre 
kjerneverdier, tilhørighet, trygghet og respekt. Jeg opplever det som en svært konkret 
arbeidsoppgave, nettopp i disse utfordrende tider, at jeg i ethvert møte, enten det skjer over 
kaffekoppen, ute i felt, eller på en annen arena, skal bidra til å bekrefte hvert enkelt 
menneske uendelige verdi.  
 
 

III. Nøkkeltall fra 2016 

Plattformbesøk – nøkkeltall 
 

Plattformbesøk 2006 2015 2016 
Antall plattformbesøk   70(+21 kans) 77(+15 kans) 
Antall møter med mennesker  Xxxx (feilført) 2912 

 

Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk 
Til tross for lavere aktivitet offshore, med gjennomgående færre om bord, tror jeg at jeg, takket være  
færre kansellerte- og flere gjennomførte, offshoredøgn har møtt flere personer offshore i 2016 enn i 
2015.  

 

 



Annen aktivitet 

Aktivitet 2006 2015 2016 
Antall gudstjenester  2 3 
Antall gudstjenestedelt.  90 250 
Antall vielser  0  
Antall gravferder  2 1 
    
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

 0 10 

Antall sosialsaker  0  
Arb. med sosialsaker  0  
Deltagelse andres arr/repr  1 2 
Antall deltagere andres arr/repr  8(feilføring) 375 
Antall kurs/arrangement  8 0 
Antall deltakere kurs/arrangement  193  
    

 

Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet 
 
Det har pga. trange tider hos store deler av petroleumsindustrien og maritim næring vært manglende 
oppslutning om Beredskapsavdelingens PIO-kurs. Kun ett ble gjennomført, og det jeg skulle bidra på 
ble kansellert.  

 

IV. MÅL – vurdering og kommentarer 
 

Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

Fire besøk pr. plattform! Å fortsette 
implementeringen av nytt system for booking. 
Å «bryte isen» på de plattformene jeg fortsatt 
er minst kjent. 
 

Jeg har ikke klart å komme opp i fire besøk pr. 
plattform, men nærmer meg. Derimot opplever 
jeg nå å ha vært lenge nok i jobben, og hatt 
tilstrekkelig mange besøk til  å ha «brutt isen» 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
Samme som tidligere. Samt å komme i godt 
inngrep med nye utfordringer knyttet til førre 
helikopteravganger/mindre kapasitet.  
 
 

Den vedvarende bølgedalen for oljeprisen, og 
dermed hele offshoresektoren, skaper endrede 
rammebetingelser for all offshorevirksomhet, og 
dette spiller også inn på vår situasjon. 
 

 

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

Stadig usikkert pga nedskjæringer, men anslagsvis 3000 offshore og 
250 onshore? 

Definer største 
brukergrupper  

Offshorearbeideere, faste og innleide, onshorearbeidere på 
landkontorene. 



(nordsjøarbeidere, 
kontoransatte, 
servicepersonell….) 
Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Det er som kjent vanskelig å spå – særlig om fremtiden. Nedgangen i 
oljebransjen er inne i sitt tredje år. Analytikere forventer en mulig 
oppgang fra og med 2018. Et generert vedlikeholdsetterslep vil 
kunne fremtvinge høyere aktivitet, og dermed flere sysselsatte 
offshore fra leverandør- og serviceselskaper. Parallelt med dette 
jobbes det intenst med rasjonalisering og kostnadskutt internt hos 
operatørene, og høyere grad av automatisering er et uttalt mål. 
Dersom forholdene tillater det, vil en av «mine» installasjoner, 
Valemon, gå over til «hybriddrift» med bare et skift i løpet av 2017. 
(Den vil være bemannet i to av seks uker, og ubemannet de 
resterende fire  med bare   

«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? 

 

VI. Oppsummering og avslutning 
Den altoverskyggende faktoren i 2016, var selvsagt Turøyulykkingen og vår involvering i krise- og 
oppfølgingsarbeidet, hvor også jeg var involvert. For meg personlig ble dette en «ilddåp» i forhold til 
å kjenne at jeg befinner meg på rett plass. Erfaringene fra dette, kombinert med opplevelsen av i 
stadig strekere grad å «komme til mine egne» når jeg kommer Offshore, har ytteligere forsterket min 
glede og takknemlighet over jobben som Sjømannsprest – Offshore.  



2016 - ÅRSRAPPORT FOR Anne Berit Mathisen (Sjømannsprest - 
offshore) 

I. Presentasjon 
(Kort beskrivelse av enhetens virksomhet, profil og særlige kjennetegn) 
Besøker Gullfaks A, B, C, Veslefrikk, Norne, Skarv og Heimdal, og driver med vanlig 
offshoreprestetjeneste.  

 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
(På hvilken måte synliggjøres Sjømannskirkens visjon og verdier i enheten?) 
Max ½ side.  

Oppsøkende virksomhet blant «sjøfolk», dvs folk som jobber på havet i vår største maritime bransje. 
Det å jobbe oppsøkende er selve sjømannskirkens DNA. Det er genmaterialet vårt, og 
utgangspunktet for at vår organisasjon overhodet finnes. Som sjømannsprest offshore fremstår vi 
meget tydelig som nettopp sjømannsprester. Vi oppsøker mennesker der de er, og gjør kirken og 
evangeliet tilgjengelig for folk midt i deres hverdag, gjennom samtaler, deltakelse i felles aktiviteter, 
bønn og gudstjeneste.  

 

III. Nøkkeltall fra 2016 
Tallene for samlet offshoregruppe fremgår av årsrapport NordsjøOlje.  Jeg har samlet mine egne tall 
for 2016, men mine egne for 2015 (og tilsvarende for 2006 – samme plattformportefølje) er ikke 
lenger i dagsregister, kun i samlet årsrapport for NordsjøOlje.  

Plattformbesøk – nøkkeltall 
 

Plattformbesøk 2006 2015 2016 
Antall plattformbesøk    16 
Antall møter med mennesker   1929 

Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk 
Jeg har som vanlig hatt noe redusert antall plattformbesøk grunnet manglende helse, og noen 
kansellerte offshoredøgn grunnet vær. Samt et kansellert besøk grunnet at jeg vikarierte i Torrevieja.  

Annen aktivitet: 

 

Aktivitet 2006 2015 2016 
Antall gudstjenester   8 
Antall gudstjenestedelt.   416 
Antall vielser   0 
Antall gravferder   0 
    



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

 0 0 

Antall sosialsaker  0 0 
Arb. med sosialsaker  0 0 
Deltagelse andres arr/repr   4 
Antall deltagere andres arr/repr   421 
Antall kurs/arrangement   7 
Antall deltakere kurs/arrangement   176 
    

Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet 
Har selvfølgelig hatt gravferder i DNK, men det er i forbindelse med den andre halve jobben min, og 
jeg regner ikke med at det skal inn i denne statistikken, ettersom det ikke er via Sjømannskirken at 
jeg er blitt engasjert i disse gravferdene.  

IV. MÅL – vurdering og kommentarer 
 

Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

 
Ingen ekstraordinære mål for året, bare få 
jobben gjort.  
 

Jobben ble gjort, tidvis meget bra.  

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
Avslutte tjenesten 
 
 

Nei 
 

 

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

Varierende antall. Et sted mellom 2500 og 3000 personer av de som 
fremdeles jobber offshore, men tallet kan være nede i under 2000 i 
de periodene med lavest bemanning. Alt etter hvor stor del av 
henholdsvis Statoil og BP på land som skal telles med, vil jeg anta 
mellom 200-500 personer som er helt eller delvis involvert i driften 
av de 7 installasjonene jeg besøker. I tillegg kommer en hel del 
mennesker på kontorene på land i kontraktørselskapene, hvor 
mange de utgjør har jeg ingen formening om, men de bør på ett eller 
annet vis regnes inn i det antallet mennesker som befinner seg i vårt 
tjenesteområde, siden vi leverer prestetjeneste for dem også.  

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

Nordsjøarbeidere 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

De blir eldre og færre, ettersom de unge har blitt sagt opp.  

«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? 

 

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

Takk for meg!  



2016 - 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 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 5510 2484 3281 3707 
     
Antall gudstjenester 27 24 28 22 
Antall gudstjenestedelt. 924 888 1289 1125 
Antall nattverdsfeiring 19 15 16 12 
Antall nattverdsgjester 408 389 552 305 
Antall døpte 4 3 8 2 
Antall konfirmerte N/A 3 6 5 
Antall vielser 28 16 16 9 
Antall gravferder 2 4 0 3 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, 
fengsel-, bedrifts- og andre) 

71 26 43 45 

Antall sosialsaker 22 12 3 12 
Arb. med sosialsaker 22 21 13 15 
Deltagelse andres arr/repr 39 arr. 25/ 13 36/ 7 54/11 
Antall deltagere andres arr/repr 2274 arr. 691/ 141 1230/ 293 2059/196 
Arrangement utenfor stasjon 441 349 376 406 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 7786 3467 5006 6140 
     
Antall «unike» frivillige – antall 
personer 

N/A 91 130 120 

Frivillighet antall timer arbeidet N/A 1254 1364 2744 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Tallene bærer preg av at staben med 2.7 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 2017. 

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 
1.Etablere nye arrangement:  
a) Tacofredag,  
b) Studentkvelder 
c) grill/konsertarrangement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Utleie av rom, ca 120 overnattingsdøgn 
 
 
 

1a) Vel etablert, ansett og besøkt.  
1b) Vellykket når det først kommer folk, men 
egner seg ikke å legg opp for ofte pga svært 
korte semestre med mye eksamener mot 
slutten. Her merkes kanskje avstanden til byen 
mest. Vi ”konkurrerer” i tillegg med uendelige 
tilbud i Paris by, både i og utenfor norske 
miljøer. I samarbeid med ANSA har vi funnet 
en tjenlig og realistisk hyppighet på 
arrangement ved semesteroppstart og-
avslutning. 
1c) Har gjennomført flere konserter, men det 
trekker aldri mye folk (som i alle år). Relativt 
lav kost/nytte-effekt. Jazz-grill i hagen 17. mai 
kveld, derimot trakk over 100 storfornøyde 
gjester. Gjentas gjerne.  
2. Her kom vi til kort, og innser at vi satte oss 
urealistiske mål. Fasilitetenes standard gjør at 
vi ikke kan ”leie ut” til andre en interne gjester 
som feks leirdeltakere i organisasjonens regi 



 
 
3. Øke reisevirksomhet, gjennomføre 5 
nye kontaktmøter der hvor det er 
nordmenn – og pr. nå ikke etablert 
kontakt med kirken 
 
 
 
 
4. Bruke flere frivillige på nye 
arrangement. 
 
 
 
 
5. Nytt julemarked i Paris før jul. 
 
 
 
6. Markere 20 årsjubileum for Dronning 
Sonjas Kirke og Kultur senter 
 

og kolleger. Dette vil ikke kunne gi 120 
inntektsdøgn. Vi landet på litt over halvparten. 
3. Besøkte nordmenn, i større eller mindre 
skala, i Le Havre, Bordeaux og Cannes, men 
har foreløpig kun hatt telefonkontakt med 
Strasbourg. Sjømannsprestens tilstede-
værelse er for øvrig ønsket i Tunisia; må evt 
vurderes økonomisk og avklares med aktuell 
ambulerende prest (ettersom det ikke er under 
denne kirkens virkeområde).  
4. Vanskelig å få til i stor grad pga livsstil og 
rådende kultur. Generell frivillighet, bortsett fra 
tradisjonelt basararbeid, er kun realistisk å få 
til i den grad at gjester hjelper til med det 
meste når de likevel er her samt ved sjeldne 
ad hoc-events. Unntaket er vår ”flyktning”, 
Christian, som har lagt ned utallige timer/uker. 
5. Et samarbeidsarrangement som ble 
gjennomført med stor suksess, både 
økonomisk og organisatorisk, men krevde mye 
arbeid i en allerede svært arbeidsom høst. 
6. Ble gjennomført til stor glede for fastboende 
av alle slag. Det ble straks lagt ned forslag fra 
menigheten om å regne seg frem til en 
anledning for jubileum også neste høst...  

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
1. Noenlunde opprettholdelse av drift og 
standard innenfor gjeldende økonomiske 
og bemanningsmessige rammer.  

1. Begge deler vil kreve både kløkt, 
rasjonalisering og en ørliten dose magi.  

VI. Antall årsverk 
Faste utsendinger: Prest 1. årsverk + vertinne 0,7 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: n/a 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk: n/a 

X. Økonomi 
Økonomien kan være utfordrende i Paris, men det faktum at 77% 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 fjor (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 jobbe med 
i kommende tid. 
 
*Stillingen diakonal medarbeider/Vertinne ble redusert fra 0,95 årsverk til 0,7 årsverk ved overgang til ny stab 
sommeren 2015. 



XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
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 

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 
(vanskeligere å få små arrangementer til å gå i pluss). 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. 









2016 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSKIRKEN I RIO DE JANEIRO 
 
Presentasjon 
Sjømannskirken i Rio de Janeiro - Prinsesse Ragnhilds kirke åpnet 3. mai 2014. Grunnlaget 
for den norske tilstedeværelsen i Rio er i stor grad oljevirksomheten der Statoil er Brasils 
nest største oljeprodusent og der mange større og mindre norske virksomheter har en 
langsiktig tilstedeværelse. Det er mange familier i Rio. På den amerikanske skolen går det i 
år ca 50 norske elever. Sjømannskirken er tilstede i Rio for å betjene norske sjøfolk, som 
møtested for nordmenn, som sted for omsorg og beredskap, som kulturaktør og som 
gudstjenestefeirende menighet i en typisk folkekirkelig kontekst. Prinsesse Ragnhilds kirke  
er å regne som en aktivitetskirke i større grad enn et sted der folk stikker innom. 
Sjømannskirkens hus i Rio ligger i bydelen Gavea, i kort avstand fra Den amerikanske 
skolen. Det er en totalrenovert enebolig der vertskap bor i leilighet i 2. etg og der 1. etg. er 
samlingsstedet. Haven har et lite svømmebasseng og en liten fotballbane. Huset er utrustet 
slik at det er godt tjenlig som møtelokale for bedrifter som måtte ønske å legge seminarer og 
møter dit. 
 
Året som har gått – kort oppsummering 
2016 var et år preget av Sommer OL og Paralympics i Rio. I tillegg ble den utsendte staben 
redusert fra 4 til 1. Vårhalvåret var preget av nybrottsarbeid mht. skipsbesøk og organisering 
av dette i tillegg til de allerede oppsatte tjenestene. To måneder av våren 2016 gikk med til å 
gjenopprette nettbanken vår i ITAU. Det ble veldig mange bankbesøk i vår filial i sentrum. 
Dette gjorde driften av kirken stressende da vi heller aldri hadde likviditet.  
Prosessen med visum for sjømannsprestefamilien var også tidkrevende. Heldigvis fikk 
kirkestyret leiet inn kontorhjelp to dager i uken finansiert av inntektene fra Norsk- 
opplæringen som vi arrangerte på Rio Sul. Vertskapet avsluttet i august og ble ikke erstattet, 
presteboligens leieavtale ble sagt opp, og sjømannsprestens familie flyttet til leiligheten i 2. 
egt. i sjømannskirken.  
Nytt kirkestyre er opprettet etter at 3 medlemmer av det gamle styret nå har reist tilbake til 
Norge. 
De store arrangementene som 17.mai feiring og julemiddag har gått som normalt.  Åpen dag 
ble flyttet til torsdager og har svært få besøkende. Høsten 2016 har Åpen dag blitt avsluttet.  
 
Nøkkeltall fra 2014:  
Aktivitet 2013 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 2 1457 3609 1717 
     
Antall gudstjenester 11 8 8 17 
Antall gudstjenestedelt. 404 176 212 326 
Antall nattverdsfeiring 4 1 2 8 
Antall nattverdsgjester 75 11 30 120 
Antall døpte 6 2  5 1 
Antall konfirmerte 0 4 0 2 
Antall vielser (kirkelige velsignelser) 2 1 0 0 
Antall gravferder 0 0 0 0 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, 
fengsel-, bedrifts- og andre) 

23 27 109 91 

Antall sosialsaker 10 3 5 13 
Arb. med sosialsaker 10 3 4 7 
Deltagelse andres arr/repr 6 4 54 84 
Antall deltagere andres arr/repr 124 82 1054 1005 
Arrangement utenfor stasjon 2 1 7 74 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 185 30 152 926 



     
Antall «unike» frivillige – antall 
personer 

Ikke 
registrert 

Ikke 
registrert 

Ikke 
registrert 

 

Frivillighet antall timer arbeidet - -   
(Det er en gruppe på ca 25-30 mennesker som er å regne som frivillige på sjømannskirken, 
men som ikke er registrert på noen liste.) 
  
Kommentarer til nøkkeltallene 
Når staben ble redusert fra 4 til 1 sier det seg selv at det samme aktivitetsnivået ikke kan 
opprettholdes. Føringen av deltakelse- andres arrangementer og arrangement utenfor 
stasjonen er gjort av forskjellige personer. Det er mulig at kriteriene for disse føringene ikker 
er tydelige nok for de som fører. 
 
 
Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 
-Øke antallet skipsbesøk 
- Få 5 flere avtaler med bedrifter ang 
utleie av kirken 

-52 skipsbesøk er gjennomført. (målet var 40) 
Alle rederiene og mange av de norske båtene. 
Dermed er grunnlaget lagt for kommende år. 
- Norske bedrifter sliter i Rio i 2016. Kun en ny 
avtale ble laget. Dette var med DNB. 

Nye mål 2016 Kommentar til nye mål 
-Etablere den nye sjømannspresten og 
den diakonale medarbeideren 
- gjennomføre 40 skipsbesøk 
Opprettholde driften til tross for 
mannskapsskifte 
Få bedre oversikt over økonomien  
-besøke 5 norske skip i Santos 
- Etablere en nye økonomisk avtale med 
for eksempel Knutsen eller Teekay 
 

Mye tid vil gå med til oppstartsadministrasjon 
for den nye sjømannspresten. 
 
 
 
Runa Hestmann blir en viktig brikke i dette. 

 
Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt Norge:  
Kirkens faste stab består av sjømannsprest/daglig leder 100 % og vertskap/diakonale 
medarbeidere i henholdsvis 80 % og 70 % og 50% stillinger.  
 
Lokale årsverk: 
Vaktmester, 100 %, medarbeider for renhold, foreløpig på enkeltengasjement. 
40% sekretær opprettet etter avtale fra 1. des i desember i 2016 
 
Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Vitoria er blitt besøkt seks ganger i forbindelse med besøk etter akutt behov. Itaborai har blitt 
besøkt i forbindelse med årets diakonistudenter i praksis. Macae er besøkt i forbindelse med 
konfirmantundervisning og vaffeltreff. Sao Paulo – Itai er besøkt i forbindelse med et 
fengselsbesøk. 
Sjømannskirkens ansatte forsøker å være med på ulike arrangementer og aktiviteter 
igangsatt av den norske kolonien i Rio. 
 
Skipsbesøk – nøkkeltall 
 
Skipsbesøk 2013 2014 2015 2016 
Skipsbesøk (ant. besøk) 5 3 1 52 



Skipsbesøk (ant. deltagere) 33 17 18 Ca 500 
 
Kontakt med Farstad, DOF, Knutsen, Teekay, Solstad, Siem, Eidesvik, Word Wide supply, 
Havila er opprettet i løpet av 2016. Havila og World Wide supply er nå ute av Brasil.  Jeg 
hadde som mål å klare 40 skipsbesøk i 2016, og er strålende fornøyd med 52. Dette er et 
tidkrevende arbeide da det sjelden er mulig å besøke mer enn en båt pr dag.  
 
Økonomi 
Det er fire avtaler med bedrifter i Rio. DOF som bidrar med R$ 20000 pr år. Statoil bidrar 
med R$ 15000 pr år. Familien Lorentzen har helt siden reetableringen bekostet utgifter til 
advokat/juridisk rådgiver som kirken må ha i et land som Brasil. I tillegg fikk vi et bidrag på 
R$ 20000. DNB har startet en avtale på R$ 5000. 
 
Sjømannskirken i Rio er fortsatt betydelig grad avhengig av driftstilskudd, men det er vårt 
håp og vi arbeider aktivt for, at dette skal endre seg. De økonomiske utfordringene i 
oljebransjen slår kanskje uheldig ut for troen på nye avtaler. Den økonomiske situasjonen i 
2016 har vært lite oversiktlig av forskjellige årsaker.  
 
Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2015 
Ca. antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

Ca. 600 samt til enhver tid 100- 150 sjøfolk 

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

Sjøfolk, expats og studenter 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Tallene for alle grupper er sannsynligvis rimelig stabile, men 
det sank noe i 2016.  De som bor her er i stor grad knyttet til 
oljevirksomhet. Rederier, produsenter, leverandører, redere, 
forskning (SINTEF). Det er der de største investeringene skjer. 
Det er til enhver tid noen studenter på utveksling – avtale 
mellom det katolske universitetet i Rio (PUC) og NTNU om 
studenter på marine fag og oljefag. Også noen studenter 
knyttet til andre institusjoner som f.eks. Fundacão Getulio 
Vargas. En del nordmenn som har giftet seg med brasilianere 
og slått seg ned her, både sjøfolk i aktiv tjeneste og 
pensjonister uten at vi har noe tall på det.  Noen turister og med 
OL i tankene kan det vel bli en viss økning. 
 
Det virker som det er forholdsvis små endringer i 
utviklingstrekkene. Det er fortsatt norsk investering i Brasil, men 
det følger ikke nødvendigvis mange nordmenn med 
investeringene, både fordi man kjøper opp brasiliansk 
virksomhet (Yara har gått inn i et stort distribusjonsnett) og fordi 
det er strenge krav til lokal andel i utenlandske virksomheter. 
Veksten i norske expats har kanskje ikke har blitt så stor som 
man tenkte omkring 2010, men det synes å være et stabilt 
antall. Virksomheter som etablerer seg gjør det med sikte på 
langsiktighet. Det skjer masse utviklingsarbeid knyttet til olje og 
gass i havet, og norske virksomheter ønsker å være med i 
utviklingen av dette. Noen bedrifter skjærer til beinet i disse 
dager, men ønsker å beholde kontor og en viss drift i Brasil.     

 
 
Oppsummering og avslutning 



Det norske fellesskapet i Rio består av høyt utdannede og ressurssterke mennesker som er 
aktive og initiativrike beboere i Rio både når det gjelder kultur, opplevelser, fritidsaktiviteter 
av ulike slag og sosialt liv. Det blir viktig å fortsette god kommunikasjon med det norske 
fellesskapet, både Generalkonsulat, bedrifter og folk med tilknytning til Norge for å utvikle 
stedets profil i samsvar med forventninger og ønsker. Vi ser allerede at folk helst kommer til 
spesielle hendelser. Det kommer ikke mange til gudstjenester, men dette vil i alle fall være 
del av pulsslaget i Sjømannskirken i Rio sammen med tiltak innen trosopplæring. 
Vi har allerede erfart at Prinsesse Ragnhilds kirke har gode muligheter for å bli samlingssted 
og møteplass for norske bedrifter, som sted for seminarer, mottakelser men også i forhold til 
beredskap. I dialogen med bedriftene om bruken av stedet knytter vi derfor bidrag til 
Sjømannskirken opp til gjenytelser i form av bruk av stedet for den enkelte bedrift. 



2016  Årsrapport for Rotterdam 

1. Presentasjon 
Som en av de eldste sjømannskirkene i drift er Rotterdam stolt av sin vakre trekirke, sentralt 
beliggende, i en av verdens største havnebyer. Her har man invitert til glede og sorg, store og små 
anledninger i snart 103 år. Utover å være bygg for vår virksomhet, legges vi merke til og besøkes av 
den lokale befolkningen som er nysgjerrig på innsiden av dette største trebygget i Nederland. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Sjømannskirken i Rotterdam er fremdeles og på ulike sett operativ nesten hver eneste dag i året, enten 
det er ved aktiviteter på huset eller i oppsøkende arbeid utenfor kirken. Det er faste ukentlige 
aktiviteter som står i fokus: ‘Basarverksted’, ‘Familiedag’ og gudstjenester. ‘Dagklubben’ annen hver 
uke og ‘Sydagen’ en gang i måneden. I des startet vi en månedlig studentmiddag. 
Kirken er åpen for besøkende 5 dager i uken. På våren tar vi imot mange bussgrupper fra Norge. I 
høstsesongen fokuserer vi på våre julemarkeder både i Rotterdam og Amsterdam, der salgstallene har 
økt ift i fjor. Vi har invitert til norsk-mat-kveld, sommeravslutning og julegrøt arrangement for kirkas 
mange frivillige. Der har vært noen konserter  og forelesninger. I tillegg har vi i 2016 tatt imot flere 
‘lukkede’ arrangement som har bidratt til økte inntekter for kirka. 
Båtbesøk er fremdeles en viktig del av virksomheten vår. Gjennom hele året har vi hatt ukentlige besøk 
av innsatte i fengselet i Norgerhaven, Veenhuizen. Her når vi mange mennesker og prosjektet oppleves 
som viktig og meningsfullt både av oss ansatte og dem vi besøker.  
Nytt fond ‘Vrienden van de noorse kerk’ ble opprettet i fjor og har dette året 2016 blitt operativt. Styret 
er kommet på plass. En langtids vedlikeholdsplan er vedtatt og igangsatt. Alt dette til stor glede for 
den fremtidige eksistensen av kirkebygget vårt. 
Året 2016 har vært preget av stor utskiftning av stab. Første april startet ny sjømannsprest/daglig og 
ektefelle i 0,5 diakonal medarbeider stilling. I august fikk vi en ny diakonalmedarbeider og ektefelle i 
henholdsvis 100 og 50 % stilling.  I praksis er 2016 det året der stasjonen for første gang på lenge ikke 
har hatt tilgang til ekstra presteressurs utover sjømannsprest/ daglig leder stillingen. Økonomiske 
grunner bidro til at vi ikke kunne forlenge arbeidskontrakten for vår lokale diakonale medarbeider fra 
slutten av året. I tillegg har stasjonen de siste tre måneder av dette året hatt behov for vikartjeneste 
mht sekretærfunksjonen. 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 14934 10734 9082 8263 
     
Antall gudstjenester 54 63 61 53 
Antall gudstjenestedelt. 2846 2576 2374 1864 
Antall nattverdsfeiring 37 53 46 40 
Antall nattverdsgjester 1002 1424 1016 784 
Antall døpte 10 3 7 3 
Antall konfirmerte  6 6 3 
Antall vielser 2 9 4 2 
Antall gravferder  1 1 0 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

101 73/90 61/324 62/1158 

Antall sosialsaker 27 17 28 22 
Arb. med sosialsaker  13 15 21 
Deltagelse andres arr/repr  18 32 15 
Antall deltagere andres arr/repr  1029 1216 319 



Arrangement utenfor stasjon  1 5 5 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  6 204 192 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer  754 787 738 
Frivillighet antall timer arbeidet  3277 3519 3425 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Endringene på totalbesøk ser ut til å ligge i en nedgang i ‘spontanbesøkene’ i alle kategorier. Besøk av 
turister har økt. Dette skyldes økt mottagelse av bussturister i mars, april og mai. 
Nedgang i antall gudstjenester har nok sin forklaring i at det fom april tm midten av oktober kun har 
vært 1 presteressurs tilgjengelig i staben.  Flere lekmannskgudstjenester uten sakramemnsforvaltning 
har bidratt til fære gudstjenester med nattverd.  
I 2016 har det vært færre syke og hjemmebesøk. Noe av dette kan skyldes ny stab som ikke i samme 
grad har kjennskap til behovene ‘ute’. Samtidig har vi gjennom hele året 2016 (mot halve året i 2015) 
hatt besøkstjeneste i fengselet i Norgerhaven. Dette bidrar til at antall menneskene vi møter gjennom 
vår besøkstjeneste har økt kraftig i år.  
Nedgangen i deltagelsen på andres arrangement er vanskelig å tyde. Det ser ut til at der har vært færre 
arrangement/ representasjoner der man kunne delta. En annen sammenheng ligger nok også i stabens 
‘ferskhet i gamet’ som har bidratt til at dette ikke har vært prioritert arbeid i første omgang.  

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

Sørge for gode overganger i forbindelse med 
stor utskiftning i stab 

 
 
 

 
Øke inntekter ifm utleie 
 
Starte utvendig vedlikehold etter plan 
 
 
Inspirere til økt frivillighet 

 
 

Vi er kommet godt i gang med vår nye stab i 
Rotterdam. Overgangen har vært krevende men 
staben trives i lag og vi ser at mye er kommet på 
plass men at der også står igjen en god del arbeid 
mht organisering av administrativ struktur og 
oppgaver til den enkelte.  
Regnskapet viser en klar økning i inntekter ifm 
utleie. 
Kirkas langsiktige vedlikeholdsplan er stort sett 
fulgt opp ift året 2016. Kun planlagt arbeid med 
noen vinduer er utsatt til 2017. 
Årets statistikktall tilsier at vi også i fremtiden bør 
jobbe for økt frivillighet på kirka vår.  
 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
Få på plass skriftlige lokale rutine beskrivelser 
 
Styrke arbeidet med barn og unge  
 
 
Styrke arbeidet ift studenter  
Øke antall skipsbesøk 
 
 
Fortsatt inspirere til økt frivillighet 
 
Gjennomføre nødvendig vedlikehold mht 
kirkens vedlikeholdsplan 

For å gjøre kirkens administrasjon mindre sårbar 
ved personaloverganger 
I vår gjennomfører vi familiedagen 1x/14 dag og 
jobber konkret med å finne en ny form for fam 
dagen fra høsten 
Avholde 8 studentmiddager i løpet av året  
Som kirke i en av verdens største havnebyer viser 
tall fra statistikken en nødvendighet mht styrking 
av havnearbeidet vårt 
Statistikktall viser at arbeid for økt frivillighet også 
i fremtiden vil være nødvendig 
Oppfølging av kirken langsiktige vedlikeholdsplan 
 



VI. Antall årsverk per 31.12.2016 
 Antall årsverk utsendt Norge: 

• Sjømannsprest/ daglig leder,  vertskap og diakonal medarbeider: 3x 100% hver 
• Diakonalmedarbeider: 3x  50% hver 

 Lokale årsverk:  Diakonal medarbeider i 100%  og kontorsekretær i 70% 
             

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Ukentlig fengselsbesøk i Norgerhaven der to ansatte besøker de innsatte. 4 Gudstjenester i 
året i Düsseldorf. En julegudstjeneste i Alkmaar og julemarkede i Amasterdam. 

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2006 2014 2015 2016 
Skipsbesøk (ant. besøk) 1033 466 434 329 
Skipsbesøk (ant. deltagere)  1835 1642 1039 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk   
Nedgangen i antall skipsbesøk er vanskelig å fortolke. Hvordan man registrerer mht disse besøkene 
er kanskje ikke alltid like tydelig. Stor endring i  personalsituasjon, samt periodevis nedgang i 
havnepersonellressurs kan også ha bidratt til denne nedgangen.   

X. Økonomi 
2016 avsluttes med et overskudd på € 8.015 mot et budsjettert underskudd på € 5.700. Dette til tross 
for at tilskuddet fra hovedkontoret viste en nedgang på €46.741 sammenlignet med 2015. Tilskuddet 
er i 2016 økt sammenlignet mot budsjettet (+ €58.055)grunnet økning i antall utsendte 
medarbeidere. Lokale inntektene viser en økning på € 67.929 mot 2015 (fondsbidrag er på € 46.896 i 
2016 mot 0 i 2015 og bidrag næringslivet økte med € 22.898  versus 2015 grunnet samarbeid med 
fengselsvesenet). 
På kostnadssiden ser vi en økning i lokale personal kostnader på €39.458 mot 2015 og €21.129 mot 
budsjett . Her er det som kjent tatt grep og vi planlegger lokale lønnskostnader på et lavere nivå i 
2017. 

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

Ca 4000 

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

Fastboende (studenter og dem som bor her på lengre tid) samt 
innsatte i fengsel og sjøfolk 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

De innsatte i fengselet i Norgerhaven vil forbli en viktig bruker 
gruppe for kirka så lenge Norske myndigheter velger å sende fanger 
hit for soning. Vi ser en økning i antall bussturister samt dem som 
ønsker å bruke kirka vår til lokale arrangement. Vi ser en liten økning 
ift student brukergruppen.  

XII. Oppsummering og avslutning 
Sjømannskirken i Rotterdam har hatt et krevende år bak seg mht personalsituasjonen. På det 
nåværende tidspunktet ser vi en stab som trives og som også det neste året 2017 ser frem til å kunne 
jobbe for en livsnær sjømannskirke i Rotterdam som ønsker å gi tro, håp og engasjement til våre 
brukere! 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR San Francisco  

I. Presentasjon 
Sjømannskirken i San Francisco har mange bein å stå på: vi er en kirke for de som har bodd her i mange år – 
spesielt for de eldre som kom hit på 50-60- og 70-tallet; vi er en turistkirke, av den enkle grunn av vi ligger veldig 
sentralt til når det gjelder noen av de store turistattraksjonene byen har å vise til; vi er en kirke for de mange 
norske studentene som kommer hit for å studere, enten for et semester, for en sommer eller for flere år; vi er en 
kirke for unge familier som bor her for kortere eller lengre tid fordi en eller begge ektefellen har fått jobb i Silicon 
Valley; vi er også en kirke for de mange som har norsk bakgrunn, og som av den grunn kjenner seg norske. Til slutt 
må vi også ta med at vi er en kirke for piloter som flyr både utenriks og innenriks, og for en og annen sjømann 
som av og til anløper havnen i Bay Area. Når vi har en så pass stor variasjon av brukere, krever dette mye av oss 
som jobber her hva angår fleksibilitet. Det er ikke bare å åpne kirken kl. 12. og vente på at gjestene kommer. Vi 
må også oppsøke de som er i vår nærhet. All den tid vi har noen lokalt ansatte som hjelper oss med å holde kirken 
oppe, klarer vi å gjøre det som kreves av en mangfoldig brukergruppe med mange behov.   

 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Året på kirken har vært preget av nedgang hva angår besøkende på kirken, men en sterk oppgang i utadrettet 

virksomhet. På mange måter er dette helt naturlig all den tid flere av våre trofaste brukere, som enten har brukt å stikke 
innom på en kopp kaffe eller som trofast har gått på gudstjeneste, er borte.  I 2016 «mistet» vi 9 av våre mer eller mindre 
faste gudstjenestedeltakere av ulike grunner: en har sluttet, to har flyttet, og seks har ikke fysisk vært i stand til å komme 
seg på kirken. Dette gir utslag i statistikken.  Det at folk blir skrøpeligere har også vært grunnen til at vi i fjor brukte både tid 
og mye penger på å få ferdig tegner til ombygging av kirken der tilgjengelighet for personer med funksjonshemninger ble 
tatt hensyn til. Dessverre ble arbeidet med dette sterkt forsinket da det oppstod en uenighet i måten stab og daværende 
president ønsket å formidle dette på til våre brukere. Det endte til slutt med at presidenten gikk av. Planene er så godt som 
ferdige; det eneste som gjenstår er å løse problemet vi har i bakgården som går ut på at våre naboer på østsiden har hevd 
på å bruke den til leveranser. Naboene har uttrykt skepsis til det vi har lyst til å gjøre, men vår arkitekt påstår at deres sak 
ikke er så sterk fordi det er i bakgården hele nøkkelen for tilgjengelighet til de som har funksjonshemminger ligger. Ellers 
merker vi nedgang på basaren, både i antall besøkende og i omsetning; våre 17. mai-arrangementer holder stand, der var 
det liten forskjell på oppmøtet. I oktober hadde vi Fundraiser på kirken. Målet var todelt: både samle inn litt penger til en 
eventuell ombygging av kirken, men kanskje mest for å skape bevissthet omkring våre planer overfor våre brukere. 
Eierskap. Arrangementet var vellykket og både mat og underholdning falt i smak for de 75 som var der. Staben vil gjerne 
også i år rette en stor takk Tabitha, som til tross for høy gjennomsnittsalder, også i 2016 gjennomførte basaren på en 
utmerket måte. I tillegg utgjør denne gruppen selv ryggraden i vår menighet, både økonomisk og som brukere av kirken. En 
stor takk også til styret ved leder Irene Tibbits varm og god støtte gjennom de vanskeligheter vi hadde i 2016. 

 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 18987 6414 12444 10705 
     
Antall gudstjenester 67 53 46 45 
Antall gudstjenestedelt. 3350 2300 1880 1292 
Antall nattverdsfeiring 43 64 44 42 
Antall nattverdsgjester 1239 1507 1250 818 
Antall døpte 22 9 8 5 
Antall konfirmerte 3 0 3 1 
Antall vielser 35 18 17 12 
Antall gravferder 1 2 4 1 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

42 22 49 96 

Antall sosialsaker 1 1 15 22 
Arb. med sosialsaker N/A 1 25 42 



Deltagelse andres arr/repr 15/- 1/4 3/5 8/16 
Antall deltagere andres arr/repr 4557/- 19/116 101/216 168/731 
Arrangement utenfor stasjon - - 3 4 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen - - 345 358 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer - 4 60 60 
Frivillighet antall timer arbeidet - - 712 793 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Nedgangen på antall gudstjenestedeltagere har gått ned 31 % fra i fjor. Dette er ikke et hyggelig tall. En av årsakene er 
at vi i løpet av året «mistet» 9 faste gudstjenestegjengere: 2 flyttet, 1 sluttet og 6 har vært for skrøpelige. Dette alene 
forklarer ikke den store nedgangen, og vi må bare erkjenne at her har vi et arbeid å gjøre. Det må også nevnes at vi i 
fjor høst var sterkt redusert på bemanningssiden, og at vi av den grunn måtte skjære ned på en del arrangementer og 
tiltak. Antall besøkende har også gått ned. Noe kan forklares med at vi har ført «feil» tidligere, men det er ikke til å 
stikke under stol at det ikke lenger er så mange som før som kommer innom kirken til daglig. Det som er gledelig er at 
antall hjemmebesøk/sykebesøk/fengselsbesøk har økt kraftig. Dette har vært en bevisst strategi fra vår side, og vi må 
si oss veldig fornøyd med dette tallet.  

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

Nye mål 2016 
1) Videre planlegging og plan for finansiering 
av ombygging på kirken 
2) Utadrettet virksomhet 
 

1) Planene for ombygging av kirken er så å si 
ferdige. 
2) Vi har doblet antall besøk sammenliknet med 
2015. 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
1) Øke antall frivillige medarbeidere på kirken, 
ikke bare rundt basar og enkelte 
arrangement, men også i driften. 
2) Skape større bevissthet blant våre brukere 
om eierskap til kirken. 
 

1) Vi må finne nye frivillige som kan hjelpe til, også 
utenfor Tabitha som helt klart er vår viktigste 
ressurs hva angår frivillighet. De må vi også holde 
på. Vi kan også spare penger om vi får flere som 
kan gjøre en frivillig innsats på den daglige driften. 
2) For at vi skal komme i mål med utbyggingen 
finansielt, må det bygges opp en bevissthet blant 
våre brukere om at kirkens fremtid også må ha et 
lokalt feste, også økonomisk. Dersom vi får dette 
til, tror vi at antall besøkende også vil gå opp. Her 
børe vi særskilt utfordre de yngre i området.  
 

 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 2,8 

 Lokale årsverk: 1 (pluss organist på timebasis) 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Gudstjeneste i Saratoga – 1 gudstjeneste i året 

 



VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2006 2014 2015 2016 
Skipsbesøk (ant. besøk) 0 0 0 2 
Skipsbesøk (ant. deltagere) 0 0 0 5 

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Vi vet at det kommer et par skipsanløp av cruise-båter som har nordmenn om bord, 2 ganger 

i året: vår og høst. Det lyktes endelig å få besøkt disse båtene høsten 2016 

X. Økonomi 
Økonomien hos oss er utfordrende. Vi bruker mer enn vi tjener, noe vi har gjort i lengre tid. 
Det er ønskelig å finne løsninger som kan få oss, om ikke i pluss, så i hvert fal i balanse. En 
utgift vi forhåpentligvis vil se mindre til er advokatutgifter. De har vært skyhøye de siste 
årene. Inntekter i kiosken er alltid en mulighet, selv om både varetilfanget og kundekretsen 
er begrenset.  I tillegg vil vi forsøke å få leid ut kirken til selskapsbruk. Dette gjorde vi litt av i 
fjor høst. Det gav oss en del penger, men også mye ekstra arbeid. Flere frivillige som kan ta 
vakter uten betaling er også en mulighet.  

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

4000 

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

Ex-pats: det vil si fastboende for kortere eller lengre tid og emigrerte 
nordmenn; studenter og turister 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Antall studenter i området er halvert i løpet av 1 ½ år. Dette skyldes 
nok i hovedsak valutakursen. Dollaren er veldig høy og dette er nok 
avgjørende blant studentene hvor vidt de søker til Bay Area for 
studier. Prisene her borte er også generelt høye.  

Vi har ganske god oversikt over de grupper som oppholder seg her. Innovasjon Norge holder oss oppdatert på hvor mange 
som søker lykken i Silicon Valley. Den er fortsatt høy. Det er allikevel vanskelig for oss å nå ut til disse, all den tid vi ikke vet 
hvor de er. Det finnes et par bedrifter vi vet det finnes nordmenn, blant annet Schlumberger. Der har vi også vært på besøk. 
Turister fra Norge finnes det fremdeles en del av. De kommer for det meste om sommeren, men også i vinter- og høstferier. 
Vi noterer også at flere foreldre kommer over i forbindelse med deres barns studier, spesielt rundt jul. Vi er også overbevist 
om at dersom vi styrket bemanningen her om sommeren, med utvidede åpningstider (hele uken fra 11 – 19), vil nok antall 
besøkende øke betraktelig. Dette er noe jeg har skrevet om tidligere, og jeg har et ønske om at dette kan la seg 
gjennomføre. Det kan muligens løses ved å sende over et par som vikarer fra Norge. Eller ved å sette inn flere lokalt 
ansatte. 

XII. Oppsummering og avslutning 
I året som kommer vil mye handle om ombygging og hva som skal til for å finne en finansiell løsning som skal til 

for at prosjektet en gang i løpet av noen år kan realiseres. Byggeprosjekter er et arbeid som krever tid og tålmodighet. Det 
er naivt å tro at vi skal begynne utbyggingen dette året, eller neste år for den saks skyld. Samtidig vil vi fortsette å drive 
kirken som vanlig. Det betyr at enkelte reparasjoner og en del vedlikehold vil bli gjort uavhengig av hvordan planene for 
ombyggingen går. Hjemme- og sykebesøk vil gå sin gang, det samme med studentmiddager og familietreff, 17. mai og 
basar.   

San Francisco 31. januar 2017 

Gisle Meling, sjømannsprest/daglig leder 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR Singapore (Sjømannskirke/enhet) 

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 og svensk 
koloni i Singapore. Kirken har inntil 2016 vært helintegrert med Svenska Kyrkan i Singapore, 
men dette samarbeidet er usikkert ved årsslutt. Antallet norske sjøfolk er sterkt 
nedadgående i regionen. På grunn av sterk nedgang i oljepris har også fastboende i norsk 
koloni blitt redusert mye siste året. 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 2016 har Sjømannskirken vært en viktig del av norsk og svensk 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.  

2016 har vært preget av utskiftninger og reduksjon i staben. Til sommeren dro to norske par 
hjem, mens et par kom ut. En lokalt ansatte svenske flyttet også til sommeren, og har ikke blitt 
erstattet. Siste del av året ble preget av en overaskende melding (medio nov) om at de trekker ut 
sine medarbeidere fra Singapore fra nyttår, og at disse ikke var planlagt erstattet.  

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 16716 16504 14609 14737 
     
Antall gudstjenester 61 79 88 91 
Antall gudstjenestedelt. 2636 2684 1935 2081 
Antall nattverdsfeiring 10 51 84 71 
Antall nattverdsgjester 379 854 1260 883 
Antall døpte 8 7 3 9 
Antall konfirmerte ? 15 5 29 
Antall vielser forbønn for borgerlig vigsel 8 3 3 2 
Antall gravferder 0? 0 1 1 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

37 15 (eg. 24) 21 (eg. 46) 61 

Antall sosialsaker 1 2 2 0 
Arb. med sosialsaker 1 1 65 0 
Deltagelse andres arr/repr ? 7 28 8 
Antall deltagere andres arr/repr ? 436 496 469 
Arrangement utenfor stasjon ? 18 21 12 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen ? 1761 1131 225 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer ? 70 70? 50 
Frivillighet antall timer arbeidet ? 2510 1745 2102 



IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Det har vært stor nedgang i antall nordmenn i Singapore i løpet av 2016 pga. dårlige tider i 
maritim sektor. Totalen er usikker, men ambassaden regner med 20-30% nedgang. «Samlet 
ordinært besøk» holder seg tilsynelatende stabilt, men det er to grunner for det: For 2016 er 
oppsøkende virksomhet ført som «uspesifisert» slik at de teller med i samlet ordinært besøk. 
Dette ble ikke gjort tidligere år. Hvis vi tar ut igjen «uspesifisert» hadde totalbesøk vært 12210, 
noe som altså fortsetter nedgangen fra året før. Første kvartal 2016 hadde vi en oppgang i besøk, 
mens vi har sett stor nedgang siste halvår.  

Vi har hatt en god oppgang i «Antall besøk …». Dette er i tråd med satsing på økt oppsøkende 
virksomhet og bedriftsbesøk. (I tidligere årsmelding er 2014 og 2015 feilaktig oppgitt 15 og 21 
besøk. 24 og 46 er korrekt.) 

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

- Bedre samsvar mellom arbeidsmengde og 
personalresurser. 
- Fokus på oppsøkende virksomhet 
- Arbeid med mål og plan der vi får en tydelig 
felles retning.  
 
 

- Vi klarte ganske godt å regulere arbeidsmengde i 
forhold til ressurser, og har kuttet i noen 
unødvendig arbeidskrevende arrangementer for å 
få det til.  
- Det har vært et bra fokus på oppsøkende arbeid, 
der vi fulgte opp økningen i bedriftsbesøk fra 
2015. På svensk side ble det startet et veldig bra 
opplegg på Svenska skolan.  
- Vi har hatt noen gode runder med arbeid med 
mål og plan, men kom ikke så langt som vi hadde 
håpet. Det opplevdes bl.a. stadig utfordrende å få 
en felles retning på norsk og svensk arbeid/stab.  

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
Målene for 2016 er fortsatt viktig å jobbe 
videre med i 2017: 
- Samsvar mellom arbeid og ressurser 
- Oppsøkende virksomhet 
- Det er fortsatt behov for arbeid med mål og 
plan for å få en tydelig retning.  
 

- Med stor reduksjon i stab er det viktig å tilpasse 
total arbeidsmengde deretter, men likevel 
opprettholde et godt tilbud. 
- Vi ser stadig at det er viktig med oppsøkende 
virksomhet, og ønsker fortsatt å opprettholde eller 
øke av bl.a. bedriftsbesøk. 

 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: første halvår: 100% daglig leder/sjømannsprest, medarbeider 
m/musikkansvar (100%), vertskap (100%), tre diakonale medarbeider (50%). Totalt 4,5 årsverk. Andre 
halvår: 100% daglig leder/sjømannsprest, vertskap (100%), musikker med trosopplæringsansvar 
(80%), diakonal medarbeider (100%). Totalt 3,8 årsverk. (4,6 i 2013, og 5,15 i 2012).  

Utsendt fra Sverige: Prest (100%) og forsamlingspedagog (100%), men begge disse sluttet ved nyttår 
og blir ikke erstattet.  

Lokale årsverk: Regnskapsmedarbeider (100%) og vaske/kjøkkenhjelp (100%). Svensk 
kjøkkenmedarbeider (50%) sluttet til sommeren.  



Totalt sett var 9 skandinaver (7 årsverk) ansatt i begynnelsen av 2016, mens vi begynner 2017 med 4 
nordmenn (3,8 årsverk) 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Norskskolen (Norwegian supplementary school) besøkes ukentlig.  

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2006 2014 2015 2016 
Skipsbesøk (ant. besøk) ? 15 3 3 
Skipsbesøk (ant. deltagere) ? 75 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 201 med nesten 1,25 million kroner i sponsing og andre 
bidrag. Dette var en nedgang fra 2015, men en mindre nedgang enn man kunne frykte. Julebasar 
hadde ikke veldig gode inntekter i 2016, men andre julearrangementer gjorde det bra.  

Totalt resultat for 2016: overskudd 48 000 SGD (280 000 NOK). Overskuddet er takket være kutt i 
utgifter og stram budsjettstyring.  

  

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

1600-1800 

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 avsluttet 2016 med godt mot og god stemning i staben. Vi ser utfordringer med å møte 2017 med 
færre nordmenn i Singapore, reduksjon i staben, og uten samarbeid med Svenska kyrkan, men vi er 
likevel optimistiske! Staben jobber godt sammen, og med et tydeligere fokus og retning enn før.  



2016 - ÅRSRAPPORT FOR STOCKHOLM, KRONPRINSESSE MÄRTHAS KIRKE 

I. Presentasjon 
Kronprinsesse Märthas kirke (KMK) har en solid plassering i det norske miljøet i Stockholm. 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 
KMK har hatt turbulente tider knyttet til saklige så vel som personlige uoverensstemmelser. Det er dog stort å 
merke at viljen og lysten til forandring og fremdrift er sterk blant «brukerne» av kirken; da særlig de fastboende.  
Gjennom ulike tiltak (se målformuleringer) har KMK reist seg og igjen blitt et inspirerende og godt sted for mange. 
Dette tar tid og fokus, men har gitt mye tilbake til stab og menighetsråd som i særlig grad har arbeidet med dette. 
Vi har dessuten forsøkt å arbeide programmessig utviklende og styrket både konfirmantplanen og startet MILK. 
Ved å sørge for gode møtepunkt for de eldre som har strevd noe med å finne gleden i samarbeid og fellesskap, 
samt øke fokus på de yngre, har vi samlet sett fått et godt hus. Vi møter 2017 med forventning! 
 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 11285 7090 5638 5799 
     
Antall gudstjenester 61 66 54 60 
Antall gudstjenestedelt. 4344 1843 1822 1724 
Antall nattverdsfeiring 45 66 40 51 
Antall nattverdsgjester 1163 734 726 972 
Antall døpte 20 5 10 13 
Antall konfirmerte ? 0 7 4 
Antall vielser 31 24 17 35 
Antall gravferder 11 25 13 9 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

35 3 2 12 

Antall sosialsaker 15 30 4 1 
Arb. med sosialsaker 24 3 2 1 
Deltagelse andres arr/repr 28 6 22 8 
Antall deltagere andres arr/repr 2575 104 619 261 
Arrangement utenfor stasjon  1 5 5 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  61 32 11 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer  240 547 570 
Frivillighet antall timer arbeidet  1066 1909 2201 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Gøteborg skal føres i vår kirkebok, noe som er litt nytt og derfor halter tallene noe. Men noe økning i antall besøkende 
gjenspeiler dette. Økning i frivilligtimer handler om bedre kontroll på statistikkføring, uvisst om reell økning. For øvrig 
ikke store endringer. Mye fokus på å stabilisere samarbeid internt osv, ikke på utadrettet arbeid. Nytt fokus i 2017! 
Dog; antall frivilligtimer er stort og viser til meget sterkt engasjement i MR for å håndtere stabsrelaterte oppgaver. 
Dette er noe som går bra nå, men er ikke bærekraftig i lengden. Dette vil det arbeides med jfr mål for 2017. 



V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

• Etablere stabile samarbeidsforhold i stab, 
i menighetsråd og disse to sammen.  

• Etablere ny kontakt med studentene; 
starte studentmiddager 

• Styrke konfirmantarbeidet 
• Styrke oppfølging av tidligere 

konfirmanter for å sikre nye ledere for 
neste kull av konfirmanter (17/18) 

• Ivareta de eldre; sørge for at de føler seg 
hjemme og komfortable i miljøet 

• Håndtering av uenighet og krevende 
relasjoner 

 

• Vi har oppnådd et godt klima for samarbeid 
mellom disse to grupper. Dette er vesentlig for 
å kunne påvirke menigheten for øvrig til det 
samme 

• Studentmiddag opprettet! ANSA-leder og dagl 
leder i god kontakt.  

• 2016/II ble det opprettet prosjektstilling for å 
oppnå best mulig konf.tid; rykter fra tidligere 
år om uheldig konf.tid, ville vi fjerne og skape 
et godt år for 16/17-konfirmantene. 20% 
stilling i skoleåret.  

• Opprettet MILK-gruppe 
• Særlige møtepunkt for eldre for å bygge ny 

tillit til stab og menighet; 
• Ny tillit i flere relasjoner, flere steder vilje til 

forsoning og fremdrift! 
Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
• 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 

 

 

VI. Antall årsverk 
Antall årsverk utsendt Norge: totalt 2 årsverk 
Daglig leder/ sjømannsprest: 100%, vertskap 100%. 
disse stillingene var besatt med vikarer deler av 2016. Prest Margareth Glad startet 1.mai og 
fast vertskapsvikar, Jorunn Strand, startet august og var ut året. Nytt vertskap på plass 1.mars 
2017.  Vertskapsstillingen besatt av 2 vikarer gjennom jan-aug. 

Lokale årsverk: Totalt 1,8 årsverk 
Mona Hedström 100%, kontor og Lars-Robert Hedström 25% vaktmester, Oskar Hanson ca 
35% kirkemusiker ut juli 2016, deretter vikarer.  Trosopplæringsprosjektleder/ 
konfirmantansvarlig Randi Røssaak 1.9-31.12 i 20%.  

VII. Besøkssteder 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 gang pr halvår. Dette samarbeidet er styrket gjennom 2016 og vil ytterligere 
styrkes fremover.  

VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall 
Skipsbesøk 2006 2014 2015 2016 
Skipsbesøk (ant. besøk)     
Skipsbesøk (ant. deltagere)     

IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Ingen skipsbesøk. Få anløp. Mulig satsning på enkeltbesøk i Gøteborg med tiden.  

X. Økonomi 
Kort kommentar om kirken/enhetens økonomiske status 

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

KMK drives solid og forsvarlig. Økonomien er trygg. KMK tar allerede stort ansvar for 
stillinger og utgifter til drift. God kostnadskontroll. 

XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

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 expats 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 bankbransje. 

«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 

Sjømannskirken i Stockholm har en god og lang erfaring som traderingssted og som møtepunkt for mennesker 
som bruker kirken som forankring av hverdagen; som turist, student, fastboende eller forbipasserende ifm 
kortopphold i jobb etc. En kirke så nær Norge kan lett bli en kirke mennesker vil bruke til nettopp livets 
overgangsriter selv om man ikke bor her eller ikke har bodd her på lenge. Vekslingen mellom fastboende og 
besøkende er god og i hverdagen møter vi begge. Dette håper vi å se også fremover, og vil gjerne skape ansvar 
blant de fastboende for å være et godt møtested for den som er på reise på et eller annet vis.  

Stemningen er god og fremtiden møtes med glede og forventning! 

 

 

 



 

 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR AUSTRALIA OG NEW ZEALAND (Studentprest) 

I. Presentasjon 
Studentprestetjenesten i Australia og New Zealand har sin base i Sydney gjennom at 
sjømannspresten bor her og vi leier en kirke en gang i måneden for gudstjeneste for alle 
nordmenn. Resten av Australia samt New Zealand inngår i arbeidsområdet og besøkes 
jevnlig. Stillingen er en kombinasjonsstilling med hovedvekt på å følge opp studentene i AU 
og NZ. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Året som er gått har vært et normalt år. Etter salget av kirken i 2015 har nå den nye 
ambulerende studentpresttjenesten kommet ordentlig på plass. Sjømannskirken har fått 
være til stede rundt om i hele AU og NZ og fått betydd en forskjell for de mange nordmenn 
som bor her. Fokuset har selvsagt vært de 1800 norske studentene som bor her og de største 
byene er besøkt jevnlig. Vi har i år besøkt Townsville og Dunedin(NZ) for første gang på en del 
år. Vi har i år fått etablert et gudstjenestefellesskap i Sydney. På denne gudstjenesten møtes 
en fast gjeng og vi har fått mulighet til å ha en del dåp og andre kirkelige handlinger.  

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2013 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 8333 7925 1096 5135 
     
Antall gudstjenester 16 19 8 16 
Antall gudstjenestedelt. 681 826 443 718 
Antall nattverdsfeiring 9 8 1 11 
Antall nattverdsgjester 188 140 12 219 
Antall døpte 3 6 0 9 
Antall konfirmerte 3 3 1 2 
Antall vielser 6 7 3 2 
Antall gravferder 2 1 0 1 
     
ANSA arr. – antall 20 31 11 43 
ANSA arr. – deltakere 979 1102 335 1659 
Antall studiestedsbesøk 35 15 9 15 
Antall andre besøk (syke-, hjemme-, 
fengsel-, bedrifts- og andre) 

21 45 20 45 

Antall sosialsaker 21 10 6 3 
Arb. med sosialsaker 27 24 4 6 
Deltagelse andres arr/repr 18 15 4 8 
Antall deltagere andres arr/repr 1560 602 240 1445 
Arrangement utenfor stasjon 2 - 6 3 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 123 - 91 74 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Tallene er nå begynt å stabilisere seg og vi ser at fallet i 2015 kun skyldtes manglende 
bemanning halve året. Tallene for 2016 er derfor veldig positive og de viser at 
Sjømannskirken fortsatt er til stede i AU og NZ og blir brukt på tross av salget av bygningen. 



V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

1.Styrke kontakten med ANSA. 
 
2.Styrke kontakten med Ambassade og 
konsulater. 
 
3.Styrke kontakten med næringslivet. 
 
 
 
4.Reetablere besøkstjeneste av mindre byer 
som f.eks: Hobart, Dunedin, Townsville, 
Newcastle, Wollongong, o.l. 
 

1.Kontakten med ANSA er veldig god, både med 
landsstyrene og lokallagene. 
2.Kontakten med ambassade og konsulater er 
også god. Spesielt relasjonen til ambassaden i 
Canberra er styrket. 
3.Kontakten med næringslivet er mindre god. Det 
har vært noe kontakt spesielt i Perth, men det er 
for tiden få nordmenn i de få norske firmaene her 
nede. 
4.Besøkstjenesten av Dunedin, Townsville og 
Wollongong er nå reetablert. Den fungerer godt. 
Hobart og Newcastle er ikke blitt besøkt i år. 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
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.  
 
  

1.I år blir det viktig å utrede behovet i de byene 
som ikke besøkes fast. For å finne ut om det er 
behov for en fast besøkstjeneste. 
2.Etter at kirken i Sydney ble lagt ned har mye av 
kontakten med det norske miljøet forsvunnet. Det 
må derfor i 2017 jobbes med å reetablere en 
besøkstjeneste.  
3. Pr i dag er det kun studenter som besøkes på 
NZ. Vi bør nok utrede mulighetene og prøve ut 
ulike møtepunkter med fastboende nordmenn i 
NZ. 
 

VI. Besøkte studiesteder 
Australia: Sydney (bosatt), Perth (4), Brisbane (2), Gold Coast (2), Sunshine Coast (1), 
Melbourne (7), Adelaide(1), Townsville (1), Wollongong (2), Canberra (1) New Zealand: 
Auckland (2), Wellington (1), Dunedin (1) Fiji: Nadi/Lautoka (1) 

VII. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall norske studenter 
i tjenesteområdet – 2016 

1800 

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

Gradsstudentene og de som er aktive i ANSA er de viktigste 
brukergruppene av tjenesten. Ellers så blir også tjenesten benyttet 
en del av fastboende nordmenn. Spesielt til ulike kasualia som dåp, 
konfirmasjon, vigsel o.l. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Brukergruppene reduseres noe pga. at antallet gradsstudenter 
synker og antallet korttidsstudenter øker. De fastboende er relativt 
konstant. Expat miljøet i Perth er nedadgående. 

 
 

VIII. Oppsummering og avslutning 
2016 har vært et bra år der den «nye» ambulerende tjenesten er blitt reetablert. Tjenesten 
er har nå stabilisert seg etter salget av kirken i 2015. 



2016 ÅRSRAPPORT FOR Hilde Sirnes Sjømannsprest, Europa Øst 
I. Presentasjon 

Jeg opplever å ha fått en utrolig flott og meningsfylt jobb og kjenner stor takknemlighet for det! 
Studentprestenes oppgaver som veksler mellom tilstedeværelse i festlige lag og påfølgende alvorlige 
samtaler oppleves som en flott arena. Gjennom vårt nærvær i hverdag og fest tar mange kontakt, og mitt 
privilegium i Europa Øst er at det er mest langtidsstudenter der man gjennom år kan knytte kontakter. 
Jeg gledes over samarbeidet og det nye bekjentskapet med studentorganisasjonen ANSA, og er utrolig 
imponert over deres arbeid og frivillighetsengasjement. Studentpresten gis en unik mulighet til å bli kjent 
med studentmiljøene gjennom ANSA sine lokale arrangement, om det er Pub-quiz, fester/ball, fagseminar 
m.m., og ledere i lokal-lag og landsstyrer er helt uunnværlige når vanskelige sosialsaker oppstår.  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Sjømannskirkens visjon og mål om å være en kirke i verdens hverdag blir virkelig synliggjort i 
studentprestetjenesten. Og jeg har tenkt at 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. Siden ANSAs styrer og ledere 
fremsnakker oss og bruker oss aktiv i sine arrangement får vi en unik mulighet til å bli kjent med 
studentmassen. Jeg var bekymret for samspillet mellom «fest og alvor», men opplever at jo mer jeg er med 
på studentenes arena (ved å kle meg ut selv når de har sine temafester for eksempel) jo flere kontakter meg 
dagene etter for samtaler. Det er som at når vi har ledd sammen og har disse litt mer ufarlige arenaer først 
er terskelen blitt lavere for å ta kontakt om tunge ting i livet. Med min familieterapeutbakgrunn opplever jeg 
at problemstillingene er like brede i tema som når jeg jobbet på familiekontor hjemme. Det kan være 
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. Utfordringen når man 
bor langt borte fra sitt hjemlige nettverk er følelsen av å stå alene med sine vansker, og ikke like lett å dele 
sensitive ting med kolleger/studiekammerarter. Samtalene foregår da både der de bor samt på 
FaceTime/Skype/mob. I løpet dette første halvåret mitt har jeg hatt ca 192 avtalte samtaler med varighet på 
en time eller mer.  
Men tema om verdier, grenser og etikk er også aktuelt. Jeg har holdt mange kommunikasjonskurs i ANSAs 
regi på ulike studiesteder om «de vanskelige samtaler» - om samtaler ved livets slutt og i kriser, og opplever 
et stort behov for å være sammen også på denne faglige arena. Både medisin, veterinær, fysioterapi, 
psykologi og tannlegestudenter sier de trenger slike kurs da jobbene senere krever god interaksjon.  
Bererdskapskursene for ANSAstyrene setter også i gang mye og oppleves veldig viktige og essensielle for 
studentene. 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk  7826 2303 8344 
Antall gudstjenester 6 5 2 3 
Antall gudstjenestedelt. 221 820 87 350 
Antall nattverdsfeiring 1    
Antall nattverdsgjester 74    
Antall døpte     
Antall konfirmerte     
Antall vielser 2    
Antall gravferder 2    
ANSA arr. – antall 23 39 37 70 
ANSA arr. - deltakere 2083 4891 1959 6634 
Antall studiestedsbesøk 41 32 27 27 
Antall andre besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

   108 

Antall sosialsaker 2 4 2 7 
Arb. med sosialsaker  15 2 52 
Deltagelse andres arr/repr 76 1 12 3 
Antall deltagere andres arr/repr 694 78 300 537 
Arrangement utenfor stasjon 62 43 23 10 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen  1156 1534 946 



IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
(Kommentar til tallene for 2015, der har jeg tatt med halvpartene av tallene fra studentprest Europa Vest for perioden høsten 2015, da han tjenestegjorde 
som vikar i Europa Øst) Hos meg i mitt studentområde holdes det kolossalt mange ANSA arrangement. Det være seg 
middag med styret, quiz, back to school parties, russefester, temafestere, konserter, fagseminar, juleball, 
nissefester, weekender m.m. i tillegg kommer jo ANSAs landsmøter og organisasjonskurs. Det er en stor 
studentgruppe på mange av stedene, og det betyr jo høy deltakelse på arrangementene. Det er tradisjon for å 
holde 2 julegudstjenester, og jeg har dette året prøvd i størst mulig grad å følge tradisjonene og bli synlig som ny 
studentprest for flest mulig studenter. Jeg opplever et stort individuelt samtalebehov, og stort behov for 
temakvelder om kommunikasjon og pasientrelatert læring. I Sosialsakene som har vært under denne tiden har 
ANSA sine folk vært utrolig gode støttespillere, og i disse sakene har vi hatt debrifing med alle involverte etterpå. 
Også på ambassadene har det vært viktig som ny å bli kjent, og få pratet om utfordringer knyttet til 
studentgruppen og eventuelle fremtidige beredskapssituasjoner.  Men, i sum oppleves studentgruppen som en 
resurs og et flott bidrag inn i de norske miljøene på hvert enkelt sted. 

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 
Fokus på psykisk helse og prioritere byer 
med store behov 
 

Jeg synes det er overveldende alle samtaler studenter ønsker, og jeg 
opplever at jeg er godt i gang og begynner å få et «godt rykte». Helt 
klart større samtalebehov der jeg har vært flere ganger og blitt mer 
kjent. 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
Lage arbeidsårshjul som dekker de fleste 
studiesteder og store ANSA arrangement.  
Bli bedre kjent i mitt arbeidsområde 
  
Fokus på samtaler og psykisk helse og se 
om eldre erfarne studenter eller ANSA 
tillitsvalgte kan være støttespillere i denne 
oppgaven. 

Jeg har ikke rukket besøke alle studiesteder disse første månedene i 
ny jobb, og ser at jeg må lage en plan for å dekke hele området. 
 
Det er tung psykiatri hos flere av studentene, og jeg må finne gode 
løsninger på hvordan jeg møter disse. Ellers ser jeg at noen studenter 
blir brukt i andres samtalebehov, og jeg har allerede pratet med dem 
om hvordan jeg der kan være en støtte, evt ha en 
veiledningsfunksjon. 

VI. Besøkte studiesteder 
Etter tall fra lånekassen har jeg ansvar for 3470 studenter fordelt i Kroatia, Latvia, Polen, Tsjekkia, Slovakia, 
Ungarn og Østerrike. Ifølge ANSA har de 2074 medlemmer i disse landene. Jeg opplever å ha fått god kontakt 
her, og har deltatt både på fagseminarer, landsmøter og organisasjonskurs i tillegg til vanlige studenttreff og 
festligheter. I noen av disse områdene har også presset på personlige samtaler til tider vært høyt, og det har 
resultert i flere besøk på samme studiesteder. Jeg har vært på 27 besøk disse ulike studiesteder, ofte med 
flere arrangement samlet på hver helg. I Romania, Bulgaria, Estland, Litauen og Bosnia har jeg ifølge ANSA 
sine tall 15 medlemmer til sammen, men ingen lokal-lag. Der blir det mer krevende å finne gode 
kontaktpunkt, og ANSA sentralt skal våren 2017 sende ut personlig mail til hver enkelt av dem på mine vegne 
for å undersøke behov og legge til rette for besøk. 

VII. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall norske studenter i 
tjenesteområdet – 2016 

Lånekassen 2016 studenter: 3470                                                                    
ANSA medlemmer i samme land : 2078 

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 og Kroatia 
Finne gode kontaktpunkt for studenter i land uten ANSA lokallagsarbeid  

VIII. Oppsummering og avslutning 
Studentprestetjenesten i Sjømannskirken er utrolig viktig for våre unge studenter i utlandet. Vi gir mange en 
trygghet i de kanskje aller viktigste etableringsår i livet, og vi gir støtte til selvfølelse og egenverd. Gleden ved å være 
en ambulerende, åpen, raus og livsglad kirke, og samtidig få være en fortrolig samtalepartner for mange gjør denne 
tjenesten veldig meningsfull. 

Hilde Sirnes, 31.jan 2017 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSPREST FOR STUDENTER I 
STORBRITANNIA OG IRLAND 

I. Presentasjon 
Tjenesten er først og fremst rettet mot norske studenter i utlandet som av ulike 
grunner ønsker samtale og/eller kontakt. Det legges vekt på at vi har taushetsplikt, at 
det er et lavterskel tilbud, at vi kan komme på besøk til studiested / by, og at 
studenten selv setter føringer for hva samtalen skal handle om. Reiser og besøk 
bestemmes i stor grad av henvendelser, behov eller invitasjoner, samt samarbeidet 
med studentorganisasjonen ANSA. Ettersom over 1/3 av antallet studenter i 
Storbritannia befinner seg i London og omegn, bruker jeg mye reisetid der.  
Beredskap er en viktig del av tjenesten. Beredskapssamarbeidet med blant annet 
ANSA og ambassader/konsulat bidrar til et sterkere nettverk og økt kjennskap til 
tjenesten blant brukergruppen.  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Beredskaps- og sosialsaker dominerte dessverre i 2016. Oppfølging av studenter 
som ble syke. Plutselige og uventede dødsfall av både en videregående skoleelev på 
et års utveksling, og en ung student. Oppfølging av venner /skoleelever til 
skoleeleven som døde. Flere voldtekter har også tatt tid med oppfølging av 
studentene det gjelder. I fire av overnevnte saker har ambassaden/konsulatet i 
London vært involvert og kontakten har vært tett og svært godt.  
Beredskapssaker får naturlig nok førsteprioritet. Andre planlagte reiser må da 
avlyses. Samarbeidet med KFUK i London fortsetter som før med månedlige 
arrangement vekselvis på Sjømannskirken i London og KFUK hjemmet. Ettersom 
kapellan i London er aktivt med i studentarbeidet på Sjømannskirken der, er det 
kontinuitet i tilbudet selv om jeg ikke alltid kan være tilstede. ANSA London er en 
aktiv samarbeidspartner i dette opplegget. Studentmiddagene på Sjømannskirken i 
London  fortsetter som før og jeg har hovedansvaret for dem.  
Informasjonsmøtet for nye studenter i Edinburgh, Skottland i 2015 inkluderte i 2016 
Dublin i Irland og London, England. Dette er et samarbeid mellom 
studentorganisasjonen ANSA (i tillegg til NORSA i Edinburgh), konsulat/ ambassader 
og Sjømannskirken ved undertegnede. Politi, representanter fra universitetene og 
utleiebyrå ble invitert for sammen med oss andre gi nye norske studenter informasjon 
og råd i møte med utenlandsstudier. Dette fortsetter vi med. 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2013 2014 2015 2016 
Antall gudstjenester 1  2 1 
Antall gudstjenestedelt. 18  50 25 
Antall nattverdsfeiring   2 2 
Antall nattverdsgjester   42 27 
     
ANSA arr. – antall 33 35 37 36 
ANSA arr. - deltakere 1672 2189 2267 1605 
Antall studiebyer besøkt   18 22 
Antall andre besøk (syke-, hjemme-, 
fengsel-, bedrifts- og andre) 

5 28 32 34 

Antall sosialsaker    8 



Arb. med sosialsaker    43 
Deltagelse andres arr/repr   28 29 
Antall deltagere andres arr/repr   2268 2312 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Studiebyer isteden for studiesteder da jeg ofte treffer studenter utenom studiested i byer med 
mange studiesteder. Arrangementene mine på Sjømannskirken i London registreres av dem. 

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

Gjennomføre informasjonsmøter for nye 
studenter fire ulike steder. Følge opp 
samarbeid og studentarbeidet i London. Gjøre 
tjenesten stadig bedre kjent ikke minst for nye 
studenter over hele Storbritannia / Irland. 

Har gjennomført informasjonsmøter tre av fire 
planlagte steder (England, Skottland, Irland). Nye 
studenter er viktig å nå ut til slik at 
”jungeltelegrafen” fortsetter. Samarbeid og 
kontakter fulgt opp også andre steder enn London.     

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
Gjennomføre de allerede fastlagte 
arrangement. Ikke igangsette flere faste ting 
da tilgjengelighet og besøksvirksomhet må få 
første prioritet; ikke minst der det er mindre 
studentgrupper. Stillingen kan ikke romme 
mer enn det som allerede er og knapt det.  

Det viktigste i denne tjenesten er å faktisk være 
tilgjengelig for dem som trenger det. Et etablert 
nettverk som videreformidler informasjon om 
tjenesten samt infomøter for nye studenter er et 
viktig bidrag til dette. Beredskaps og sosialsaker 
tar tid.  Rom for dette da årsverket raskt sprenges. 

VI. Besøkte studiesteder 
York x 3/ Essex, Colchester/ Brighton x 2/ Kingston/ Newcastle/ Oxford/ Bath/ Manchester/ 
Lancaster/ Guildford/ Dublin x 2/ Edinburgh x 2/ St. Andrews/ Aberdeen/ Glasgow/ 
Aberystwyth/ London (74 reisedager) 

VII. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall norske studenter 
i tjenesteområdet – 2016 

Litt i underkant av 6000 studenter. I tillegg kommer en del tusen 
videregående skoleelever som ikke har nøyaktige tall på. 

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

Helgradsstudentene er den største brukergruppen. Kontaktes 
av og møter også mange studenter på utveksling / 
delgradsstudenter. Hatt mye med ambassader / konsulat å 
gjøre. Skoleelever på utveksling er en gruppe som gjør seg 
gjeldene på tross av at de følges opp av skolene hjemme og 
her. I tillegg er ”unge profesjonelle” – tidligere studenter som nå 
jobber i landet blitt en større brukergruppe. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Ettersom kursen på kronen ser ut til å ha stabilisert seg noe 
etter Brexit vil det kunne antas at utviklingen vil være 
noenlunde stabil. 

VIII. Oppsummering og avslutning 
Å være tilstede er det det handler om: Enten det er i forbindelse med dødsfall av et 
barn/studievenn-inne, eller etter at noen har vært utsatt for en voldtekt, eller sliter med angst 
og sykdom. Eller når det er gøy å fortelle om hvor kjekt det er å oppleve masse nytt, lære 
masse nytt, se masse nytt - selv om alle hjemme savnes! I disse ulike livsopplevelsene av 
dyp sorg og glede får jeg komme inn noen ganger. Det er beintøft, utfordrende, meningsfullt, 
og til tider usedvanlig oppløftende å få del i!  London, 31 januar 2017, Ingrid Ims. 



   



2016 - ÅRSRAPPORT FOR ______Elisa Stokka_____________________ (Studentprest) 

I. Presentasjon 
(Kort beskrivelse av studentprestetjenestens profil og særlige kjennetegn) 

Studentpresttjestenestens særlige kjennetegn er at den er oppsøkende, har fokus på 
beredskap  og samarbeid med ulike aktører som ANSA, UD, Go Study og Gateway.  

Min jobb består av besøk til lokallag, deltakelse på større arrangement i ANSA regi, besøk på 
konsulater og ambassader. Utenom dette besøker jeg studiesteder og har samtaler, enten 
hjemme i min leilighet i New York, eller på en kafe og Skype.  

II. Året som har gått – kort oppsummering 
(På hvilken måte synliggjøres Sjømannskirkens visjon og verdier i denne tjenesten?) 
Max ½ side.  
Min tjeneste er oppsøkende, det vil si at jeg for det meste er på besøk hos lokallag,  

studiesteder eller på ambassader/konsulat eller en kafe/bar. I året som har gått har hatt fokus på det 
å skape møtesteder. Der mennesker møtes; deler et måltid eller spiser nystekte og varme vafler skjer 
det noe, en følelse av et hjem langt hjemmefra. For studenter som er i Nordamerika, kanskje for 
første gang så skaper gode møtesteder trygghet. Det kan gi mot til å fortsette i en litt krevende 
studiehverdag. Kanskje knyttes begynnende vennskapsbånd? Erfaringer rundt vaflene kan gi håp og 
tro for at situasjoner kan endres, de er ikke så aleine som når de kom dit. Å engasjere seg for andre 
gir glede. Møtesteder hvor vi samles der er Gud tilstede med sin kjærlighet. 

Året som har gått har i USA vært preget av stor nedgang i studenttallet, grunnet høy 
dollarkurs. Minst 30% nedgang. Jeg har merket det på studiesteder jeg har besøkt, mange steder er 
nedgangen dramatisk. Fra 70-80 studenter for 2 år siden til 20 studenter. Mine besøk er de samme, 
men antallet studenter er gått ned.     

 

 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk    193 
     
Antall gudstjenester    5 
Antall gudstjenestedelt.    195 
Antall nattverdsfeiring    2 
Antall nattverdsgjester    60 
Antall døpte     
Antall konfirmerte     
Antall vielser     
Antall gravferder     
     
ANSA arr. – antall    49 
ANSA arr. - deltakere    1349 
Antall studiestedsbesøk    16 



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

    

Antall sosialsaker    5 
Arb. med sosialsaker    20 
Deltagelse andres arr/repr    9 
Antall deltagere andres arr/repr    474 
Arrangement utenfor stasjon     
Antall deltagere arr utenfor stasjonen     

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

Denne statistikken sier ingenting om de 443 samtalene jeg har hatt 

 

 

 

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

Jeg trives med å møte studenter, det gir meg 
glede. Takknemlig for alle som tar så godt 
imot meg.  
 
 

2016 har vært et godt år. Høsten litt preget av at 
jeg skal bytte jobb, har dermed ikke investert i nye 
ting. 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
Tjeneste avsluttes.  
 
 

 
 

VI. Besøkte studiesteder 
(angi hyppighet og aktivitet på de ulike steder) 

Denver, Boulder, Hawaii – Waikiki x 2, Seattle x 2, Chicago, Los Angeles, San Diego x 2, San 
Marcos x 2,  Thousand Oaks, Atlanta, Minneapolis, Grand Forks, Fergus Falls, Vancouver x 2, 
Sioux Falls, Moorhead, Washington DC,  Boston, Eastern Connecticut x 2, Salt Lake City, 
Ottawa, Montreal, Gateway New York, Mexico City, Porto Escondido. 

 

VII. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 
Ca antall norske studenter 
i tjenesteområdet – 2016 

USA 3000 Canada 140 Mexico 70 

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

Ca halvparten av disse studentene er korttidsstudenter, de er der ½ 
år eller 1 år. Overfor disse er infoarbeidet om sjømannskirkas 
beredskapsarbeid viktig. 



Det er gradsstudentene som jeg investerer i på lang sikt, blir kjent 
med og utvikler samarbeid med.  
Ambassader og konsulater er viktige samarbeidspartnere. Vi trenger 
hverandre. 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Færre studenter i USA. Flest studenter på vestkysten, flesteparten av 
disse er utvekslingsstudenter. 

«Verdenskartet» - vurder utviklingen dere ser, antall nordmenn, endring i målgruppe. Omverden: er det nye besøkssteder 
som er aktuelle, utvikling i tjenesteområdet. Hvilke målgrupper når man ikke? Hva er evt grunnene til dette?  
 

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

Takknemlig for denne tjenesten som Sjømannsprest for studenter. Det som sitter igjen er alle 
de flotte studentene jeg har fått møte. Samarbeidet med ANSA og kolleger ved Sjømannskirkene.  



2016- ÅRSRAPPORT FOR  BESØKSTJENESTEN FOR OFFSHOREFLÅTEN 

I. Presentasjon 
Supply tjenesten handler for 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.  Jostein Handal har holdt gudstjenester og 
vikariert i Skottland. 

 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Selv om det meste arbeidet skjer ved skipsbesøk langs kai, har vi som gruppe i år hatt relativt 
mange beredskapssaker.  Vi kan nevne ulykke på  Cosl Innovator, to dødsfall på ColorLine og 
grunnstøting av et skip. Vi arrangerte «Syng med oss» som vanlig i Fosnavåg med fullt hus dvs 
ca. 600 personer  Vi har gjennom hele året prioritert oppfølging av mannskapet på Siem Pilot 
gjennom flere besøk mens det har ligget til kai, og ved en anledning var både Ole Sky og 
Morten Høst med på en 5-dagers medseiling i Middelhavet.  Ole Sky har dessuten deltatt som 
leder av PIO-world på våre fire arbeidermøter og tilrettelagt for presentasjon av PIO-kursets 
25-års historie på Generalforsamlingen. 
Jostein Handal avslutter tjenesten 1.1 2017 etter mange års trofast tjeneste. 
Morten Høst har fra 1. mai gått ned til en 60 % stilling.  Frank Skofteland er ansatt i full stilling 
med oppstart fra 1.1 2017. 
 

III. Nøkkeltall fra 2015     

Skipsbesøk – nøkkeltall.   
Skipsbesøk 2014 2015 2016 
Antall besøk 362 480   371 
Antall medseilinger   55   20     9 
Antall møter med mennesker 7543 6454 7401 

Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk 
Det er en tilbakegang på skipsbesøk til tallet fra 2014.  Grunnen er dels at det er færre skip i havnene, 
og grunnet generell nedgang i næringen.  Dels lavere stillingsbrøk og ikke minst at den diakonale 
siden ved skipsbesøkene er opprioritert og mer krevende.  Nevnes skal også at vi har engasjert  11 
personer (juleprester) som besøkte 34 båter på de ulike basene i forbindelse med jul.  Antall 
medseilinger har gått ned som en følge av at medseilings avtalen med Colorline ikke lenger 
eksisterer.  Allikevel seiler vi med dem innimellom, siden det er den eneste måten å besøke denne 
kategori skip på.  

Annen aktivitet 

Aktivitet 2014 2015 2016 
Antall gudstjenester 1 3 3 



Antall gudstjenestedelt. 34 112 49 
Antall vielser   1 
Antall gravferder    
    
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

65 82 45 

Antall sosialsaker    
Arb. med sosialsaker    
Deltagelse andres arr/repr 36 34 17 
Antall deltagere andres arr/repr 4020 2177 1462 
Antall kurs/arrangement 29 19 40 
Antall deltakere kurs/arrangement 676 1322 198 
    

Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet 
Arbeidet har dette året ikke vært stabilt.  Grunnen til det skyldes en voldsom endring i 
rederinæringen.  Ca. 150 av våre skip har gått i opplag og rederiene sliter med å holde hodet over 
vann.   De sender ikke lenger sine medarbeidere på Pio-kurs, og derfor har vi har prioritert 
rederikontor besøkene.  Her har vi hatt mange samtaler om deres situasjon, både arbeidsmessig og 
privat. 

 

 

IV. MÅL – vurdering og kommentarer 
 

Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

Fortsatt følge den globale utvikling for 
offshoreflåten og videreføre seminarer og 
rederibesøk, PIO-kurs og beredskap.  
Planlegge og gjennomføre Vårsamling for 
Offshoregruppen i Fosnavåg.  Besøke rederier 
som er ekstra rammet av oljekrisen og skip i 
opplag eller uten oppdrag. 
 

Stort sett har alle målene blitt nådd.  Det gjelder 
ikke videreføringen av seminarene, som er blitt 
overtatt av Markedsavdelingen.  Vårsamlingen ble 
absolutt en suksess med god utvikling av 
medarbeiderskapet og god faglig påfyll. 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
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. 

I en tid med store utfordringer innen 
offshoresektoren, ønsker vi å være der for sjøfolk, 
som lever i usikkerhet for fremtidig arbeid.  Vi 
ønsker å bidra med vår kompetanse og ressurser i 
det maritime miljø på landsiden. 
Vi tror at hele vår organisasjon må bli bedre på å 
betjene vår «første kjærlighet» - sjømannen. 
 

 

V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016 



Ca antall nordmenn i 
tjenesteområdet – 2016 

Tallene er nå usikre pga at ca. 150-170 offshoreskip ligger i opplag og 
mange sjøfolk er rammet av permitteringer og oppsigelser.  Vi tror 
allikevel at det kan beregnes ca. 9000 

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

Største brukergruppe er sjøfolk og rederiansatte 

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Av de opplysninger vi mottar fra rederne vil dette år, og sannsynligvis 
neste, bære preg av de harde tider for næringen.   Flere rederier er 
konkursen nær.  Virkelig krise.  Rederne ser mer og mer etter 
oppdrag globalt, for om mulig å gå «brake even», slik at de fortsatt 
kan være mest mulig inntakt til nye og bedre tider forhåpentligvis 
kommer.  Sannsynligvis vil vi oppleve en større andel av utenlandske 
sjøfolk om bord, i hvert fall på de båtene som går utenfor norsk 
sokkel. 

 

 

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 2017 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. 

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



2016 - 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 for hele Sveits og Nord- Italia. 
Virksomheten innbefatter gudstjenester i Genève og Zürich - området, men også 
andre plasser etter behov (konfirmasjonsgudstjeneste i Roma for eksempel). Videre 
er virksomheten ansvarlig for små og store arrangement. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Vi er heldige som får stå i denne tjenesten og kirken oppleves som viktige, ikke bare i 
Genève, men også for hele Sveits når det gjelder hjemmebesøk, gudstjenester og 
konfirmanter blant annet. Vi er en liten stab og det er ekstra viktig å prioritere. 
Ensomhetsfølelsen kan ramme oss, men samtidig er det et sterkt og godt felleskap 
her i Genève som gjør at det ofte ikke kjennes så ensomt. Vi prøver å bidra inn i dette 
felleskapet ved å bli kjent med flere gjennom å være en oppsøkende, inviterende og 
aktiv kirke. Noen ganger opplever vi at behovet er større enn ressursene våre.  
Vi har i 2016 satset mye på familiearbeid og aktiviteter rettet mot unge voksne. 
Enheten vår har dyktige frivillige medarbeidere som bidrar sterkt med å skape 
engasjement, tilhørighet, mot, tro og håp, i møte med mennesker. Dette er noe vi 
ønsker å styrke og jobbe videre med i de kommende årene. 2016 har vært et aktivt år 
med høy deltagelse og stabilt brukergrunnlag. Nye utfordringer venter når vi i 2017 
ønsker å ha et sterkere fokus på hjemmebesøk.  
Noen glimt av hva Sjømannskirken i Sveits har bedrevet i 2016: Tacomiddager for 
unge voksne i Genève, konfirmasjon og flere bryllup i Italia, to campingturer, en 
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 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 4725 5234 3885 5050 
      
Antall gudstjenester 32 21 17 23 
Antall gudstjenestedelt. 2006 973 1506 1410 
Antall nattverdsfeiring 15 16 11 14 
Antall nattverdsgjester 602 272 534 457 
Antall døpte 4 1 1 2 
Antall konfirmerte 2 2 4 4 
Antall vielser 3 2 2 3 
Antall gravferder - - - 1 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, 
fengsel-, bedrifts- og andre) 

100 50 47 92 
 

Antall sosialsaker - - - 1 
Arb. med sosialsaker - - - 1 
Deltagelse andres arr/repr 5 11 16 48 
Antall deltagere andres arr/repr 304 1570 692 1563 
Arrangement utenfor stasjon - 4 9 18 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen - 1550 445 764 
     
Antall «unike» frivillige – antall pers. - 289 179 232 
Frivillighet antall timer arbeidet - 745 754 1090 



IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Vi treffer flere fordi vi kjenner området og brukergrunnlaget bedre. Og det er jo sånn i 
sjømannskirkene; gjør vi mere treffer vi flere. 

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Fokusområde Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 
Gudstjeneste Gudstjenester (i tillegg til Geneve): 

2 i Zurich, minst 1 i Bern, 1 i St. 
Sulpice. Utrede Basel og Milano for 
mulige gudstjenestesteder. 

Høy måloppnåelse i å opprettholde 
gudstjenesten som pulsslaget. Har så 
langt ikke funnet grunnlag for 
gudstjenester i Basel og Milano, men 
har i stedet gjenopptatt gudstj tilbudet 
i Bern og St. Sulpice. 

Markedsføring 
 

Sende ut kirkeblad 2 ganger i året. 
(Både på nett og i bladform).   
Sende nyhetsbrev annenhver uke 
Lage nye nettsaker annenhver uke 

Høy måloppnåelse på synlighet, men 
potensialet til å bli mer synlig er der! 
Ganske oppdatert nettside og veldig 
aktiv på sosiale medier med grei 
respons. 

Arrangement 
– Inviterende 
kirke 
 

Arrangere 2 middager pr. år for 
unge voksne. Arrangere 1-2 
temakvelder pr. semester. Arr. 5 
byvandringer i Genève for 
skoleelever/studenter: «I Calvins 
fotspor». Opprettholde tilbudet  

Høy/middels måloppnåelse. Fikk 
gjennomført det vi hadde planlagt, 
men har mer å gå på når det gjelder 
frivillig engasjement.  

Besøk – 
oppsøkende 
kirke 
 

Utrede mulighet for tilstedeværelse 
i Alpene i skisesongen 
Vaffellunsj på CERN 
Delta på andres arr; Trollklubben, 
Norgesklubben, ambassaden  

Høy/middels måloppnåelse. Vi har 
vært aktive i deltagelse på andres 
arrangement. 
Ingen konkret plan på tilstedeværelse 
i Alpene. 

Beredskap  Gjennomføre en beredskapsøvelse 
i samarbeid med ambassaden og 
beredskapsavdelingen i SK 

Høy måloppnåelse. Vi arrangerte 
beredskapsdag sammen med viktige 
partnere. Vi deltok også på 
delegasjonens beredskapsøvelse. 

Frivillighet  
 

Opprette en komite for temakvelder 
Utarbeide en liste over 
gudstjenestemedhjelpere. 
Skape gode arenaer for frivillighet; 
f.eks. i kirkeråd og komiteer 

Middels måloppnåelse. Vi ser et 
potensiale i mer engasjement inn mot 
arr., akt. og gudstjenester som vi har.  

Økonomi Legge bedre til rette for lokal 
givertjeneste (Mål for 2016: CHF 
10 000). Opprettholde lokal 
inntjening fra året før (minst CHF 
125 000). Oppstart nettbasert 
givertjeneste.  

Høy måloppnåelse. Vi nådde målet 
for den lokale givertjenesten som 
kommer med utgivelsen av 
Primstaven. Den lokale inntjeningen 
økte med nærmere 15%.  
(Fra CHF 125 000 til CHF 145000) 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
Gudstjeneste Opprettholde 

gudstjenestefrekvensen på 20 
Ha over 20 gudstjenester i 2017 
(minst 6 andre steder enn Genève) 

Arrangement 
– Inviterende 
kirke 

Vedlikehold av kirken: male 
vegger. Opprettholde arr. 
frekvensen på kirken. 

Minst 2 arrangement i måneden (i 9 
måneder) utenom de faste 
aktivitetene.  

Hjemmebesøk
– oppsøkende 
kirke 
 

Lage en strategi for besøk og 
gjennomføre den. Være synlig og 
kommunisere om vår oppsøkende 
virksomhet 

Gjennomføre opptil 100 besøk i 2017 
(92 i 2016) 



Barn og unge Opprettholde aktivitetsnivået. Minst 
10 av gudstjenestene skal ha 
søndagskole parallelt. 

Tilby regelmessig aktivitet for barn og 
unge.  

Frivillighet  
 

Minst 10 nye frivillige på 
sjømannskirkens arr.  

Utfordre nye frivillige medarbeidere. 
 

Økonomi Øke de lokale inntektene med 5% 
og på sikt bli 50% selvfinansiert.  

Lage en plan/oversikt og vurdere tids- 
og økt ressursbruk. 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt fra Norge: 1,7. Lokale årsverk: 0  

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Zürich 6, Ascona 1, Luzern 2, London 1, Bern 11, Lausanne 3, Cully 2, Nice 1, Roma 
2, Hamburg 1, St Sulpice 1, Baden 2, Salvan 1, Vaud 7, Antwerpen 1, Jaunpass 1, 
Gruyere 1, Frankrike 2, Menziana 2, Piemonte 1. 

VIII. Økonomi 
Sjømannskirken i Sveits har god likviditet. De lokale inntekter utgjør ca. 42,8% av 
driftsinntektene våre for 2016 og er en økning på litt over 2% fra 2015. Potensialet for 
lokale inntekter er større, men det forutsetter økte ressurser. Kostnadene har økt, 
men likevel er årsresultatet for 2016 litt bedre enn i 2015.    

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

Omkring 4000 

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

Expats, barnefamilier, barn og unge og fastboende 

Hva er trolige utv. trekk 
for brukergruppene 

Stabile tendenser 

 
Hvordan vi som sjømannskirke er rigga avgjør veldig aktivitetsnivået og hvor mange 
vi møter. I tillegg vil vårt oppsøkende arbeid etter nordmenn, både nye og gamle, 
være med å gi retning på utviklingstrekkene. Ved å være oppsøkende vil vi også 
treffe flere uavhengig av hvor mange det er i «tjenesteområdet». Viktige 
brukergrupper for sjømannskirken ligger på et stabilt nivå, men vi når ikke alle. (for 
eksempel hjemmebesøk og større fokus på Zürich- område). Noe av grunnen til det 
er manglende ressurser.  

X. 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 og et godt samarbeid i 
organisasjonen kommer behovet for en sjømannskirke til å vedvare i mange år 
fremover. Med ønske om et velsignet godt 2017!  
 
Genève, 26. januar 2017  

 
 

 



Ole Jakob Risnes,  
daglig leder og diakonal medarbeider - Sjømannskirken i Sveits.  
 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR ________TENERIFE______ (Sjømannskirke/enhet) 

I. Presentasjon 
Sjømannskirken på Tenerife har gjennom hele 2016 holdt til i leide lokaler i Svenska Kyrkan i 
Los Cristianos. Fra nyttår 2017 er kirken over i egne, leide lokaler i Don Antonio.  
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, éngangsmøter 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.  
Høsten 2016 har vært preget av flytteprosessen, med ombygging, kjøp av inventar og 
flytting. Prosessen har vært meget krevende ved siden av full aktivitet.  
 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2013 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 11544 8751 8788 14071 
     
Antall gudstjenester 40 36 48 52 
Antall gudstjenestedelt. 1697 1642 1583 2099 
Antall nattverdsfeiring 36 32 37 49 
Antall nattverdsgjester 1261 1113 1221 1707 
Antall døpte 1 3 1 3 
Antall konfirmerte - - - - 
Antall vielser 24 22 16 22 
Antall gravferder 1 - - 2 
     
Antall besøk (syke-, hjemme-, fengsel-, 
bedrifts- og andre) 

211 92 134 169 

Antall sosialsaker 45 61 30 91 
Arb. med sosialsaker 163 128 67 124 
Deltagelse andres arr/repr 12 5 47 107 
Antall deltagere andres arr/repr 717 167 2525 2559 
Arrangement utenfor stasjon 3 5 5 4 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen 32 55 84 161 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer 162 96 - 295 (25) 
Frivillighet antall timer arbeidet 468 252 - 697 
     



IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Historisk har statistikken på Tenerife vært ført på ulik måte. Når det gjelder kolonnen 
«Samlet besøk», er ikke disse tallene fullt ut sammenlignbare fra år til år, siden det har vært 
ulik praksis med hvordan en har talt inn besøkende til kirka. Blant annet er tallene for 2015 
er preget av mannskapsskifte første halvår der lite ble ført fra mars/april til over sommeren. 
Økningen i samlet besøk er en kombinasjon av manglende statistikkføring i 2015 og økt 
aktivitet i 2016.  
Frivillig deltakelse ble ikke ført i dagsregisteret for 2015. I kolonnen «unike frivillige – antall 
personer» står det to tall. Det første er antallet frivillige totalt (hver gang frivillige har stilt 
opp. Her blir de samme personene talt flere ganger, hvis de har stilt opp mange ganger i 
løpet av året). Det andre (tallet i parentes) er et estimat på hvor mange ulike personer som i 
løpet av året har stilt opp som frivillige.   

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

• Avklare spørsmålet om hvorvidt den 
norske sjømannskirken skal etablere 
seg i egne lokaler i Los Cristianos 

• Videreutvikle bruken av annenhver 
fredag som allsangkveld/sangkveld 
 

• Arbeide for å styrke aktive 
menighetslemmer til kirkelig tjeneste 

 

Dette spørsmålet fikk sin avklaring sommeren 
2016 og har gjort at kirken pr. januar 2016 har 
flyttet over i egne lokaler.  
Sangkveldene ”RUNDT FLYGELET” er nå etablert 
som fast programpost annenhver fredag i 
vinterhalvåret. Samlingene er meget godt besøkt. 
Økningen i antall frivillige har vært betydelig i 
løpet av 2016. Frivilligheten går imidlertid mer på 
praktiske oppgaver enn på kirkelig tjeneste, men 
noen enkeltpersoner har fremstått som tydelige 
kirkelige medarbeidere. 

Nye mål 2017 Kommentar til nye mål 
• 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 
 
 

Dette punktet handler om alt fra rutiner og 
ordninger, til aktivitetsnivå, arrangementstilbud 
og åpningstider.  
 
Som leietaker i Svenska kyrkan, har den norske 
kirken «betalt» seg ut av alt som handler om 
renhold, vedlikehold, kjøkken- og husdrift. Det blir 
en stor oppgave å fylle alle disse oppgavene med 
frivillig personell.  
Når det skal driftes en egen norsk kirke, vil kirken 
få en betydelige større økonomi enn har hatt 
tidligere. Det må derfor arbeides aktivt med å få 
inntektene opp på et høyere nivå. 

VI. Antall årsverk 
 Antall årsverk utsendt Norge: 1,7 + vinterassistenter i perioden november-april 
 Lokale årsverk: 0,2 (0,2 høsten 2016, 0,15 fra 01.01.2017) 

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Diakonal medarbeider deltar ukentlig på samlinger for damer på ulike restauranter i byen. 
Diakonal medarbeider besøker institusjonen Vintersol ukentlig 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 hver torsdag kl. 12 på en av byens 
restauranter. 
Prest/diakonal medarbeider har deltatt jevnlig (1-2 ganger pr. uke) på svenske 
gudstjenester/messer/ samlinger både for å styrke samarbeidsrelasjonen mellom kirkene, 
men også for selv å kunne få en vekselvirkning mellom på den ene siden å stå i en forkynner-
/formidlingsrolle, og på den andre siden kunne motta forkynnelse/formidling fra andre.  
Dette vil bli mer krevende å få til når en nå har etablert seg i egne lokaler.  

VIII. Økonomi 
Sjømannskirken på Tenerife har hatt en liten økonomi, primært fordi kirken ikke har vært i 
egne lokaler. Driftsmessig er det slik at det er tilskuddet fra hovedkontoret til 
lønninger/husleie/vinterassistenter som bærer de vesentlige kostnadene. Kirken lokalt har 
stått for ca. 20% av inntektene. Ut fra denne driftsmodellen, har kirken på Tenerife hatt en 
solid økonomi, siden en har hatt reserver på ca. € 100 000 på konto. 

Regnskapet for 2016 har store avvik i forhold til opprinnelig budsjett. Dette har sammenheng 
med at kirken i høst har gjort innkjøp og investeringer ifb etablering i egne lokaler. Dette 
kommer til syne gjennom økte kostnader. Samtidig er det etablert gaveaksjoner som har økt 
inntjeningen. Det store bildet er likevel slik at dersom en slår sammen det godkjente 
driftsbudsjettet og prosjektbudsjettet for de nye lokalene, så er totalresultatet i samsvar med 
forventet resultat innenfor både driften og prosjektet.  

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

En regner med at det er ca. 2500 norske, langtidsturiser på Tenerife. 
Fra Norge kom det pr. fly til Tenerife i 2016: 83 947 tilreisende. 
Dette er en liten nedgang ift 2015 (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 være 
brukere på dagens nivå (kanskje noe økende når en har etablert seg i 
egne lokaler). Svenske brukere vil trolig gå noe ned.  

X. Oppsummering og avslutning 
Året 2016 har vært et år med mye aktivitet og god oppslutning. Siden april/mai har en så 
langt som mulig forsøkt å ivareta arbeidsoppgaver og programtilbud, samtidig som det har 
arbeidet med å etablere kirken i egne lokaler. Denne perioden har vært meget krevende. 

Når en fra nyttår 2017 har etablert kirken i egne lokaler, vil en gå inn i en ukjent framtid. Det 
er åpenbart at arbeidsoppgavene vil bli flere. Hva dette vil føre til når det gjelder 
oppslutning/deltakelse og engasjement/frivillighet er for tidlig å si.  Oppslutning og 
engasjement vil også være avgjørende i forhold til ansatt-ressursene. Pr. i dag er det prest i 
full stilling og diakonal medhjelper/organist/husmor i 70% og regnskapsmedarbeider i 15%. 
Både diakonal medhjelper og regnskapsmedarbeider arbeider langt utover sine 
stillingsprosenter, selv om vi har vinterassistenter i vinterhalvåret. For 
regnskapsmedarbeideren/lokalt ansatt med språkkunnskap håper vi det kan stabilisere seg i 
løpet av året. 



2016 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSKIRKEN I TORREVIEJA 

I. Presentasjon 
«Et jevnt godt år» er treffende for virksomheten i Sjømannskirken i Torrevieja i 2016. Bak 
dette ligger en virksomheten preget av bredde i tilbudet, høy kvalitet, og stor innsatsvilje, 
både blant ansatte og den store gruppen frivillige, som er helt avgjørende. Samtidig har det 
vært en utfordring å få hjulene til å gå rundt med merkbare langtidssykefravær av kantor og 
assosiasjonskoordinator og endringer i staben med utskifting og lang vakanse i 
kapellanstillingen. Ny kapellan og trosopplæringsmedarbeider er på plass fra høsten og er en 
stor energitilførsel. Trosopplæringstilbudet er konsolidert og holder nivå i omfang og kvalitet; 
og nye frivillige kommer til. Det gir inspirasjon i arbeidet med å bygge gode relasjoner videre. 
Året preges av gode gjensyn og nye som nås eller kommer, men også av gjennomtrekk, 
sårbarhet og et generasjonsskifte av aktive. Hovedtendensen er at omfanget holder seg med 
noe svingninger. På bakgrunn Sjømannskirkens nye strategiplan vil arbeidet med ny mål og 
plan for stasjonen være prioritert i 2017, slik at ressursene prioriteres rett i Sjømannskirkens 
virksomhet her på Costa Banca Sør. 

II. Året som har gått – kort oppsummering 
Sjømannskirken i Torrevieja er et naturlig åndelig, kulturelt og sosialt møtested for mange. 
Gudstjenestelivet bærer hele virksomheten og er et kontinuerlig innsatsområde med kvalitet 
og omfang, hvor alle aldersgrupper er synlige og aktive ved hver gudstjeneste. Alle som 
kommer innom kirken gjennom uken, enten det er tilfeldig besøk eller på et arrangement blir 
sett og møtt med velkomst og håndtrykk i døren. Dette ivaretas av frivillige kirkeverter 
hverdag og helg og ansatte er i turnus, så langt mulig, i leseværelse for samtale gjennom 
ukedagene. Brunch en gang i måneden fra høsten 2016, i tillegg til det daglige salg av vafler, 
kaffe og smørbrød, har blitt en suksess og vil bli utvidet til 2.hver uke i sesongen i 2017. 
Gjennom kultur- og musikklivet når vi mange synliggjort bla ved stor oppslutning om 
forsangerkor ved nær alle gudstjenester, men sykefraværet av fast kirkemusiker i siste halvår 
er merkbart selv om det er gode vikarer. Trosopplæringsplanen og implementering av denne 
arbeides det målrettet videre med. Både barne- og ungdomsarbeidet og diakonene ivaretar 
viktige deler av den utadrettet virksomhet i relasjonsbyggingen for å nå nye, og gi dem som 
ikke nødvendigvis kommer til kirken likevel en identitet knyttet til Sjømannskirken. 
Samarbeidet med Familieveiviseren er godt og vesentlig. Likeså Den Norske Skolen i 
Rojales, og med ambassade og konsulat. 

III. Nøkkeltall fra 2016:  
Aktivitet 2006 2014 2015 2016 
Samlet ordinært besøk 41190 39713 (34782) 39805 (29414) 40220 (32975) 
     
Antall gudstjenester 68 64 67 65 
Antall gudstjenestedelt. 7104 7619 7231 7330 
Antall nattverdsfeiring 32 49 50 51 
Antall nattverdsdelt. 2012 4374 4475 4516 
Antall døpte 10 9 5 2 
Antall konfirmerte 10 10 16 13 
Antall vielser 56 65 46 49 
Antall gravferder 19 13 12 17 
     



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

576 649 691 771 

Antall sosialsaker 87 169 101 141 
Arb. med sosialsaker 564 2604 1991 1170 
Deltagelse andres arr/repr 15 36 23 24 
Antall deltagere andres arr/repr 571 3680 2290 1709 
Arrangement utenfor stasjon - 149 168 186 
Antall deltagere arr utenfor stasjonen - 4931 7060 4588 
     
Antall «unike» frivillige – antall personer - 89 89 95 
Frivillighet antall timer arbeidet - 7818 9231 12231 

IV. Kommentarer til nøkkeltallene 
Det er en gledelig oppgang i samlet ordinært besøk på kirken. Det er en økning i antall 
arrangementer både i og utenfor kirken, men noe nedgang i deltakere, som bla skyldes 
oppslutning om klubbarbeidet. Etter flere år med jevn økning, med en nedgang i 2015, er det 
en gledelig stabilisering og forsiktig vekst igjen i gudstjenestedeltakelsen. Sesongen 
erfares kortere med noe nedgangen utenom sesong. Nattverddeltagelsen holder seg også. 
Trosopplæringsarbeidet hadde en sterk vekst i 2015 og har holdt nivået i 2016 til tross for 
vakanse og et særs kort konfirmantår 2015/16. Det var igjen en oppgang i antall vigsler. 
Antall sosialsaker har igjen økt, mens «arbeid med» går ned, noe som også skyldes endret 
føring etter nye føringer. Diakonien er et arbeidskrevende område med stort trykk, når en 
også tar med en klar økning i både sykebesøk og andre besøk. Frivilligheten er vesentlig i 
alle deler av virksomheten. Mange er aktive, men dette er sårbart og generasjonsskiftet 
merkbart. Det jobbes målrettet med frivillighetsarbeidet; rekruttering og vedlikehold. Vi ser en 
gledelig fornyelse i antallet frivillige og klar økning i antall timer frivillig arbeid. Dette skyldes 
også en bedre rapportering av frivillighetstimer.  

V. Mål for 2016 – hvordan gikk det? 
Mål for 2016 Vurdering av måloppnåelse 

1. Familiefokus 
2. Utadrettet virksomhet     
3. Givertjeneste 
4. Grønn kirke 

 

1. Familierelaterte arrangement iverksatt med 
økende 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. Det 
arbeides videre med å få flere givere og dermed 
øke giver inntektene. 
4. Arbeidet med å avklare investeringsbehov 
videreføres i 2017. 

Mål for 2017  
 

1. Familiefokus 
2. Utadrettet virksomhet     
3. Givertjeneste 
4. Grønn kirke 

 
 

 
Videreføre og spisse disse målområdene i 
arbeid med ny mål og plan for stasjonen i 
henhold til organisasjonens nye 
strategidokument 



VI. Antall årsverk 
8 ½ årsverk utsendt fra Norge. (6 i 100%: Sjømannsprest/daglig leder, kapellan, diakon, vertskap, 
vaktmester og barne-& ungdomsarbeider. 5 deltidsstillinger/ektefellestillinger (50%: Regnskapsfører, diakonal 
medarbeider, diakonal medarb./vertskap, trosopplæring/diakonal medarbeider og prosjektprest.) I tillegg 2 
vinterassistent-par, 3 måneder vår og 3 måneder høst.)  
1,8 lokale årsverk. (1 administrasjonskoordinator i 100% stilling for Assosiasjonen, Iglesia Noruega en 
España, lokal ansatt, men lønnet fra Norge. 1 kirkemusiker/kulturmedarbeider i 60%. 1 renholder i 20% fom 
august 2015.)  

VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten 
Som tidligere år diverse kirkelige handlinger ulike steder i ansvarsområdet. Fast 
julegudstjeneste og fast sommergudstjeneste i Madrid, begge i samarbeid med ambassaden. 

VIII. Økonomi  
Det er god økonomistyring, men i perioder en krevende likviditetssituasjon. Også fordi 
inntektene er samlet i sesonger vår og høst, mens utgiftene fordeler seg over hele året.  Det 
er tydelig nedgang i noen lokale inntekter, men stor tilslutning til årets nye fastgiveraksjon 
hvor målet på € 20. 000 i årlig givertjeneste for å sikre barne- og ungdomsarbeiderstillingen 
ble nådd, og aksjonen videreføres for å styrke lokal inntjening. 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. Stasjonen vil likevel alltid være helt avhengig av driftstilskudd. Det at 
Assosiasjonsutgiftene nå bevilges for seg, i likhet med andre faste utlegg for andre stasjoner 
har bedret situasjonen og gjort økonomistyringen mer transparent og forutsigbar. 
Julemarkedet hadde også i 2016 et solid resultat.   

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

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. 
I liten grad studenter, men noe unge voksne, også i tilknytning til 
Call Senter. Ingen aktive sjøfolk pr i dag.  

Hva er trolige 
utviklingstrekk for 
brukergruppene 

Stabile tall av nordmenn på Costa Blanca. Det er fortsatt en stor 
utfordring å gjøre Sjømannskirkens tilstedeværelse og tilbud 
kjent blant nye. Noe uavhengig av valutautvikling kjøper og leier 
nye nordmenn boliger i økende grad. Den norske skolen i 
Rojales har et elevtall på 180, og det er til nå ventelister. Dette 
gjør familier til en stor målgruppe som prioriteres. Mangfoldige 
geriatriske plager blant langtidsboende forblir en utfordring.  

X. Oppsummering og avslutning 
Sjømannskirken i Torreviejas virksomhet gjennomsyres, i tenkning og praksis, av 
Sjømannskirkens målsetting, visjon og verdier, hvor vi søker å være virksomme i tro, arbeide 
i kjærlighet og utholdende i håp til vår Herre Jesus Kristus (1.Tess 3b).  
Dette gir kraft til tro, håp og engasjement for hvorfor kirken er her, og det utfordrer hele tiden 
til at et stadig større «Vi» kan bli bedre i å realisere dette. 

 

Torrevieja, 30.januar AD 2017 - Dag Magnus H Havgar, Sjømannsprest/daglig leder 


	aberdeen
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten
	VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall
	IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk
	X. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	XI. Oppsummering og avslutning

	afrika
	2016 - ÅRSRAPPORT FOR Afrika sør for Sahara
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	VII. Oppsummering og avslutning


	alanya
	albir
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	2016 har vært 20 årsjubileumsår for Sjømannskirken – Kirkesenteret – i Albir. Datoen for åpningen av huset i 1996, og den helga vi hadde lagt feiringen til, var i skolens høstferie. Og jubileum uten barn, ungdom og familier, var helt utenkelig. Dermed...
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VII. Antall årsverk
	VIII. Økonomi
	IX. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	X. Oppsummering og avslutning

	ambulerende asia
	2016 - ÅRSRAPPORT FOR ASIA/Steinar Rishaug
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltal frå 2016:
	IV. Kommentarar til nøkkeltala
	V. Mål for 2016 – korleis gjekk det?
	VI. Brukargrunnlaget i tenesteområdet – 2016
	VII. Oppsummering og avslutning


	ambulerende filippinene
	2016 - ÅRSRAPPORT FOR
	AMBULERENDE PRESTETJENESTE PÅ FILIPPINENE
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	VII. Oppsummering og avslutning


	ambulerende sør amerika
	2016 - ÅRSRAPPORT FOR AMBULERENDE SØR-AMERIKA
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	VII. Oppsummering og avslutning


	belgia
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Besøks steder utenom kirken/enheten
	VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall
	IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk
	X. Økonomi
	XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	XII. Oppsummering og avslutning

	beredksap
	Årsrapport – Beredskapsseksjonen 2016
	Markedsavdelingen
	 Påmeldingen til de åpne kursene Pårørende-Informasjon-Omsorg (PIO-kurs) er dessverre fortsatt preget av utfordringene i olje- og gassektoren og vi i 2016 har vi arrangert to åpne kurs, mens like mange måtte avlyses på grunn av manglende påmelding. G...
	Avslutning
	Petter Skants

	berlin
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten
	VIII. Økonomi
	Med utgangspunkt i et null-budsjett, har vi i løpet av 2016 klart å komme ut med et driftsresultat som viser et overskudd på € 19.071,00.
	X. Oppsummering og avslutning

	familieveiviseren
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering:
	III. Nøkkeltall fra 2016
	IV Kommentarer til nøkkeltallene
	V  Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI  Antall Årsverk
	VII Økonomi
	IX.  Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	X  oppsummering og avslutning

	gran canaria
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Antall årsverk
	VI. Besøkssteder utenom kirken/enheten
	VII. Skipsbesøk - nøkkeltall
	VIII. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk
	IX. Økonomi
	X. Oppsummering og avslutning

	hamburg
	houston
	køben
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten
	VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall
	IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk
	X. Økonomi
	XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	XII. Oppsummering og avslutning

	lanzarote
	2016 - ÅRSRAPPORT FOR Lanzarote.
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten
	VIII/IX. Skipsbesøk – nøkkeltall.  Her er ikke regulær norsk skipsfart.
	X. Økonomi
	XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet - 2016
	XII. Oppsummering og avslutning


	london
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Besøkssteder utenom kirken
	VIII. Økonomi
	IX. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	X. Oppsummering og avslutning

	los angeles
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten
	VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall
	IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk
	X. Økonomi
	XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	XII. Oppsummering og avslutning

	mallorca
	miami
	I. Presentasjon
	II. Nøkkeltall fra 2016:
	III. Kommentarer til nøkkeltallene
	IV. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	V. Antall årsverk
	VI. Besøkssteder utenom kirken/enheten
	VII. Skipsbesøk - nøkkeltall
	VIII. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk
	IX. Økonomi
	X. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	XI. Oppsummering og avslutning

	nettkirken
	1. Oppsummering av arbeidet ut fra årets målsettinger
	2. Rapport
	2.1. Brukergrunnlag - målgrupper
	2.2. Aktiviteter - tiltak
	2.3. Besøkstall og nettprestenes hverdag
	Nettkirken kan vise til nesten 150 000 treff for 2016. Det er en hyggelig økning på knappe 30 000 (altså 25%)fra året før. Antall unike brukere har økt markant fra ca. 55000 til over 68000 (også her 25%).
	2.4. E-posttjenester
	2.5. Stab
	Staben har gjennom 2016 gjennomgått noen endringer blant de sjømannskirkeansatte. Nettpreststaben består ved årsskiftet av Pernille Astrup og Knut Nåtedal i 50 % -stilling, og Harald Daasvand i 20 % (1 G). Stillingene gir oss til sammen 1,2 årsverk. F...
	Skribenter som i tillegg til nettprestene har bidratt med Dagens betraktning (DB) er Trine og Ingard Færevåg (Stockholm/Albir), Birgitte Bentzrød (HK), Åse Paulsen Skiftun (Vest-Agder), Jens Bjelland Grønvold (London), Steinar Rishaug (Offshore) og El...
	I sommerferien var Marius Handegard Økland vikar for nettprestene i fire uker. Teologistudent Marie Skarrebo Holmen vikarierte noen dager i julen. Hun fortsetter med ukentlig chattetjeneste i 2017. Vikarene har så vidt vi har kunnet se, fylt stillinge...
	2.6. Samarbeid med andre
	Vi setter pris på et nært samarbeid med Den norske kirke. Knut og Pernille har prioritert å bruke mye tid på å reise til Oslo i møter med kirkerådets kommunikasjonsavdeling. Dette har vært tidkrevende og fordrevet stor grad av fleksibilitet med hensyn...
	2.7. Økonomi
	2.8. Avslutning

	new orleans
	new york
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall
	IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk
	X. Økonomi
	XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	XII. Oppsummering og avslutning Av totalt om lag 17.000 besøkende i kirken i 2016, var 12.500 innom i forbindelse med arrangementer. Det betyr at vi i løpet av uken har kun en jevn, liten strøm av besøkende ellers. August, november og januar her de la...
	Vi har et flott kirkerom i New York, der lyset ovenfra og de vertikale elementer dominerer i kirkedelen av rommet der alteret og kirkestolene står. I den andre delen, som ikke er skilt fra den første, er det de horisontale linjene som er i overtall. O...

	norgesarbeidet
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Økonomi
	VIII. Oppsummering og avslutning

	offshore bjørnerud
	2016 - ÅRSRAPPORT for Berit Bjørnerud (sjømannsprest - offshore)
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	2016 ble preget av Turøyulykken, både i offshoregruppa og i samtaler med og oppfølging av offshorearbeidere. Ønsket om Sjømannskirkens tilstedeværelse er ytterligere styrket. Nedskjæringer i oljenæringen, usikkerhet overfor fremtiden samt flere hendel...
	I tillegg til tjenesten offshore, hadde jeg to måneder som vikar i Sjømannskirken i Torrevieja.
	III. Nøkkeltall fra 2013
	Plattformbesøk – nøkkeltall
	Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk
	Annen aktivitet
	IV. MÅL – vurdering og kommentarer
	V. Oppsummering og avslutning
	Mange av samtalene har vært preget av den krevende situasjonen i oljenæringen,


	offshore lothe
	2016 - ÅRSRAPPORT FOR Annstein Lothe(Sjømannsprest - offshore)
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016
	Plattformbesøk – nøkkeltall
	Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk
	Annen aktivitet
	Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet
	IV. MÅL – vurdering og kommentarer
	V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	VI. Oppsummering og avslutning


	offshore mathisen
	2016 - ÅRSRAPPORT FOR GUNNAR MATHISEN (Sjømannsprest - offshore)
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016
	Plattformbesøk – nøkkeltall
	Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk
	Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet
	IV. MÅL – vurdering og kommentarer
	V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	VI. Oppsummering og avslutning


	offshore spilling
	2016 - ÅRSRAPPORT for Annette Tronsen Spilling
	(SJØMANNSPREST OFFSHORE)
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016
	Plattformbesøk – nøkkeltall
	Kommentarer til nøkkeltallene
	Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet
	IV. MÅL – vurdering og kommentarer
	V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	VI. Oppsummering og avslutning


	offshore svartvassmo
	2016 - ÅRSRAPPORT FOR Hans-Jørgen Svartvasmo (Sjømannsprest - offshore)
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016
	Plattformbesøk – nøkkeltall
	Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk
	Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet
	IV. MÅL – vurdering og kommentarer
	V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	VI. Oppsummering og avslutning


	offshorwe mathisen
	2016 - ÅRSRAPPORT FOR Anne Berit Mathisen (Sjømannsprest - offshore)
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016
	Plattformbesøk – nøkkeltall
	Kommentarer til nøkkeltallene for plattformbesøk
	Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet
	IV. MÅL – vurdering og kommentarer
	V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	VI. Oppsummering og avslutning


	paris
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Besøks-steder utenom kirken/enheten
	VIII. Skipsbesøk – nøkkeltall: n/a
	IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk: n/a
	X. Økonomi
	XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	XII. Oppsummering og avslutning

	pattaya
	rio
	rotterdam
	1. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk per 31.12.2016
	VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten
	VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall
	IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk
	X. Økonomi
	XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	XII. Oppsummering og avslutning

	san fransisco
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten
	VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall
	IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk
	X. Økonomi
	XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	XII. Oppsummering og avslutning

	singapore
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten
	VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall
	IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk
	X. Økonomi
	XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	XII. Oppsummering og avslutning

	stockholm
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V.  Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten
	VIII. Skipsbesøk - nøkkeltall
	IX. Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk
	X. Økonomi
	XI. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	XII. Oppsummering og avslutning

	stud prest australia
	2016 - ÅRSRAPPORT FOR AUSTRALIA OG NEW ZEALAND (Studentprest)
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Besøkte studiesteder
	VII. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	VIII. Oppsummering og avslutning


	stud prest eu øst
	2016 ÅRSRAPPORT FOR Hilde Sirnes Sjømannsprest, Europa Øst
	I. Presentasjon
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Besøkte studiesteder
	VII. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	VIII. Oppsummering og avslutning


	studprest uk
	2016 - ÅRSRAPPORT FOR SJØMANNSPREST FOR STUDENTER I STORBRITANNIA OG IRLAND
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Besøkte studiesteder
	VII. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	VIII. Oppsummering og avslutning


	studprest USA
	2016 - ÅRSRAPPORT FOR ______Elisa Stokka_____________________ (Studentprest)
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Besøkte studiesteder
	VII. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	VIII. Oppsummering og avslutning


	supply
	2016- ÅRSRAPPORT FOR  BESØKSTJENESTEN FOR OFFSHOREFLÅTEN
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2015
	Skipsbesøk – nøkkeltall.
	Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk
	Kommentarer til nøkkeltallene annen aktivitet
	IV. MÅL – vurdering og kommentarer
	V. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	VI. Oppsummering og avslutning


	sveita
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten
	VIII. Økonomi
	IX. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	X. Oppsummering og avslutning

	tenerife
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten
	VIII. Økonomi
	IX. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	X. Oppsummering og avslutning

	torrevieja
	I. Presentasjon
	II. Året som har gått – kort oppsummering
	III. Nøkkeltall fra 2016:
	IV. Kommentarer til nøkkeltallene
	V. Mål for 2016 – hvordan gikk det?
	VI. Antall årsverk
	VII. Besøkssteder utenom kirken/enheten
	VIII. Økonomi
	IX. Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2016
	X. Oppsummering og avslutning


