Sjömanskyrkorna i
Göteborg, Bohuslän och Halmstad

På Öckerö seglande gymnasieskola lär man sig sjömansyrket från
grunden
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Styrelsens sammansättning
Styrelse med säte i Göteborg har under 2018 hållit 4 sammanträden. Ordförande har under
året varit Per A. Sjöberger och vice ordförande vakant. Som sekreterare och kassaförvaltare har sjömansprästen Ib Pihlblad tjänstgjort.
Ledamot/suppleant:
Utsedda av:
Conny Jervhäll							
suppleant: Marianne Rydin

Göteborgs Kommun

Per A. Sjöberger
suppleant: Birgitta Lundin

Svenska Kyrkan i Utlandet

Lennart Ling
suppleant: Bertil Hammargren

Sjöpensionärernas Klubb i Gbg

Doris Åberg

		

Stadgarna § 4 mom. C

Johan Marzelius
suppleant: Ronny Pettersson

Sjöbefälsföreningen
Sjöbefälsföreningen Off. anst.

Peter Skoglund
suppleant: Daniel Holmgren

SEKO-sjöfolk

Margareta Svensson
suppleant: Angela Malmgren

Göteborgs stift

Marina Bengtsson
suppleant: Bodil Carlund

Personalrepresentant

Anna Sjöberg							
suppleant: Erling Eriksson			

Stadgarna § 4 mom. C

Per-Erik Abenius					

Stadgarna § 4 mom. C

Ib Pihlblad, Sjömanspräst					
Stadgarna
Studentrepresentant Chalmers					
Adjungerad
Astrid Linárd Ehrman						
Adjungerad
Arbetsutskottet (AU) har bestått av ordf. Per A. Sjöberger, Anna Sjöberg, Conny Jervhäll
och sjömansprästen. Under året har AU varit samlat 5 gånger.
Arbetsutskottet (AU) har bestått av ordf. Per A. Sjöberger, Anna Sjöberg, Conny Jervhäll
och sjömansprästen. Under året har AU varit samlat 5 gånger.
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Bakom kameran; Lasse Hult.

Den 1 november tillträdde Hans-Evert Renérius, som vikarierande
sjömanspräst.
AU är styrelsens personal- och ekonomiutskott. Ekonomichefen
Astrid Linárd Ehrman adjungeras alltid till AU:s sammanträden.
Hans-Evert Renerius

Som revisorer har Sjömanskyrkan anlitat auktoriserade revisorn Björn Ellison med
ersättaren Jonas Jonasson. Förtroendevald revisor är Michael Ekdahl med Katarina
Evenseth som ersättare.
Fartygsbesökare i
Sjömanskyrkan i
Halmstad är Lasse
Hult.
I Bohuslän är Tomas
Jansson fartygsbesökare.
I Göteborg är
Marina Bengtsson
assistent.

Fartygsbesökare Lasse Hult besöker fartyg i Halmstad hamn

Assistent, Marina Bengtsson har ansvar för fartygen som anlöper Göteborg. Här i samspråk med Ralf Karlsson på Tankskär.

Gemensam ekonomisk
förvaltning – Göteborg,
Bohuslän och Halmstad
För den gemensamma
ekonomiska förvaltningen ansvarar ekonomichefen Astrid
Linárd Ehrman på 100%
och Sven-Olof Knapasjö
20%,
ekonomiassistent. Bodil
Carlund är receptionist
på 60%.

Sjömansprästtjänsten.
Ib Pihlblad tjänstgör som stiftsadjunkt och sjömanspräst. och avlönas av Göteborg
stift.
Den 1/11 /se ovan)
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Händelser under och efter
räkenskapsårets slut

Utsikt från Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget i Göteborg

Information
Sjömanskyrkans tidning ”Hemmahamn” kom ut med 4 nummer under året. Tidningen
försöker att spegla Sjömanskyrkans verksamhet i Halmstad, Göteborg och Bohuslän.
För produktion och layout svarar Sjömansprästen och Kerstin Franzén. En grupp frivilliga medarbetare adresserar och packar tidningen enligt postnummer.
Tidningen trycks i 5500 exemplar och skickas ut till 5 200 mottagare
över hela landet, däribland alla präster i Göteborgs stift. Hemmahamn
läggs ut på institutioner och företag i stadsdelen Majorna som Båtmanstationen vid Klippan, Frivilligcentralen på Chapmans torg, Novotel,
Sjömansförmedlingen, Göteborgs Hamn, Stadsmissionen, Majornas
samverkanförening etc. och på Rosenhill, Sjöfartsverkets idrotts- och
kulturanläggning och stiftskansliet. Tidningen delas alltid ut i samband med information vid besök på Sjömanskyrkan och naturligtvis
vid alla fartygsbesök i Göteborg, Bohuslän och Halmstad.
- Nytt
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Årsredovisningen är en del av den information som skickas ut såväl till kyrkliga som
icke kyrkliga organisationer i samband med vädjan om anslag, bidrag och kollekter.
Sjömanskyrkans hemsida på Internet med adress: www.sjomanskyrkan.se administreras och uppdateras kontinuerligt. Sjömanskyrkan har på hemsidan en länk till
Sjömanskyrkorna i Sverige.
Under en tid tillbaka har samtal förts med Uddevalla pastorat om möjligheten att
den lokala församlingen kan driva den verksamhet som Sjömanskyrkan har bedrivit
i Bohusläns hamnar, företrädesvis i Uddevalla hamn. I början av 2019 överläts
Sjömanskyrkans verksamhet till Uddevalla pastorat.
Vi är också på Facebook: Svenska Sjömanskyrkan i Göteborg
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Verksamheten i
Sjömanskyrkan i Göteborg
Målgrupper
Sjömanskyrkan i Göteborgs stift har fyra målgrupper
-

Studenter som utbildar sig för arbete till sjöss
Pensionerade sjömän
Yrkesarbetande sjömän
Anhöriga och nära relaterade till sjöfolket och näringen

Besök och öppethållande

Sjömanskyrkan är kyrkan för sjöfolket. I våra lokaler möts yrkesverksamma sjöfolk
som är hemma på ledighet, pensionerat sjöfolk och studerande på de olika sjöfartsprogrammen. Många har seglat tillsammans och har gemensamma erfarenheter av
hav och platser världen över. Flera av våra äldre gäster återkommer varje dag och
räknar Sjömanskyrkan som ”sitt andra hem”.
Antalet besökare i Sjömanskyrkans lokaler på Stigbergstorget uppgick under 2018
till närmare 35 000 personer. Samtidigt registrerades 14 979 gäster i Café Kuling. till
detta kommer besökare vid uthyrningar på övervåningen, gudstjänstdeltagare, studie
och skolbesök samt en generell beräkning av de som kommer enbart för att umgås
och läsa tidningar.
Sjömanskyrkan öppnar kl. 10.00 vardagar
och stänger kl. 16.00.
Sommartid är öppethållandet kl.10.00- 14.30.
Ett antal av Sjömanskyrkans gäster önskar
få hjälp att komma i kontakt dels med representanter för olika myndigheter när det
handlar om personliga ärenden, dels hjälp
med ansökan om medel från olika fonder, inte minst de som riktar sig till dem som
har erfarenhet från sjön. Ibland handlar det om psykosociala frågor. Vid speciella
behov hjälper Sjömanskyrkans personal vederbörande vidare. Flera av det äldre
sjöfolket har på grund av olika sjukdomar och handicap blivit bundna vid sina lägenheter. Sjömanskyrkan gör hem- och sjukbesök till dem som behöver det.
Ungdomar under utbildning kontaktar då och då Sjömanskyrkan med frågor som rör
stipendieansökningar.
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Gudstjänster, kyrkliga handlingar,
konserter och studiebesök
I ”Skeppet” eller i vårt andaktsrum hålls gudstjänst varje söndag utom på sommaren
(juni-augusti) Under året har Ulla Gyllenros varit Sjömanskyrkans
inhyrda musiker vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.
Antalet gudstjänster under året var 34 med 903 deltagare. Ett antal
musikgudstjänster har också förekommit.
Krigsseglarna under andra världskriget uppmärksammades vid
minnesgudstjänsten vid Krigsseglarmonumentet vid barken Viking
söndagen den 2september. Högtidstalare var Lennart Runegård
Jonsson, ombudsman för sjöbefälsföreningen, sjömansprästen predikade, Ulla Gyllenros spelade och
sjöng. Flottans män medverkade
med sång och musik. SEKO Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen nedlade en krans vid minnesmärket över de
svenska sjömän som seglade under stora umbäranden
krigsåren 1939-45. Ett 100 tal personer deltog vid gudstjänsten.
Under året har det hållits 5 begravningar och 5 minnesstunder i Sjömanskyrkan. Det har varit 1 dop och 1
vigsel. För många anhöriga i och runt Göteborg är det
naturligt att kontakta Sjömanskyrkan när en närstående
som varit sjöman har avlidit
Alla Helgons dag
Alla Helgons dag firades traditionsenligt på Sjömanskyrkan med minnesgudstjänst för medlemmar
i Sjöpensionärernas
klubb och gäster i Sjömanskyrkan som avlidit sedan
sistlidna Alla Helgons dag. Cello och pianomusik inramade mässan med Sjömansprästen som predikant.
Konsertmästare Göran Holmstrand spelade cello och
pianisten Gunilla Flinck spelade på sjömanskyrkans
flygel. Före gudstjänsten begav sig på sedvanligt sätt
några ur Sjöpensionärernas klubb tillsammans med
sjömansprästen till Mariebergskyrkogården
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för att lägga ned en krans vid minnesmärket över omkomna till sjöss
under de två Världskrigen. En krans nedlades även vid K I Petterssons grav.

Kulturnatta

Det var”Kulturnatta” på Sjömanskyrkan den 19 oktober.
Föreningen Majgrabbar medverkade med en utställning om
Gamla Majorna. Utställningen “Majorna förr”
blev sedan kvar tills den 2 november. Det var under denna tid
ett stort intresse för utställningen.
Redan den 16 oktober talade Lars Zimmerman över ämnet:
“Norska marinen under 2:a Världskriget. Efter serverades
kaffe med dopp.
Fyrsällskapet ställde även ut och presenterade sin verksamhet.

Urban Börjesson,
Majorna förr.

Fredagen den 19 oktober var det dags för Högsbokören att ge
sin höstkonsert. Under ledning av Magnus Wassenius gjorde den välljudande kören
ett bejublat framträdande. Fullsatt
och uppskattat.
Under lördagen
framträdde damkören Vilja med
konsert kl. 15.00.
Söndagen den 9 december anordnades
en adventskonsert Högsbokören
med Smoke Rings Tomte Big Band. Medverkande Cecilia Högeryd och Dan Lind med
efterföljande kaffe med dopp.
Det är många intresserade, både grupper och enskilda,
som besöker Sjömanskyrkan
för att få veta mer om verksamheten och se lokalerna.
Sjömanskyrkans personal ställer gärna upp och informerar om verksamheten och lokalerna.
T v, Smoke Rings Tomte Big Band
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Diakonalt arbete

Sjömanskyrkans diakonala arbete utförs inom följande områden:
-

Fartygsbesök
Läsrum-Café
Hembesök och besök på sjukhus och äldreboenden
Skolor med inriktning på sjöutbildning

Sjömanskyrkan är en plats för gemenskap och mänsklig värme. Under 2018 gjordes
28 sjuk- och hembesök och 793 besök på båtar.
Många av årsredovisningens läsare vet att svensk sjöfart har genomgått stora förändringar under de senaste åren med utflaggning av ett stort antal svenska fartyg.
För Sjömanskyrkan är besök på båtar, trots ändrade förhållanden, viktiga. Ett möte
ombord på ett fartyg av sjömanskyrkans personal blir meningsfullt på många sätt. Inte
minst i dag när hamnarna blir alltmer uppbundna på grund av säkerhetsskäl och terroristhot.
Assistenter och sjömanspräst anlitas för samtal och rådgivning i sociala och personliga frågor.
Sjömanskyrkan möter de aktiva ute på fartygen, sjöfartstuderande på skolorna,
sjömän ” som gått i land”. Många äldre kan kan inte längre på grund av ålder och/
eller sjukdom besöka Sjömanskyrkan, men uppskattar mycket när personal och frivilliga kommer och hälsar på. Ett telefonsamtal kan ibland vara väl så bra!
På Chalmers Lindholmen finns en av de två nationella sjöfartsutbildningarna på högskolenivå. Lindholmens gymnasium och det seglande gymnasiet på Öckerö är skolor
med sjöfartsinriktning.
Sjömanskyrkan har kontakt med sjöfartsskolorna. En del elever
och sjöfartsstuderande möter vi på skolorna och på högskolorna
och när de är ute på ombordpraktik.
Sjömanskyrkans personal är representerad vid upptaktsdagar,
seminarier, arbetsmarknadsdagar och bransch-dagar.Vid olika
tillfällen under året har kyrkans personal mött ungdomar som
varit praktikanter ombord och vars första möte med Sjömanskyrkan var t.ex. kontakten på skolan eller skolbesöket på Sjömanskyrkan.
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Assistent Marina Bengtsson

Uthyrning av lokaler

Regelbundna hyresgäster är Representanter från olika rederier, de olika sjöfacken,
Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb GKDK), Göteborgs seniorer, Gamla Majgrabbar, Taubesällskapet, ledningsgruppen från Göteborgs stiftskansli, Sjöpensionärernas klubb och Fyrsällskapet. Diskussionsklubben (GKDK) hyr som kontor f.d.
föreståndarlägenheten och inbjuder till föreläsningar på måndagar som hålls i Skeppet, Sjömanskyrkans stora sal. Föreningen Gamla Majgrabbar har många f.d. sjöfolk
bland sina medlemmar.
Sjömanskyrkans bottenvåning rymmer både bastu och en snickarverkstad. Snickeriet
är upprustat för att uppfylla godkända säkerhets- och arbetsmiljöregler. Under året
har mestadels enskilda personer hyrt snickeriet för att renovera och producera bl.a.
möbler, fönster och ”vårutrustning” av fritidsbåtar.

Konferenser

Viola Pettersson Vergouwe som är
ansvarig för konferens- och uthyrningsverksamheten. Under året
har 11919 personer vid 194 tillfällen hyrt in sig i Sjömanskyrkans
lokaler.

Ett fortlöpande arbete läggs ned på
att marknadsföra Sjömanskyrkans
lokaler företrädesvis till sjöfartsanknutna föreningar, organisationer och företag. Församlingar och
begravningsbyråer är en viktig
målgrupp att erbjuda sjömanskyrkans lokaler. De kan med
fördel användas vid begravningar, minnesstunder, kurser och
konferenser.

Viola Pettersson Vergouwe

Genom ett anslag från Göteborgs stift har en Marknadskartläggning kunnat påbörjas under 2017 med syfte till att öka antalet kunder i uthyrningsverksamheten i konferensvåningen. En utomstående konsult presenterade resultat
under februari 2018. (Här kan undersökningen anges)
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Aktiviteter i Sjömanskyrkans regi

2018 liksom året innan var det mellanstadieklasserna från Karl Johansskolan som
kom och lussade i Sjömanskyrkan. Det blev ett stämningsfullt och mycket uppskattat
luciatåg med dessa härliga ungdomar.
Julbordsresan för sjöfolket gick i år utomlands. Ombord på Stena Danica med kurs mot
Frederikshavn avnjöts först en brunch på överfarten. Under hemfärden intogs fartygets julbuffé. Det saknades inget och alla var mycket
nöjda både med resa och mat.
Luciafesten för Sjöpensionärernas klubb med
Sjömanskyrkan som värd inleddes med luciatåg
av ungdomar från Göteborgs Stads Lucia.
Julfirandet på Sjömanskyrkan pågick i
två dagar, julafton och juldagen. Under
bägge dagarna dukades ett vällagat
julbord med det mesta av julens goda.
Ett antal företag donerade bl.a. sill.

20 tal gäster till dessa uppskattade samlingar.

Ett stående veckoarrangemang är
träffen på måndagseftermiddagen
”Måndagskaffet”
kring ett dukat kaffebord. Det drar ett

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

Varmt välkomna!
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Samarbetspartners och understödjare

Sjömanskyrkan i Göteborg samarbetar med Rosenhill, Svensk sjömansservice i Göteborgs idrotts- och fritidsanläggning, som numera är en del av Sjöfartsverket. I styrelsen för Rosenhill ingår Sjömansprästen.
Stadsmissionen, granne till Sjömanskyrkan, är oss ibland behjälpliga med råd och
praktisk omsorg. SiS, Sjömanskyrkorna i Sverige, är en förening som samlar de Sjömanskyrkor som finns längs den svenska kusten. Sjömansprästen i Göteborgs stift är
ledamot av styrelsen som sammanträder ca 4 ggr per år samt har en årskonferens där
vi kan inspirera varandra och de gemensamma frågorna kan diskuteras.
Till Sjömanskyrkans understödjare kan räknas kyrkliga organisationer, sjöfartsanknutna föreningar och organisationer, näringslivet med sjöfartsanknytning och enskilda
gåvogivare.
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Stiftelsen Göteborgs Sjöfartshotell, Sjömanna Sällskapet i Göteborg, Neptuni-Orden i Stockholm, Sjöpensionärernas klubb i Göteborg,
Sjömansinstitutet i Stockholm, Carl Johans pastorat m.fl. som bidrar med anslag och
donationer.
Till gruppen av samarbetspartners räknar Sjömanskyrkan församlingar utanför Göteborg, som Halmstads församling samt Diakonikretsen i Halmstad tillsammans med
enskilda församlingar, arbetskretsar och privata gåvogivare. Det finns också många
generösa sjöfartsanknutna företag som sponsrar Sjömanskyrkans verksamhet för aktiva och före detta sjöfolk.

Permanenta hyresgäster

Sverigefinska verksamheten har flyttat delar av sin församlingsverksamhet från Oscar Fredriks kyrka till Sjömanskyrkan. Föreningen har lokaler i Sjömanskyrkans. De har för
avsikt att flytta över hela sin verksamhet till Sjömanskyrkan,
förutom barnverksamheten.
”Finska rummet” är benämningen på deras lokal. De lokaler
de disponerar är de lokaler vi tidigare benämnt Biljarden,
Kajutan och Skansen.
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Sjömanskyrkan i Bohuslän
Arbetsgrupp

Den mobila verksamheten i Bohuslän uppbackas av en arbetsgrupp som stödjer och
planerar verksamheten. Ordförande är Kurt Olsson.
Sjömansprästen deltar i arbetsgruppens möten och är dess sekreterare.

Fartygsbesök

Under en senare period anlitades Tomas Jansson, som är Båtman och har sin verksamhet i
Uddevalla hamn, att sköta och upprätthålla
möjligheten till att använda sjömanskyrkans
IT-center. Genom hans arbete har sjöfolket
kunnat logga in sig och använda datorerna för
att hålla kontakt med sina anhöriga och göra
sina personliga ärenden via internet.
Tomas Janssons uppdrag är att möta sjöfolket ombord på anlöpande fartyg och ge
dem den service som sjömanskyrkan ger. Det har också inhandlats ett antal cyklar
som sjöfolket kan låna för att själva bege sig in till Uddevalla centrum eller för en tur
i hamnens omgivningar.
Fartygsbesöken under 2018 uppgick i Uddevalla till 120 båtbesök. Uppskattningsvis
ger ett ombordbesök i snitt möten med fem besättningsmedlemmar.
I månadsskiftet maj/juni 2010 inrättades ett IT-centrum i
Uddevalla hamn. Ytterligare ett IT-center inrättades. När
hamnen projekterade för nya lastslag revs den första lokalen
där IT-centret låg. Där är nu en cementsilo. Det andra centret är fortfarande i gång och är en viktig kanal för sjöfolket
att hålla kontakt med sina familjer, anhöriga och vänner.
Inte minst för de många utländska långväga som kan ha ombordtider på upp till 9
månader.
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Sjömanskyrkan i Halmstad
Arbetsgrupp

Sjömanskyrkan i Halmstad med dess arbetsgrupp är mycket engagerad i det lokala
arbetet.

Besök, öppethållande och
båtbesök

Sjömanskyrkan håller öppet måndagtorsdag kl.09.00-16.00, fredagar 09.0012.00. Verksamheten i Sjömanskyrkan
är en öppen verksamhet med café och
möjlighet till uppkoppling till nätet
med WiFi. I caféet möts Halmstadsbor
och sjöfolk från många länder. Antalet
besökare under året var 10 256.

Lars BaglerFabian Åström, Ulf Blennerud
och Åke Gustavsson.

Gudstjänster och programkvällar

Gudstjänster firades i Sjömanskyrkan 11 söndagskvällar, i juni, juli och augusti. För
musiken i gudstjänsterna ansvarade inbjudna musiker och kantorer från Halmstad
med omnejd.
Sammanlagt 551 personer deltog i gudstjänsterna. I samband med gudstjänsterna
serverades kaffe med dopp, som Sjömanskyrkans lokala arbetsgrupp tog ansvar för.
Under året har Sjömanskyrkan inbjudit till fyra speciella lördagssamlingar, fördelade
på vår och höst. Musik, föredrag, lotterier och
servering av hembakat har stått på programmet.
På Krigseglardagen, den 2 september höll Katarina Bäckelin Korum samt tände ljus till minne
av alla de sjömän som fallit offer för krigets
härjningar till havs. Gudstjänsten inramades av
sång och musik. Samlingen avslutades traditionGeorge Gullstrand och Dan Hagung
senligt med servering. Två krigsseglare närvarade vid minneshögtiden. Totalt 84 deltagare.

14

Stöd och samarbete

Halmstads församling och Diakonikretsen understödjer Sjömanskyrkans arbete med
generösa anslag. När det finns ett uttalat behov från Sjömanskyrkans gäster för enskilda samtal, hänvisas till diakoner i Halmstads församling.

Fastigheten

Lokalerna vid Strandvägen i Halmstad, ”det blå huset” hyrs av Sjömanskyrkan tillsammans med Båtklubben Najaden och har kommunen som hyresvärd. Det blå huset
vid Nissan underhålls föredömligt av kommunen. Hyreskostnaderna fördelas 50/50
mellan kyrkan och båtklubben.

Personal

Två personer med lönebidrag är anställda med vardera 50 %. Under
sommaren och under hösten har en timanställd backat upp verksamheten för att bl.a. täcka upp för semestrar. Sjömanskyrkan har i samarbete med Sjöfartsverkets enhet Sjömansservice en anställd fartygsbesökare på ca 25 % att ansvara för fartygsbesöken i Halmstads
hamn. Övriga Hallandshamnar, Falkenberg och Varberg, är också Lasse Hult
denna person ansvarig för. Men då för Sjömansservice räkning. I Fartygsbesökare
Halmstads hamn gjordes 495 båtbesök.
I Hallandshamnar gjordes totalt 1362 fartygsbesök. Antalet heltidsanställd personal år
2018 i Halmstad: 1,25.

Avskrivningar, försäkringar, lån och eget kapital

Avskrivningar har gjorts efter samma principer som tidigare. Inventarier och fastighet
är tillfredssällande försäkrade.
Efter försäljningen av Sjögården år 2000 återstår lån på 3 540 000/Kronor varav vissa
är räntefria. Översyn av lånebilden pågår kontinuerligt.
I samband med avvecklingen av Sjögården uppstod ett underskott, som gör att stiftelsen har ett negativt eget kapital, det vill säga att det bokförda värdet av tillgångarna
understiger värdet av skulderna.
Av den anledningen gör stiftelsen kontrollbalansräkning. I fastigheten Majorna 408:1
finns ett övervärde på ca 15,7 milj.kr vilket visar att stiftelsens kapital är positivt.
Med anledning av kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar bl.a. av att Göteborgs kyrkliga samfällighet har avvecklats, som under åren gett ett betydande årligt
ekonomiskt tillskott till verksamheten, vidtar styrelsen åtgärder för att säkra en fram15

tida god ekonomi. En ekonomisk plan för olika ekonomiska scenarier är under utarbetande.

Slutord

Sjömanskyrkan i sig är ett välkänt begrepp också utanför sjöfartskretsar. Även om sjöfarten genomgått stora förändringar genom åren efterfrågas och behövs Sjömanskyrkan.
Målgrupper är såväl svenskt sjöfolk som sjöfolk från andra länder.
Sjömanskyrkan är en arbetslivskyrka, en konstellation av kyrka och arbetsliv. Sjömanskyrkan är både plats och begrepp för en yrkeskategori som kan minnas en storhetstid och
hoppas på en positiv och expansiv utveckling, inte minst utifrån ett framtida hållbart
miljöperspektiv.
För dem som har seglat och för dem som idag ”seglar” och för dem som genom studier
förbereder sig att en dag arbeta ombord, är det viktigt att Sjömanskyrkan är identitetsbärare både för sjöfolket och med ansvar för evangeliet, människovärdet och skapelsen,
som är Sjömanskyrkans och hela Kyrkans motivering och grund.
Trots utflaggning av svenska fartyg och förändringar inom sjöfarten kommer Sjömanskyrkan även i framtiden att vara en tillgång för sjöfolket och för de organisationer som
på ett eller annat sätt är en viktig del av svensk och internationell sjöfart och handel.

Tack

Styrelsen vill med denna årsredovisning, som bara kan återge glimtar från en omfattande verksamhet, rikta ett tack till såväl enskilda personer som organisationer, kommuner, kyrkliga församlingar och näringsliv, som alla är våra samarbetspartners i det
viktiga arbetet att i dag vara Sjömanskyrka.
Ett stort tack till en mycket duktig personal för det gångna årets arbete.
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Statistik
SJÖMANSKYRKAN I GÖTEBORG
				
				
2018
Dagliga gäster
		
34966
Gäster i Kafé Kuling
		
14979
Gäster vid 194 (248) (208) uthyrningstillfällen
11919
Gäster vid information och studiebesök 4 (4) (4)
86
Gemenskapsarrangemang
		
		
389
Deltagare i 34(43) (39) gudstjänster
903
Kyrkliga handlingar
7
Hem- och sjukbesök
		
28
Båtbesök
			
			
793

2017
37585
19505
9544
85
410
1408
8
101
98

2016
41927
24504
9265
152
442
736
3
228
1 002

SJÖMANSKYRKAN I BOHUSLÄN
				
				
Båtbesök
		
Besök på IT-centrat Maj 2011-dec 2018

2018
120
4600

2017
76
4100

2016
281
3500

SJÖMANSKYRKAN I HALMSTAD
Dagliga gäster
Båtbesök
			
Gäster vid programtillfällen 4 (4)(4)
Deltagare i 11 (11) (10) gudstjänster

2018
10 256
495
180
551

2017
11430
513
215
682

2016
10 132
540
251
700

I övrigt hänvisar vi till resultat- och balansräkning samt noter
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Flerårsöversikt i Tkr

2018

2017

2016

2016

Summa rörelsens intäkter		
Årets resultat			
Summa eget kapital			

5375
-291
-752

6337
313
-360

56723
-574
-674

5979
2528
-100

Förändring i eget kapital							
Bundet
Fritt
Förändring eget kapital
eget kapital
eget kapital
					
1 843 856
Omklassifiering till skuld
Årets resultat						
Belopp vid årets utgång 		
1 843 856

Ändamåls
bestämda medel

- 2 304 257
-291 313
- 2 595 570 		

I övrigt hänvisar vi till resultat och balansräkning samt noter
2018-01-01
RESULTATRÄKNING					
Not 2018-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning						
2
3 321 325
Gåvor, anslag och kollekter				
2
2 053 738
Summa rörelsens intäkter						
5 375 063
					
Rörelsens kostnader
Personalkostnader						
3
-3 511 186
Övriga externa kostnader					
2
-2 084 451
Av och nedskrivningar avmateriella			
4,5				
och immateriella anläggningstillgångar			
-76 050
Summa rörelsens kostnader 					
-5 671 687
				
Rörelseresultat							
-296 624
Finansiella intäkter och kostnader 		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Resultat efter finansiella poster					
							
Årets resultat							
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100 000
-100 000
0
2017-01-01
2017-12-31
3 141 990
3 194 881
6 336 871
- 3 325 385
- 2 610 728
-87 206
-6 023 319
313 552

77 708
-72 397
5 311

80 407
-80 721
-314

-291 313

313 238
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BALANSRÄKNING

							
TILLGÅNGAR						

2018-01-01
Not 2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader							
Inventarier							
Pågående nyanläggning					

4
5
6

707 137
396 822
1 083 264

729 159
450 850
1 083 264

									
			
Finansiella anläggningstillgångar
				
Fonderade bankmedel					
8
									

2 187 223

2 263 273

666 186
666 186

861 966
861 966

Summa anläggningstillgångar					

2 853 409

3 125 239

Omsättningstillgångar
Kundfordringar							
Övriga fordringar							
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Kassa och bank							

56 342
94 154
189 977
3 124 873

83 536
64 383
90 610
1 931 378

Summa omsättningstillgångar					
		
				

3 465 346

2 169 907

SUMMA TILLGÅNGAR					

6 318 755

5 295 146
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EGET KAPITAL OCH SKULDER		

Not

2018-01-01
2018-12-31

Fondmedel och eget kapital
Bundet eget kapital
Sjömanskyrkans grundkapital		
1 843 856
Summa bundet eget kapital		
1 843 856
Fritt eget kapital							
Subventionsfond		
32 237
Balanserat underskott		
-2 336 494
Årets resultat		
-291 313
Ändamålsbestämda medel
7
Summa fritt eget kapital		
- 2595 570
Summa eget kapital		
Avsättningar
		
Avkastningsfonder
8
Summa avsättningar		
Långfristiga skulder
Långfristiga lån					
9
Summa långfristiga skulder				
				
Kortfristiga skulder
Kort del av långa lån					
Kortfristiga lån						
Leverantörsskulder					
Övriga kortfristiga skulder				
Förskott från samarbetspart			
7,10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder				
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2017-01-01
2017-12-31
1 843 856
1 843 856
32 237
-2 649 732
313 238
100 000
-2204257

-751 714

-360 401

571 358
571 358

771 151
771 151

3 960 000
3 960 000

3 540 000
3 540 000

580 000
500 000			
138 730
122 726
798 855
398 800
2 539 111

320 000
195 619
116 963
400 000
311 814
1 044 396

6 318 755

5 295 146
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3)
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Med intäkt menas ett flöde av ekonomiska fördelar som är hänförliga till en räkenskapsperiod och som organisationen
erhåller för egen räkning. Sådana intäkter uppkommer genom vår verksamhet, gåvor, insamlade medel eller på annat
sätt. Intäkterna från samtliga verksamheter intäktsredovisas i den period de hänför sig till.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisastill anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
avskrivningar. Tillgångar skrivs avlinjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjande perioder tillämpas.
Organisationens byggnader har delats upp i komponenter.
Byggnader					

Antalet år

50

Inventarier					

Antalet år

5-20

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.
Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Verksamhetsgrenarnas respektive nettoomsättning redovisas under respektive resultaträkning per enhet.
Not 3 Personal		
Medeltalet anställda bygger på tjänstgöringsgrad relaterad till normalarbetstid.
							
2018-12-31
Medeltalet anställda						
9			
Varav kvinnor							
6
		
Löner och ersättningar					
2 388 786
Pensionskostnader						
234 848
Sociala avgifter							
715 854
										
Summa löner, pensionskostnader och sociala avgifter		
3 339 488		
Kostnad för köpta tjänster, friskvård och övriga personalkostnader
Summa personalkostnader					
		
Erhållna arbetsmarknadsbidrag				

3 102 879		

171 698

222 506		

3 511 186

3 325 385		

378 091
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2017-12-31		
9		
7		
2 267 453			
173 153			
662 273			

331 268
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Not 4 Fastigheter
Fastigheten är en skattebefriad enhet och har därmed inget taxeringsvärde. Marknadsvärdet uppskattades 2015
till 17,0 mkr.
							
2018-12-31
2017-12-31			
Ingående anskaffningsvärde					
1 101 144
Årets anskaffningar							
-		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde				
1 101 144

1 101 144
-			
1 101 144		

Ingående ackumulerade avskrivningar				
-371 985
Årets avskrivningar enligt plan 2 %					
- 22 022
Utgående ackumulerade avskrivningar				
-394 007
Bokfört värde							
707 137
				
Not 5 Inventarier						
2018-12-31
			
Ingående anskaffningsvärde					
1 328 635
Anskaffningar								
-		
Utrangerat								
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden				
1 328 635

-349 963		
- 22 022		
-371 985		
729 159			
2017-12-31
1 653 763		
-325 128		
1 328 635			

Ingående ackumulerade avskrivningar				
-877 785
Utrangerat								
Årets avskrivningar						
-54 028		
Utgående ackumulerade avskrivningar				
-931 813
			
Bokfört värde							
396 822		
			

-1 137 729
325 128			
-65 184			
-877 785			

Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
2018-12-31
anläggningstillgångar
Posten avser projektering och bygglov för planerad ombyggnation
av fastigheten.
Ingående anskaffningsvärden					
1 083 264
Årets anskaffningsvärden							
-		
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden			
1 083 264

2017-12-31		

450 850

1 083 264		
1 083 264

Not 7
Medel som var avsedda för ombyggnation till hotellverksamhet.
Har 2018 omförhandlats till ett kortfristigt lån
Not 8 Avkastningsfonder					

2018-12-31

FAOG Brodins minnesfond
					
Söderhielm-Bothens fond		
				
Karl I Petterssons fond						

10 000
10 000
1 177

R V Lörqvists fond						
EOF Almestedt							
S Johanssons minne						
COR Ljungqvists minne						

68 510
5 980		
121 497
266 932

HOH Ericssons donation						
ACA Larssons minnesfond					

59 535		
27 727		
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571 358

2017-12-31
10 000
10 000		
201 410		

68 442 		
5 975			
121 382			
266 759		
59 484 		
27 700 		

771 152		
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Differensen mellan fonderade bankmedel på tillgångssidan och avkastningsfonder på skuldsidan
utgör disponibla medel.
Not 9
Långfristiga skulder som förfaller till betalning inom 5 år 1 120 000efter 5 år 2 840 000,
Not 10
Förskottshyror 400 000 avseende planerad hotellverksamhet för sjöfolk
har 2018omförhandlats till ett kortfristigt lån
Under året har ITF, Seafarers Trust Grant,förskotterat 825 000 kr för uppgradering
av kök i Sjömanskyrkan i Göteborg. Del av summan har använts till ny utrustning.
Återstår 798 855 kr.
Not 11								
Ställda panter

2018-12-31

Pantbrev i Majorna 408:1 i Masthuggs församling			

9 000 000
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2017-12-31		
9 000 000

Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs Stift. Org nr 857201-9936

GEMENSAM FÖRVALTNING
			
								
							
2018		
Intäkter
Kollekter och gåvor				
180 508		
Testamenten						
Anslag Göteborgs stift				
203 040		
Anslag övriga					
300 000
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter		
77 708
Övriga intäkter						
1 254		
					
----------SUMMA INTÄKTER				
762 510		
		
Kostnader				
Löner och personalkostnader			
Administration och arvoden till revisionsbyrå
Hemmahamn					
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Utdelning av fondmedel				
Avskrivningar						
Övriga kostnader						
				
SUMMA KOSTNADER				
			
ÅRETS RESULTAT		
		

545 993		
122 094		
121 070
72 397		
70 289		
5 140		
32 718
---------969 701
-207 191
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2017
156 516		
42 633				
196 668				
300 000				
80 407					
3 440					
-----------		
779 664					

603 768				
117 398				
126 874 				
80 656					
71 531			
5 140					
22 639					
-----------1 028 006					
-248 342
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SJÖMANSKYRKAN I GÖTEBORG		
									
Intäkter
				
Kollekter och gåvor							
Testamenten							
Anslag Göteborgs kommun						
Anslag Göteborgs kyrkliga samfällighet					
Anslag Göteborgs stift						
Anslag Göteborgs stift, bil(se bilkostnader)					
Anslag övriga								
Arbetsmarknadsbidrag		
				
Kaféservering								
Konferens, servering							
Konferens, lokalhyror							
Övriga lokalhyror							
Övriga Övriga intäkter						
							
SUMMA INTÄKTER							
			
			
Kostnader
Varukostnad kafé o konferens						
Löner och personalkostnader		
		
Lokalkostnader							
Administrationskostnader						
Bilkostnader		
						
Diakonal verksamhet							
Avskrivningar								
Övriga kostnader								
									
SUMMA KOSTNADER						
				
ÅRETS RESULTAT							
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2018

2017

127 403
201 035		
90 000		
50 760
453 998
188 521
885 958
682 314
420 425
435 084
98 872
-----------3 634 370

232 063		
-		
90 000
644 000		
199 860
500 000		
248 702
133 054
1 089 264
591 547
430 580
237 345
53 406		
--------4 449 821

530 120
2 152 485
618 893
79 629
13 383
259 768
70 910
9 709
----------

519 928
2 039 326
695 585
93 342
494 754
186 641
82 066
15 415
----------

3 734 897

4 127 057		

-100 527

322 764
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SJÖMANSKYRKAN I BOHUSLÄN		
2018		
Intäkter
Kollekter och gåvor							
13 523
Anslag Uddevalla pastorat						
90 000
Anslag Göteborgs stift						
14 100
Anslag Uddevalla kommun						
20 000
Anslag övriga									
-		
Arbetsmarknadsbidrag							
-		
Övriga intäkter							
12 420
					
		
		
----------SUMMA INTÄKTER
					
150 043
						
Kostnader
Löner och personalkostnader						
144 265
Lokalkostnader								
800		
Administrationskostnader						
10 915
Bilkostnader											
Övriga kostnader							
3 972
									
-------SUMMA KOSTNADER						
159 952
		
ÅRETS RESULTAT							
- 9 909
							
SJÖMANSKYRKAN I HALMSTAD					
2018
Intäkter
Kollekter och gåvor		
					
35 271
Anslag Halmstads pastorat						
90 000
Anslag Göteborgs stift						
14 100
Anslag Diakonikretsen						
210 000
Anslag övriga								
10 000
Arbetsmarknadsbidrag						
189 570
Kaféserveringen							
344 624
Övriga intäkter							
12 282
									
--------SUMMA INTÄKTER							
905 847
Kostnader
Varukostnad kafé							
103 637
Löner och personalkostnader						
668 443
Lokalkostnader							
87 894
Administrationskostnader						
10 964
Diakonal verksamhet							
7 195
Övriga kostnader							
1 400
									
---------SUMMA KOSTNADER						
879 533
				
ÅRETS RESULTAT							
26 314
26

2017
25 622
70 000
16 620
20 000
66 875
33 362
19 773
-------- -252 252
94 620
9 822
12 725
3 442
5 680
--------126 289
125 963
2017
54 595
90 000
13 852
210 000
16 875
164 851
352 707
32 661
-----------935 541
96 711
587 671
116 745
12 022
9 149
390

---------822 688
112 853
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