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Sjömansprästen har ordet
På tröskeln

På tröskeln till Marias hem står
ängeln Gabriel. Han kommer med
ett saligt bud från Gud i himmelen.
Det är nio månader till jul räknat från
Jungfru Marie bebådelsedag, som
infaller 25 mars. I kyrkoåret flyttas
bebådelsesöndagen till närmast intill
liggande, dock senast femte söndagen
i fastan.
Det ord som var av evighet skall nu
bli människa, och du är utvald av
din Gud att föda detta barn.
Sv. Ps 164:1-2
När Gud närmar sig behöver det inte
vara det alldeles storslagna. Ibland
händer det stora ting i det lilla. Kanske
närmast omärkligt och det är bara det
stilla suset som väckte tanken på att
något stort hänt. Kanske det var den
känsla av frid du upplevde trots att du
levde mitt i oron och kände dig otrygg.
Ibland kommer Gud på detta sätt.
För Maria blev det en omtumlande
upplevelse. Ingen annan märkte vad
som hänt. Ingen annan hörde det
budskap Maria fick. Inte ens Josef,
hennes trolovade. Borde inte sånt här
basuneras ut. Ropas och torgföras
så att ingen skall gå miste om det
eller att det bara passerar förbi. Det
verkar vara Guds plan att vara ödmjuk
och stilla närma sig sina barn. Till
skillnad från vissa andra makthavare
som inget hellre än med största ego
och maktdekret närmar sig sitt folk

för att trycka fram sina åsikter utan
urskillning och begränsa livet.
När Gud närmade sig Maria var det
för att skapa liv. Marias liv och livet
som växer i henne. Och till liv för oss
alla som tagit emot detta förunderliga
barn och funnit livet i honom.
En tanke bakom att det just blev 25
mars som Maria fick budskapet om att
föda världens frälsare hänger samman
med vår Gudsbild. Gud är fullkomlig,
som den ende, och det fanns en
gammal tanke om att världens
skapades just därför vid denna vårtid. I
tiden när dagen och natten är lika långa
inträffade det att fullkomlighetens Gud
skapade världen. Jesus födelse, eller
när hans liv tog sin början, skulle detta
liv börja vid denna fullkomliga tid.
Några dagar efter ängelns besök sökte
Maria upp sin släkting Elisabet. Ängeln
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hade berättat att även hon skulle
föda en son, trots att hon egentligen
var för gammal för detta.
Också det en stor händelse
som passerar i det lilla.
Inte ens Maria hade fått
besked om denna lyckliga
omständighet
Elisabet
fått vara med om. När de
två kvinnorna möts, står
det att barnet i Elisabet
sparkade till. Det lilla
barnet var Johannes, och som skulle
få tillnamnet Döparen, den högstes
profet, ”ty du skall gå före Herren och
bana väg för honom” Lukas 1:76
När mötet mellan de två sker är Elisabet
i sjätte månaden. Tre månader senare
föds gossen och det är motsvarande
vår midsommar, Den helige Johannes
döparens dag, 25 juni.
På tröskeln till våren står vi ofta med
förundran och förväntan. Förundran
över att livet och ljuset vänder åter
efter en mörk och kall, kanske mer
blåsig och regnblöt tid i vår västliga del
av landet. Och med förväntan, den nya
skapelsen med först skira små klockor
som sticker upp invid husväggen och
de första värmande solstrålarna som
värmer när vi står i lä.
Också de små bilder som antyder
något större. Det är nyskapelse på
gång.
När det är påsk är det alltid vår. Nyfött
ljus och nyfött hopp. Bortom Jungfru
Marie bebådelsedag anar vi att något
ännu större är att vänta. Maria låter
oss ta del av hennes förväntan på
vad det besked hon fått kan betyda.
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När påskdagen grydde mötte Marias
förväntan Guds mäktiga arm som
redan lyft bort stenen som
stängde in livet. När Maria
och kvinnorna var på väg
till graven var Jesus redan
befriad och uppståndelsen
verklighet.
Maria och ängeln Gabriels
möte började med Marias
förundran över hur detta
skulle ske och Gabriels utmanade ord
att ”ingenting är omöjligt för Gud.”
Lukas 1:37 På det kommer Marias
förväntan när hon stämmer upp sin
lovsång till Gud:
Min själ prisar Herrens storhet, min
ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa
tjänarinna… Lukas 1:47–48
Välsignelse i ljusets tid:
Må Guds skönhet lysa upp din väg,
må Kristus gå med dig och bära din
oro,
må Anden blåsa på din rygg,
så att dina steg blir lätta,
och må den unga Maria sjunga
för dig trons sånger.
Bönboken, tradition och liv s.125

Ib Pihlblad
Sjömanspräst

Ordföranden har ordet
Vårkänslor

julstormen på Annandagen blåste det
så mycket att min vindmätare blåste
bort och bryggorna var helt övertäckta
av vatten. Inga allvarliga incidenter till
sjöss har dock rapporterats, tack och
lov!
Julfirandet på Sjömanskyrkan avlöpte
på sedvanligt trivsamt och välarrangerat sätt med en personal som lade all
sin kraft på att erbjuda värme, omtanke och god mat till våra gästers
fromma.

Kära läsare av Hemmahamn!
När detta skrivs är det början på februari. Vintern på våra breddgrader har
hittills visat sig vara mild. En och annan storm, även någon med exceptionellt vattenstånd, har vi fått uppleva. I

Stormen Urd

Tiden går fort och snart är det vår.
Redan nu märks det att dagarna blir
längre. Vårkänslorna börjar spira. Ljuset är fantastiskt, det kan inte minst
jag själv intyga som nyligen fått elektricitet indragen i mitt hem vid Hisingsviken på Härön.
Senaste nytt från den svenska sjöfartsnäringen är att det i dagsläget finns
44 nya stora fartyg i order för svenska
rederier. Värdet på dessa beställningar

Arkivbild
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ligger i spannet 20 – 25 miljarder kronor. Detta vittnar om optimism inom
sjöfarten. Och det innebär högst sannolikt nya jobb, såväl till sjöss som i
land. Idag är bortåt 15.000 sjömän
verksamma i svenska fartyg. Sverige,
som är ett av världens mest sjöfartsberoende länder, har ett stort så kal�lat kluster i anknytning till sjöfarten.
Det totala antalet anställda i Sveriges
sjöfartskluster beräknas vara drygt
100.000 människor. Det är tankeväckande att notera att detta är fler
personer än de som jobbar i den svenska fordonsindustrin.
Flera av de största och viktigaste hamnarna i Sverige finns inom det verksamhetsområde som Sjömanskyrkan i
Göteborgs Stift arbetar i. En stor del
av sjömännen och de som är verksamma i klustret omfattas således av de
viktiga uppgifter som Sjömanskyrkans
personal utför.
Den minnesgode läsaren av mina krönikor erinrar sig kanske berättelserna
om ”kustens folk”. Jag avser senare
återkomma med flera sådana positiva
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nedslag i den verklighet vi har i Göteborgs, Bohusläns och Hallands skärgårdar och kustsamhällen. För mig
som boende på Härön finns det anledning återknyta till berättelsen om
den företagsamma familjen Mattsson
i Rönnäng på Tjörn. Deras familjeföretag, Västkustens Brygg- och Transport AB, har nyligen övertagit Sunna
Marina i Kyrkesund, en småbåtshamn
som legat i träda i snart tre år. Men,
nu är det full fart igen. Gissa om jag
kastade mig på telefonen och hyrde en
båtplats. Det sägs att det fortfarande
finns lediga platser för den som inte
vet var båten ska ligga till våren.Tala
om vårkänslor!
Med detta vill jag önska vårt sjöfolk,
alla Hemmahamns övriga läsare, Sjömanskyrkans personal och styrelse
och alla våra vänner och gäster en riktigt fin vår! Vi hörs till sommaren.
Hälsningar från Sjömanskyrkans
ordförande
Per A. Sjöberger

Sjömanskyrkan i Halmstad.

Det lilla blå huset

P

å initiativ av Sjömansvårdkretsen i
Halmstad med Karin Gustavsson
som drivande kraft startade Sjömanskyrkan sin verksamhet.
Andra som bidrog till detta var bl.a.
Elwing Friberg, Sven Hellberg och
Martin Cervin. Man ansåg att behovet var stort att ge sjöfolk stöd. Den
fjärde februari 1990, efter en inledningsgudstjänst i S:t Nikolai kyrka,
klipptes bandet av dåvarande biskop
Bertil Gärtner och landshövding
Björn Molin.
Sjömän fick möjlighet att komma till
en lugn miljö där de i en liten hytt
kunde ringa till sina nära. Sjömanskyrkan, i folkmun benämnd som ”Det
lilla blå huset”, ligger på den östra si-

dan av Nissan snett emot Halmstads
slott.
På somrarna ansvarar båtklubben Najaden för en gästhamn och närheten
till Halmstads centrum gör att det inte
enbart kommer båtfolk på besök.
Att det var ett gott samarbete med
båtklubben visades när stormen Gorm
2015 härjade. Byggnaden fick vattenskador och när Sjömanskyrkans utrymmen skulle saneras bedrevs verksamheten i båtklubbens lokaler. Och
vise versa. Detta gjorde att caféet kunde hållas öppet om än med begränsat
utrymme.
Vid starten bildades en arbetsgrupp
för att tillsammans med personalen

7

ansvara för verksamheten. Dess första
ordförande var Elwing Friberg som
blev Sjömanskyrkans kaplan när Ulla
Nilsson övertog ordföranderollen.
Efter henne kom Ann-Sofie Orrdal
och nuvarande ordförande är Jörgen
Franzén, som också är kaplan. Mellan
Elwing Friberg och Jörgen Franzén
var Bo Lindbladh kaplan.
Den första föreståndaren var Gith
Thedvall och efter henne har Anki
Nordin och Kimmer Carlsson haft
denna befattning.
När Kimmer pensionerades övertog
Maria Zander rollen som ekonomiassistent/samordnare. Den nuvarande
personalen med i första hand Victoria
Polonyi och Stana Nemec gör allt för
att gästerna skall trivas. De kan välja
mellan olika smörgåsar, pajer, hembakade bullar och kakor. Till detta finns
pajer och varma smörgåsar.
Smörgåsarna görs i ordning på morgonen före öppningsdags och under
arbetsdagen hinner de också med att
baka vetebröd och kakor.
Gith och Kimmer gjorde också besök
på lastbåtarna som
kom till Halmstad
hamn. De hade
med sig tidningar
och telefonkort till
besättningarna. Då
båtarna ligger en
Lasse Hult
mycket kort tid i
hamn har denna syssla de senaste åren
övertagits av Lasse Hult. Denna tjänst
är inrättad i samarbete med Sjöfartsverket. När Gith gjorde sina båtbesök
var Inger Gustafsson på caféet och för
denna mycket omfattande syssla fick
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Kimmer Karlsson

hon ett busskort som enda ersättning.
En annan plikttrogen medhjälpare var
även Elsie Nilsson. På Sjömanskyrkan
finns nu fri Wi-Fi.
Arbetsgruppen och andra frivilliga
hjälper till med programkvällar/lördagscaféer, sommarkyrka, att baka kaffebröd och vara värdar. De är också en
resurs som täcker upp vid sjukdom och
semestrar.
Alla som under åren varit med i någon arbetsgrupp kan inte nämnas vid
namn. Men de har gjort och gör stora
insatser i arbetet för Sjömanskyrkan.
Ingrid Thalwitzer skall dock nämnas.

Förutom medverkan i arbetsgruppen,
rapportering till Hemmahamn startade hon ett ”stickcafe”.
Sommarkyrkan började i liten skala på
söndagskvällarna och har efterhand
ökat i omfattning. För närvarande är
det tio tillfällen i Sjömanskyrkan.
Det är predikanter och musiker från
närliggande församlingar och samfund som medverkar. Många kan räknas som ”inventarier” eftersom de gärna kommer. John Johansson och Dan
Hagung är några av dem och ”husbandet”, Åke Gustafsson, Ulf Blennerud
och Lars Bagler räknas också med i
denna skara. Vid dessa tillfällen är det
en liten gudstjänst med mycket musik
och sång där de medverkande verkligen bjuder på sig själva.
Ett litet allsångshäfte, som besökarna
haft möjlighet att föreslå innehåll till,
bidrar också till en god stämning. Be-

söksantalet är stort.
När bortåt nittio besökare samlas i
den lilla lokalen är det trångt men en
hjärtlig stämning. Inte minst då kyrkkaffet serveras går det, med allas hjälp,
utan problem.
Så länge skolfartyget Najaden fanns
i Halmstad var sommarkyrkan vid
minst två tillfällen varje år på detta
skepp. Många fick stå kvar på kajen då
det var fullt på däck.
Utöver sommarkyrkan arrangeras vid
två tillfällen varje termin programtillfällen. Dessa var tidigare på kvällstid.
På önskemål från besökarna förlades
de till lördagseftermiddagar. Då är det
en föredragshållare, mycket sång, musik, och kaffe med dopp, naturligtvis.
Det blir lotterier och ”årorna” har en
strykande åtgång. (På varje ”åra” har

Arbetsgruppen fr. vänster. Bertil Nilsson, Anna-Greta Christiansson, Inger Bengtsson,
Jörgen Franzén, Gunnel Bertilsson, Mona Någård, Ann-Marie Ehde,
Saknas Berith Ivarsson, Lena Seppä och Ib Pihlblad.
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Foto: Jörgen Franzén
Vi tar gärna bilen till Sjömanskyrkan.Det
är så fint med all musik, allsång och kaféstämning. Och lotterier gillar vi. De är både
kul och spännande.
Kerstin Mårtensson och Kjell Bengtsson.
Kerstin är numera pensionär medan Kjell än
så länge jobbar.

man fem vinstmöjligheter). Många har
vinster med sig hem.
För att det skall bli något att vinna
har Sjömanskyrkan en verklig eldsjäl
i Anna-Greta Christiansson. Hon är
en outtröttlig insamlare av vinster och
vi är tacksamma för att hon har denna
ådra.
Bland besökarna till sommarkyrka och
programtillfällen finns trogna gäster
som kommer i mycket god tid och intar sina vanliga platser.
Krigsseglardagarna fyller också en
viktig funktion. Varje år inbjuds sjömän, som trotsade farorna på havet
under krigsåren för att upprätthålla
sjöfarten till och från Sverige, till en
samling. Skaran blir mindre och mindre men det är viktigt att denna he-
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dersbetygelse fortsätter.
Närheten till hamnområdet och Nissan
gör att Sjömanskyrkan hålls öppen då
det är något som händer i sjöfartssammanhang. Det har varit Marinfestivaler och inte minst då Tall Ship Races
hade målgång i Halmstad. Vid dessa
tillfällen har Sjömanskyrkan haft
många besökare. I år blir det ett nytt
evenemang då Tall Ship Races startar
i Halmstad. Med sin marina tillhörighet hyr föreningen Club Maritim lokalen för sina månatliga möten. Det
har även varit bröllop och samling efter barndop i Sjömanskyrkan.
För Sjömanskyrkan är det viktigt att
alla känner sig välkommen oavsett
vem man är och varifrån man kommer.
Intäkterna från caféverksamheten,
sommarkyrkan, lördagsträffarna och
lotterierna gör att verksamheten kan
drivas vidare.
Alla gåvor är betydelsefulla t. ex. församlingskollekter. Arbetsgruppen vill
rikta ett speciellt stort tack till Diakonikretsen i Halmstad och Halmstads
församling för generösa anslag. Vi
tackar alla besökare och personal för
att de gör Sjömanskyrkan till en välkomnande miljö för alla.
För Sjömanskyrkans arbetsgrupp
Anna-Greta Christiansson och
Bertil Nilsson

Några frivilliga berättar om sitt engagemang för
Sjömanskyrkan

Jag har haft förmånen att få medverka ekumenisk samhörighet, det finns inga
i Sjömanskyrkans sångkvällar under murar eller gränser mellan samfunden
flera år. Tillsammans med mina vänner i sjömanskyrkan. Det är en friare form
Åke Gustafsson, Ingvar Arnmarker av andakter, där alla har möjligheten
och Tore Sjöblom har vi framfört solo- att få sjunga med i välkända sånger
sånger, duetoch psalmer.
ter och kvartetter ur den
Jag uppskattar
andliga sångatt det är många
skatten, alltid
som ställer upp
ackompanjehelt frivilligt
rade av emioch planerar
nente pianistoch bakar inför
en Lars Bagler.
alla söndagsVi har märkt
kvällarna på
att vår sång
somrarna och
har uppskatpå programeftats och förtermiddagarsökt att fram Fr v, Åke Gustavsson, Lars Bagler, Tore Sjöblom och
na. Det är en
föra en reper- Ulf Blennerud
oerhörd värdetoar som skafull tillgång.
pat igenkännande och medverkan av Lotterierna på programeftermiddapubliken.
garna är mycket uppskattade och det
Ulf Blennerud
är otroligt fina vinster som lottas ut.
Tore Sjöblom
Det är alltid tacksamt att medverka i
Sjömanskyrkan.
Jag tycker att Sjömanskyrkan betyder
En positiv stämning präglar samman- väldigt mycket för personer som tyckkomsterna och publiken
er att kyrkans trösklar är för höga. På
sjunger med i sånger, psalmer och vi- Sjömanskyrkan sprids en glädje som
sor med stor entusiasm.
Lars Bagler
Jag har alltid haft en kärlek till SKUT
och som även berör sjömanskyrkan.
På sjömanskyrkan råder det en speciell
stämning och man träffar många personer som man känner sedan tidigare
från olika sammanhang. Det är en fantastisk möjlighet att samla alla till en
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smittar av sig i gudstjänstgemenskapen. Det är härligt att se att oavsett
vilket trossamfund man tillhör så förenas man och firar andakter tillsammans i en lättsam miljö. Som besökare har man en möjlighet att påverka
psalmval mm. Man får komma som
man är och vara sig själv.
John Johansson som varit präst vid söndagskvällarna
Jag gillar den lättsammare stilen att
förkunna evangeliet i såväl tal, sång
som musik. Härligt med all sång när
folk sjunger med av hjärtats lust. Vi är
som en enda stor familj vid kaffekoppen.
Åke Gustafsson
Jag hade nöjet att den 20 februari 2016
få prata tillgänglighet och inkludering
på en församlingsträff tillsammans med
glada och intresserade besökare samtidigt
som jag fick
träffa både nya
och redan kända bekanta. En
trevlig stund med lite samtal, musik och
så fika såklart, vad kan man mer begära.
Torbjörn Lagergren
Jag flyttade till Halmstad 1999 efter
att ha varit bosatt i Göteborg och där
varit aktiv i Stadsmissionen som ideell
efter min pensionering.
Strax efter att jag kommit till Halmstad gick jag till Sjömanskyrkan för att
fika.
När jag gick ut därifrån såg jag en lapp
på
dörren att där var stängt vissa tider
12
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på grund av sjukdom. Gick då tillbaka
in och sa att jag gärna hjälper till om
jag kan vara till någon nytta. Lämnade
mitt telefonnummer och blev dagen
därpå kontaktad av Ulla Nilsson som
var ordförande i arbetsgruppen för
Sjömanskyrkan. Ulla och jag träffades
och jag började arbeta ideellt på heltid under ett par månaders tid. Trivdes
jättebra och det gav mig mycket tillbaka.
Många intressanta samtal och människoöden man fick inblick i och kunde vara till stöd för dessa personer.
Även om det inte har varit på heltid så
har jag av och till i olika omfattning
ryckt in och hjälpt till vid sjukdom och
semestrar. Söndagskvällarna på somrarna besöker jag gärna.
Det är en enklare gudstjänst med
mycket sång och musik. Den kan ge
ett gott slut på en vecka och glädje inför nästa vecka. Gudstjänsten är ekumenisk, alla känner sig välkomna. Vi
är många och sitter lite trångt, vilket
ger social gemenskap och många nya
vänskapsband knyts.
Programeftermiddagarna är uppskattade med underhållning, servering och
lotterierna med många vinstmöjligheter.
Samhörighet och gemenskap genomsyrar Sjömanskyrkans verksamhet.
Elsie Nilsson

Besättningen på Sternö vann 2016 års sjöpokal

23 nov. En väldigt bra
dag i Halmstads hamn. Solen
sken och det var 9+!
Besättningen på Sternö ställde
upp mangrant. Två rundor från
hamnen till “idrottsplatsen”.
Dessutom var vi en sväng till
sjömanskyrkan, där vi hamnade mitt i syföreningens
aktiviteter.
Lasse Hult

Halmstad 6 jan:
Och idrottandet gav
resultat! Sternö vann
friidrottstävlingen för
2016. Pokalen var inte
klar, så det fick bli en
tårta.Systerfartyget
IDA H kammade hem
andra pris.
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Och nu är årets tävlingar redan igång

Om det finns en aldrig så
liten fri yta ordnar Lasse
med kajsport. Dessutom
byter han boklådor, ordnar
små utflykter och löser problem som kan uppstå.
Under 30 år arbetade Lasse
Två vänner från min Rotterdamtid. Då som nu tävlar
Hult för Sjömansservice i
dom för fartyget Ortviken. Namn Jonny och Charlie.
Rotterdam. Där var han
välkänd och uppskattad i
hamnarna.
Nu har han återvänt till
Sverige och med oförminskat engagemang fortsätter
att besöka vårt sjöfolk, i
Hallandshamnarna.
Bilderna är dock från
Helsingborg dit han gjorde
en avstickare för att dela ut
diplom och pokal till
IDA H som kom tvåa i
sjöpokalen
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Dubbelhopparna från IDA H startade upp det nya
sportåret. Namn Niclas och John.
Lasse

God stämning
ombord på Franklin
Det var flera år sedan mätfartyget Franklin befann sig på svenska farvatten,
men nu ligger fartyget vid kaj i Öckerö hamn i väntan på nya uppdrag. Franklin seglar under svensk flagg och ägs av Rederi MMT. Man har jobb runtom i
världen, men mest i Europa.
Vi passar på att göra ett besök ombord denna strålande vårvinterdag.
Lagom till lunch kliver vi ombord och
bjuds, av kocken Claes, på jättegod köttgrotta med ärtor.
Stämningen är varm och positiv. Vi träffar
förste maskinisten Virgar Zachariason och
chiefen Joakim Gräbner.
Snart dyker resten av besättningen upp.
- Det är nio man nu men driftsantalet är
elva, berättar Jörgen Heimdahl. Jörgen är
kapten ombord.
-Jag har besökt många fartyg under de
senaste åren men det var länge sen jag
träffade en nästan helsvensk besättning
ens på svenskflaggade fartyg.
- Vi har inget emot utländsk besättning,
men rederiet började i liten skala och utvecklades succesivt, förklarar Jörgen, och
eftersom Franklin är ett specialfartyg

krävs det särskild utbildning för all utrustning.
Alla är nöjda med rederiet och de menar
att det är därför stämningen är så god ombord. - Till exempel har man möjlighet
att välja om man vill ha två, fyra eller sex
veckors pass, så länge man kommer över-

Christer Kjellberg håller på med underhållsarbete. Franklin kommer att vara i toppform när det bär av till havs igen.
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Joakim från Båstad och Jörgen från Höganäs delger oss sina tankar om livet ombord på Franklin.

ens med sin avlösare.
- Det krävs en social kompetens för att
vara på en så begränsad yta 24/7, konstaterar Jörgen. Vi jobbar tillsammans, och äter
tillsammans och vi tillbringar fritiden tillsammans. Men dom flesta av oss har varit
länge ombord och vi är ett sammansvetsat
gäng, Vi känner stort ansvar för fartyget.
Det är ju vårt hem under lång tid.
- Rederiet ska också ha en eloge för att
dom flaggar svenskt, tycker Jörgen. Under
två år tillhörde man Färöarna, det var då
Vidgis kom ombord. Det var nödvändigt
att flagga ut för att kunna konkurrera med
utländska rederier. Men så fort sjöfartstödet utvidgades och innefattade specialfartyg flaggade man tillbaka.
- Vad kommer införandet av tonna-

Förste maskinist Vidgis
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geskatt att få för betydelse?
Det kom lite sent, är Joakim och Jörgen
överens om. Många har hunnit flagga ut
och det kostar att flagga in igen. Men med
ett bra incitament kanske man gör det.
- Risken är att när det funnits så lite jobb
har svenska handelsflottan utarmats, och
om svensk sjöfart kommer igång så finns
det kanske inget folk att bemanna fartygen med, säger Joakim.
Det har varit dålig politik att missgynna
svensk sjöfart. Ju mer arbete vi har på
svenska båtar desto fler jobb genereras
i land. När varven lades ner på 80-talet
förlorades 4-5 jobb för varje jobb som försvann på varvet, konstaterar Joakim.
- Hur arbetar ni på ett sjömätningsfartyg, vad gör ni?
- Vi jobbar under vatten och undersöker
piplines och kablar. Och vi gör kartläggningar inför nya pipelines och kablar. Ibland undersöker vi vrak. Vi har specialister
ombord. De kan komma från olika länder,
och vi kan vara 32 personer ombord. Det
är rätt trångt. Fartyget är bara 55 m långt,
säger Jörgen.
- Kommer de inhyrda in i gänget?
- Ja, fast vi är ju en kärntrupp som känner varandra bättre. Konsulter som bara
har ett projekt på fyra veckor lär man inte

Lilla bilden, kocken Claes Attenius från Göteborg. Stora bilden, Susanne
Löfgren i glatt samtal med Marina Bengtsson från Sjömanskyrkan.

känna men
dom som
återkommer
är ju inne i
gänget. Dom står inte utanför.
- Håller ni på med undersökning av miljön?
- Vi har biologer som kommer och gör miljöutredningar, berättar Joakim. Och vi har
laboratorium ombord.
- Hur är det att jobba på ett specialfartyg
jämfört med ett vanligt handelsfartyg?
- Jag tycker det är mycket trevligare, säger
Jörgen. I allt annat jobb åker man från A till
B. Men här vet du inget om vad du kommer att se och uppleva. Det är spännande.
- Hur länge är ni ute åt gången?
Vi är ute fjorton dar. Sen går vi in till kaj.
för proviantering. Det gäller att bunkra upp
för minst två veckor.
Några timmar senare går vi ut igen.
Det kan vara intensiva och arbetsbelastande fjorton dar. Säkerheten är viktig ombord. Alla är eniga om att det är bra med
nolltolerans vad det gäller alkohol.
- Även om vi är lediga så har vi fortfarande
en funktion i systemet och ansvar för andra människors väl och ve, betonar Jörgen.
Vi träffar Susanne Löfgren. Hon är mässman och har precis mönstrat på efter sin

ledighet.
- Jag har varit ombord i tre år, berättar hon,
och jag trivs jättebra.
Susanne passar på att hälsa till Lasse Hult
som besöker fartyg och arrangerar idrottstävlingar i Hallandshamnarna.
Vi hinner avhandla det mesta och Joakim
guidar mig runt på fartyget och visar mig
all specialutrustning.
På bryggan träffar vi styrman Jana Berkova
som tillhör veteranerna, med sex år ombord.
När vi kommer tillbaka till byssan har Marina, som en gång arbetat som kocka erbjudits jobb ombord. Frestande, men inte
riktigt rätt i tiden.
Återstår bara att gå iland och tacka för
fina möten ombord på Franklin.
Marina Bengtsson och Kerstin Franzén

Styrman Jana
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FRANKLIN/SEIN
Rederi. MMT
Svenskregistrerad
Hemmahamn: Göteborg
Undersöknings- och ROV motorskepp.
Fullt utrustad för undervattensundersökningar från 10-2000 meters djup.
Utrustat med, bland annat, mätutrustning
och laboratorier.

Mätutrustning

Dragskåp

Modern teknik

Välutrustad verkstad

Lite om Tonnageskatt

Tonnageskatt är en frivillig skatt som rederierna kan ansluta sig till.
Den innebär att rederierna betalar fasta taxor som utgår från storleken på fartygen, istället
för den faktiska vinsten.
Systemet skapar mer förutsägbarhet för redarna.
Tonnageskatt finns i nästan alla andra sjöfartsnationer.
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Uppskattad gåva till Halmstads Sjömanskyrka
I höstas fick Sjömanskyrkan ta emot
en ikon med motivet
”St Nikolaus räddar en drunknande
sjöman ur havet.”
Ikonen är skänkt av
ikonmålaren själv,
Monica Kellerdal.

Liberty-fartyg och konvoj
Tisdagen 28 mars kl. 13.00
i Göteborgs Sjömansk yrka

Film och föredrag
av
Lars Zimmerman
Vi serverar
Kaffe med dopp
Fri entré

Mycket välkomna

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

Varmt välkomna!
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Göte

Önskas fartygsbesök?
Kontakta oss om
du vill att vi besöker
just ditt fartyg.
Välkommen
att ringa Marina
Tel: 031-85 59 04
Sjömanskyrkan

stad
Halm

Hallandshamnar

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

Foto; Mike josefsson Sjömansservice och Sjömanskyrkan

slän
Bohu

I Bohusläns hamnar rullar
ständigt Sjömanskyrkans
blå bil.
Mattias Johansson bedriver
mobil verksamhet och
besöker fartyg i hamn.
I Sörvikshamnen i Uddevalla
ligger också ett nytt IT-center
Tel: 0707-65 26 84
e-post: mattjoha@icloud.com
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Våren i
Sjömanskyrkan

ÖPPET

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

en
Skag

Vigsel och Dop
Att gifta sig och låta döpa sina barn
i Skagen är mycket populärt. Vi har
numera vigselrätt i Danmark.
Vigslarna ökar i Sjömanskyrkan igen.
Välkomna att boka in vigsel för tiden
mellan april-september 2017.
För mer information kontakta:
Sjömanspräst Ib Pihlblad
telefon +45 98 44 23 11
mobil: +46 703 066 644
epost: :info@sjomanskyrkan-skagen.

Har
du

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

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

Påsköppet i Göteborg
Skärtorsdag
Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Påskdagsmässa
Annandag påsk


kl 10-14.30
stängt
kl 10-14
kl 10-13
kl 13
stängt

Påskdagsmässa kl 13

Smycket Droppen
Present som sprider glädje
Sjömanskyrkan i Göteborg och Halmstad
säljer detta smycke.
I silver 14 mm, inkl. kedja 360 kr
I silver 32 mm inkl. kedja 390 kr
Droppe på nål
100 kr
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Dagens lunch

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

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

Vigsel, dop,
begravning
och
minnesstund
Kontakta
vår värdinna Marie
för bokning
031-85 59 03

Vill du hyra
konferens- och
föreningslokal?

Kontakta
vår värdinna Marie
031-85 59 03

Vi samarbetar med

Gåvor och
Testamenten
till
Sjömanskyrkan
Plusgiro 90 03 43-5

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

Bada bastu
Välkommen till en
avkopplandenande stund i
Sjömanskyrkans bastu

Bastun är öppen
för herrar
varje fredag
kl 10 - 13
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POSTTIDNING
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på
baksidan. (ej adressidan)

B

Sjömansk yrkan i Göteborg våren 2017
Söndag 28 maj kl. 13.00

Musik gudstjänst

SmokeRings Five
solist
Elisabeth Bergenstråhle
Kyrkkaffe

Sjömanskyrkorna i Göteborgs stift
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Box 4039, 400 40 Göteborg
Telefon: 031-14 03 88, Fax: 031-14 77 24
Plusgiro 90 03 43-5

Sjömanskyrkan 2017

Varmt välkomna

