Årsredovisning 2019

Förvaltningsberättelse
Ändamålsparagrafen:
”Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift har till uppgift att driva sjömanskyrklig
verksamhet i Göteborgs stift med särskilt sikte på sjöfarande ungdoms vård, fostran och
utbildning samt behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade sjömäns omvårdnad”
Det framgår av stiftelsens stadgar att biskopen är stiftelsens inspektor.
För fullgörande av Stiftelsens ändamål har följande genomförts under året.
Styrelse och förvaltning					
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Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under 2019 genomfört 10 sammanträden. Ordförande Per A Sjöberger
avgick i februari. Vid styrelsemöte i april valdes Lennart Ling till ordförande och Christina Backman till vice ordförande. Sekreterare har varit Margareta Svensson och kassaförvaltare vik. sjömanspräst Hans-Evert Renérius. På decembermötet valdes Christina
Rogestam till ordförande efter det att Lennart Ling avsagt sig uppdraget på grund av
sjukdom.
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Ledamot/suppleant:

Utsedda av:

Christina Backman
suppleant: Gus Kage				

Göteborgs stad

Lennart Ling
suppleant: Bertil Hammargren

Sjöpensionärernas Klubb i Gbg

Johan Marzelius
suppleant: Alessandro Chiesi

Sjöbefälsföreningen

Peter Skoglund
suppleant: Daniel Holmgren			

SEKO-Sjöfolk

Margareta Svensson
suppleant: Lennart Weibull t o m april		
Mauritz Palm fr o m juni			

Göteborgs stift

Per-Erik Abenius			
		
Birgitta Lundin				
Suppleant: Erling Eriksson			

Stadgarna § 4 mom. C
Stadgarna § 4 mom. C

Doris Åberg

Stadgarna § 4 mom. C

Hans-Evert Renérius				

vik. sjömanspräst

Astrid Linárd Ehrman			

Ekonom, adjungerad

Personalrepresentant				

Vakant

Arbetsutskottet (AU) har bestått av ordförande Lennart Ling, vice ordförande Christina
Backman, sekreterare Margareta Svensson, Johan Marzelius och Hans-Evert Renérius.
Ekonom/ekonomichef Astrid Linárd Ehrman har varit adjungerad till AU-mötena. Under
året har AU haft 10 möten.
AU är styrelsens personal- och ekonomiutskott. Ekonomichefen Astrid Linárd
Ehrman adjungeras till AU:s sammanträden.
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Sjömansprästtjänsten
Hans-Evert Renérius tillträdde 1 november 2018 och har under 2019 tjänstgjort som
sjömanspräst på 75% av heltid, såsom stiftsadjunkt och har avlönats av Göteborgs stift.
Anställningen upphörde enligt kontraktet 31 december 2019.
Gemensam förvaltning – Göteborg, Bohuslän och Halmstad
För den gemensamma förvaltningen ansvarar ekonomichef Astrid
Linárd Ehrman på 100% och ekonomiassistent Sven-Olof Knapasjö på
20%, ekonomiassistent. Bodil Carlund är receptionist på 60%.
Revisorer
Som revisorer har Sjömanskyrkan anlitat auktoriserade revisorn Björn Ellison med ersättaren Jonas Jonasson. Förtroendevald revisor är Michael Ekdahl med Katarina Evenseth
som ersättare.

Händelser under och efter räkenskapsårets slut
Tidningen Hemmahamn
Sjömanskyrkans tidning Hemmahamn kom ut med 4 nummer under året. Tidningen har
speglat Sjömanskyrkans verksamhet i Halmstad och Göteborg. Även artiklar av mer
allmän karaktär har förekommit.
Tidning har ofta innehållit en ledare, som belyst Sjömanskyrkans aktuella situation.
För planering, genomförande och layout har Hans-Evert Renérius och Kerstin Franzén
ansvarat. År 2019 var tidningens 60:e årgång. Första årgången var 1959. Nu har även
tidningen från år 2008 inbundits såsom tidigare.
En grupp frivilliga har med tålamod adresserat och packat tidningen före utskick
till ca 5 000 mottagare över hela landet.
Sjömanskyrkans hemsida
Sjömanskyrkans hemsida finns på Internet: www.sjomanskyrkan.se. Den uppdateras kontinuerligt. På sidan visas verksamheten på Sjömanskyrkan. 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. Årsredovisningen finns också på
Hemsidan.
Tidningen Hemmahamn kan här läsas digitalt. Här finns också information om söndagens
gudstjänster, musikaliska och kulturella arrangemang; föreläsningar och föredrag.
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Sjömanskyrkan har på hemsidan länkar till bl a Sjömanskyrkorna i Sverige.
Vi finns också på Facebook: Svenska Sjömanskyrkan i Göteborg.
Göteborgs stift
Under hösten kallade biskop Susanne Rappmann till ett sammanträde med Stiftelsens styrelse, biskopen och direktorn för Göteborgs stift samt representanter för Stadsmissionen
och för församlingar som har hamnar i sitt distrikt. Syftet med mötet var att diskutera Sjömanskyrkans situation.
Göteborgs stad
Vid flera tillfällen har samtal förts med Göteborgs stad. Samtalen föranleddes av i första
hand information om hur Sjömanskyrkans fastighet på Amerikagatan 2 kan påverkas av
planerna på att bygga en bro eller tunnel som förbindelse över älven.
Kontakt med föreningar och företag
Under året har ett stort antal samtal med föreningar, företag, grupper och enskilda, som
tror sig ha intresse av byggnaden Sjömanskyrkan. Mycket tid har ägnats åt att bygga relationer med möjliga samarbetspartners.

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/Sjömansgården har varit en mötesplats för sjöfolket. I lokalerna 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 hamnar över hela världen.
Flera av våra äldre gäster har återkommit varje dag och har Sjömanskyrkan som ”sitt
andra hem”. Sjömanskyrkan har även haft en uppsökande verksamhet bland sjömän och
sjömanshustrur som blivit ensamma. De kan ha drabbats av sjukdom och behövt hjälp
med sjukhusbesök och regelbunden tillsyn.

4

Ett antal av Sjömanskyrkans gäster har önskat få hjälp att komma i kontakt dels med representanter för olika myndigheter, när det har handlat 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 har Sjömanskyrkan hjälpt
med kontakt till andra instanser. Flera av det äldre bland sjöfolket har - på grund av olika
sjukdomar och handicap - blivit bundna vid sina lägenheter. Sjömanskyrkan gör därför
hem- och sjukbesök, som i viss mån kan lindra ensamheten.
Ungdomar under utbildning kontaktar då och då Sjömanskyrkan med frågor som rör stipendieansökningar.
Gudstjänster, kyrkliga handlingar, konserter och studiebesök
I ”Skeppet” eller i vårt andaktsrum har det hållits gudstjänst om söndagarna kl 13 – från
september till och med maj. Gudstjänsterna har annonserats i Göteborgs-Posten under
”predikoturer”. Under året har Ulla Gyllenros varit Sjömanskyrkans inhyrda musiker
vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Till sjömansprästens hjälp har Sune Karlsson
och Owe Granstedt medverkat.
Antalet gudstjänster under året har varit 35 med 452 deltagare. Ett antal musikgudstjänster har också förekommit, såsom bl.a. Vårkonserten och Julkonserterna med
Högsbokören och Magnus Wassenius med familj. Dubbla föreställningar med ca
200 besökare i varje konsert. Dessa har varit mycket uppskattade.
Under året har ett antal begravningar och minnesstunder hållits i Sjömanskyrkan. De har
också varit dop och vigsel.
När det gäller kyrkliga handlingar finns inte något clearingavtal med Svenska kyrkan.
Därför måste den eller de personer som önskar Sjömanskyrkans tjänster betala alla kostnader.
Krigsseglardagen
Krigsseglardagen. Krigsseglarna under andra världskriget uppmärksammades med minnesgudstjänst söndagen den 1 september. Gudstjänsten hölls i Skeppet. Högtidstalare var
sjökapten Lars Zimmerman, som bl.a. talade om vikten av att hålla de avlidnas minne vid
liv. Sjömansprästen Hans-Evert Renérius predikade, och påtalade vikten av levande tro i ett
liv av faror och motgångar. Hav och himmel vakaröver ”havets folk” och den trygga hamnen finns alltid närvarande.
Flottans män medverkade med sång och musik. SEKO Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen,
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Sjömanspensionärerna nedlade en krans vid minnesmärket över de svenska sjömän
som gick bort under stora umbäranden under krigsåren 1939-45.
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 Mariebergs kyrkogården för att lägga ned en krans vid minnesmärket över omkomna under kriget.
Trotjänare
Vid årsskiftet, då denna rapport skrivs, vill vi särskilt tacka för de insatser som några av
våra trotjänare gjort. Det är framför allt Rolf Öberg, som lämnade jordelivet den 23 november. Han var ovärderlig som vaktmästare och allt-i-allo i vårt hus, Amerikagatan 2.
Vidare Nisse Andersson, som regelbundet medverkade i tidningen Hemmahamn, där han
belyste ett eget sjömansuppdrag på bästa sätt.
Kulturnatta
Det var “Kulturnatta” på Sjömanskyrkan fredagen 25 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.
Under kulturnatten gjorde Högsbokören en gratis konsert kl. 20.00. Kafé Kuling hade
öppet och serverade kaffe och goda smörgåsar och bakverk. Fyrsällskapet ställde även ut
och presenterade sin verksamhet. ”Kulturnatta” arrangeras av Göteborgs Stad i samarbete
med det fria kulturlivet.
Övriga föredrag
23 april. Sjöfarten under Andra Världskriget. Föredrag och film. Lars Zimmerman.
12 september. Donsö – en del av 2:Världskriget. Film – 3 gubbar. Christer Karlsson,
Styrsö.
2 oktober. En kvinna till sjöss. Marie Byström.
29 oktober. Bland lotsar och fyrmän. Lars Zimmerrman.
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5 november. Mitt Majorna. Urban Börjesson.
27 november. Sjöräddningssällskapet. Thore Hagman.
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 värme. Under 2019 gjordes 49 sjuk- och
hembesök och 597 besök på båtar. Marina Bengtsson har varit assistent. Hon slutade sin
anställning 32 december 2019.
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.
Sjömanskyrkan möter därför de aktiva ute på fartygen, sjöfartsstuderande på skolorna,
sjömän ”som gått i land”. Många äldre 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, arbets- marknadsdagar
och branschdagar. 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.

7

Uthyrning av lokaler
Regelbundna hyresgäster är Representanter från olika rederier, de olika sjöfackförbunden,
Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb (GKDK), Göteborgs seniorer, SPF Linnéstaden,
Gamla Majgrabbar, Taubesällskapet, Sjöpensionärernas klubb och Fyrsällskapet. Diskussionsklubben 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 bl a bastu och snickarverkstad. Den största
ytan disponeras av Svensk/finska föreningen, som är inhyrd av Carl Johans församling.
Sammanträdesrummet hyrs ut per tillfälle.
Snickeriet är tidigare upprustat för att uppfylla godkända säkerhets- och arbetsmiljöregler.
Dock har inga uthyrningar skett. Endast några frivilliga medarbetare har fått ha tillgång
till lokalen.
Konferenser
Viola Pettersson Vergouwe har varit ansvarig för konferens- och uthyrningsverksamheten.
Efter information om uppsägning lämnade hon Sjömanskyrkan i oktober för annan anställning.
Under året har 8 907 personer vid 159 tillfällen hyrt in sig i Sjömanskyrkans lokaler.
Stort arbete har gjorts för att marknadsföra Sjömanskyrkans lokaler företrädesvis till sjöfarts anknutna föreningar, organisationer och företag. Församlingar och begravningsbyråer
är en viktig målgrupp att erbjuda sjömanskyrkans lokaler.
Eftersom den aktiva personalen inte haft någon hållbar framförhållning för
Sjömanskyrkans lokaler har inga nya bokningar gjorts under hösten.
Aktiviteter i Sjömanskyrkans regi
En återkommande träff under måndagseftermiddagen har varit ”Måndagskaffet” kring ett
dukat kaffebord.
Ett stämningsfullt Luciafirande genomfördes av en grupp musikstuderande inför
pensionärerna den 11 december.
Julbordsresan fredagen den 6 december blev en fin och trevlig upplevelse mellan
Göteborg och Fredrikshamn. Ombord på Stena Danica serverades frukost på överfarten.
Under hemfärden bjöds på fartygets julbord med sedvanliga ingredienser. En lyckad och
fin samvaro mellan våra gäster och vår personal.
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Luciafesten för Sjöpensionärernas klubb med Sjömanskyrkan som värd fick en annan
utformning på grund av sjukdom. Istället talade vik. sjömansprästen Hans-Evert Renérius
om Lucia och Julen, samt spelade på sin silvertrumpet några kända julstycken.
Torsdagen den 19 december blev den sista dagen som lunch kunde serveras på restaurang
Kulingen. Köket är stängt och personal uppsagd.
Avslutningsfest – trots allt.
Fredagen därefter - den 20 december - var det stor julfest med levande musik i Sjömanskyrkans lokaler. Det formades till en fin och trevlig avslutning med kyrkans stamgäster
och personal. Många tal och tack till personal och frivilliga som stöttat och arbetat för
Sjömanskyrkan under alla år.

Samarbetspartners och understödjare
SiS, Sjömanskyrkorna i Sverige, är en förening som samlar alla sjömanskyrkor i Sverige.
Styrelsens ledamöter sammanträder 4 ggr om året, samt har en årlig konferens, där också
Sjömanskyrkan i Göteborg är representerad.
Till Sjömanskyrkans understödjare kan räknas kyrkliga organisationer, sjöfartsanknutna
föreningar och organisationer som Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Stiftelsen Göteborgs Sjöfartshotell, Sjömanna Sällskapet i Göteborg, Neptuni-Orden i Stockholm,
Sjöpensionärernas klubb i Göteborg, och Sjömansinstitutet i Stockholm.
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 sjöfartsanknutna företag som sponsrar Sjömanskyrkans verksamhet för aktiva och före detta sjöfolk.
Personalen
Sjömanskyrkans personal har deltagit i flera branschmässor, som handlat om sjöfart,
rederier, organisationer som står sjöfolket nära, bl.a.vetenskapscentrum på Hisingen
och den internationella sammandragningen på Donsö – DSM 19 – 3-4 september.
Personal har också deltagit i SiS – Sjömanskyrkornas årliga möte. I år skedde sammankomsten i Helsingborg under två dagar.
Personalen har även haft en heldag för övergripande planering under våren på
Råda Rums konferensanläggning i Mölnlycke.
Personalsamlingar har ägt rum en gång per vecka.
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På grund av ekonomiska skäl varslades all personal om uppsägning i september 2019.
Personalen har olika lång uppsägningstid.
Efter årsskiftet
Efter årsskiftet bedrivs viss verksamhet i begränsad omfattning. Caféet är öppet tisdag
förmiddag för fika och social samvaro, gudstjänst hålls i kyrksalen varje söndag och våra
avtalskunder bedriver sina möten som vanligt (i vart fall tills Coronaoron slog till). Ansökan om permutation av stadgans 2 § kommer att insändas till Kammarkollegiet.
Vinterns stormar har orsakat en vattenskada på byggnaden som nu håller på att åtgärdas,
men som orsakar stiftelsen en kostnad.

Sjömanskyrkan i Bohuslän
Övertagande
Under den första månaden på året genomfördes samtal och förhandlingar med kyrkoherde
och kyrkokamrer i Uddevalla församling. Det handlade om att få Uddevalla församling
att ta över den sjömansorienterade verksamheten framför allt i Uddevalla hamn. Därför
kunde vi under februari månad överföra den sjömanskyrkliga verksamheten till församlingen som huvudman.

Sjömanskyrkan i Halmstad
Arbetsgrupp
Sjömanskyrkan i Halmstad med dess arbetsgrupp är mycket engagerad i det lokala arbetet.
Besök, öppethållande och båtbesök
Sjömanskyrkan håller öppet måndag-torsdag kl.09.00-1600, fredagar 0900-1200.
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 8 758.
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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 457 personer deltog i gudstjänsterna. I samband med gudstjänsterna
serverades kaffe med dopp, som Sjömanskyrkans lokala arbetsgrupp tog ansvar för.
I månadsskiftet juni/juli 2017 kom segeltävlingen Tall Ships Race till Halmstad. Den var
starthamn för de stora segelfartygen. Under några dagar fylldes Halmstad hamn av många
segelfartyg med sina besättningar. Sjömanskyrkan i Halmstad låg i promenadstråket mellan hamnen och innerstaden vilket gjorde att besöken blev många av Halmstadsbor, tillresta och besättningar som besökte Sjömanskyrkan och dess café.
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 1 september hölls korum samt tände ljuständning till minne av
alla de sjömän som fallit offer för krigets härjningar till havs. Gudstjänsten inramades
av sång och musik. Samlingen avslutades traditionsenligt med servering. . Totalt 52 deltagare.
Stöd och samarbete
Halmstads församling och Diakonikretsen understödjer Sjömanskyrkans arbete med generösa anslag.
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. Driftskostnaderna fördelas 50/50 mellan
kyrkan och båtklubben.
Personal
Två personer med lönebidrag är anställda med vardera 50 %. Under våren och sommaren
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, Lasse Hult, på ca 25 % att ansvara för fartygsbesöken i Halmstads hamn. Övriga
Hallandshamnar, Falkenberg och Varberg, är också denna person ansvarig för. Men då
för Sjömansservice´ räkning. I Halmstads hamn gjordes 479 båtbesök. I Hallands hamnar
gjordes totalt 1 362 fartygsbesök.
På grund av ekonomiska skäl varslades personalen om uppsägning i september 2019.
Anställningarna upphörde i december 2019.
11

Övertagande.
Flera samtal har skett mellan personal från Sjömanskyrkan i Göteborg och representanter
för Halmstads församling – som kyrkoherde och förtroendevalda i ledande positioner.
Först under december månad kom besked om att Halmstads församling är beredd att bli
huvudman för den sjömanskyrkliga verksamheten i Halmstad. Sjömanskyrkans verksamhet avvecklades i sin helhet i december 2019. Halmstads församling avser att starta en
snarlik verksamhet under början av 2020.

Övrig information
Med anledning av att stiftelsen har ett negativt eget kapital upprättas kontrollbalansräkning. I byggnaden Majorna 408:1finns ett övervärde på ca 15,7 milj.kr vilket visar att
stiftelsens kapital är positivt.
Stiftelsen har haft ett pågående projekt som redovisats som pågående nyanläggning.
Då detta inte kommer att fullföljas har styrelsen beslutat att kostnadsföra posten vilket
medför en försämring av resultatet med motsvarande summa.

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 hoppas på en positiv och expansiv utveckling.
För dem som har seglat och för dem som idag ”seglar”, och för dem som genom studier
förbereder sig att arbeta ombord, är det viktigt att Sjömanskyrkan är identitetsbärare både
för sjöfolket och med ansvar för kristen fostran, människovärde och skapelse.
Trots utflaggning av svenska fartyg och förändringar inom sjöfarten kommer Sjömanskyrkan även i framtiden att vara en tillgång för sjöfolket och för våra närliggande organisationer, som på ett eller annat sätt är en viktig del av svensk och internationell sjöfart och
handel.
Framtiden
Styrelsen överväger olika alternativ för att få ordning på stiftelsens ekonomiska situation.
Det handlar om möjligheten att sälja hela bygganden eller att ta in
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någon/ra delägare för att få bort de gamla skulderna. Förhoppningen är att detta ska kunna
genomföras vid halvårsskiftet. Viktigast för stiftelsens primära ändamål är att kunna återuppta besöksverksamheten på fartyg samt den sociala verksamheten för äldre sjömän.
Tack
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt visat sitt stöd för Stiftelsens verksamhet.
Ett tack också till personalen som outtröttligt arbetat för att hitta lösningar på stiftelsens
problem.

Statistik
SJÖMANSKYRKAN I GÖTEBORG
			
		
Dagliga gäster
Gäster i Kafé Kuling
Gäster vid 159 (194) (248) uthyrningstillfällen
Gäster vid information och studiebesök 2 (4) (4)
Gemenskapsarrangemang, antal deltagare
Deltagare i 38 (34) (43) gudstjänster
Kyrkliga handlingar
Hem- och sjukbesök
Båtbesök
SJÖMANSKYRKAN I BOHUSLÄN

2019
32 757
14 804
8 907
57
1 097
452
12
49
597

2018
34 966
14 979
11 919
86
389
903
7
28
793

2019

2018

2017

120
4 600

76
4 100

2018

2017

10 256
495
180
551

11 430
513
215
682

Båtbesök
				
Besök på IT-centrat Maj 2011-dec 2018

-

SJÖMANSKYRKAN I HALMSTAD
		
Dagliga gäster
Båtbesök
Gäster vid programtillfällen3 (4) (4)
Deltagare i 11 (11)(11) gudstjänster

2019
8 758
479
120
457
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2017
37 585
19 505
9 544
85
410
1 408
8
101
98

14

15

16

17

18

19

20

21

1
9

22

23

24

25

26

27

