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Göteborg är Skandinaviens största hamn. I hamnen lägger fartyg av många slag och 
nationaliteter till för lossning och lastning. Tiderna som fartygen ligger vid kaj är korta, men 
många är de sjömän som, oavsett nationalitet, hoppas på ett besök från Sjömanskyrkan. 
Sjömännen upplever långa tider av åtskillnad från sina familjer och besättningen är 
minimerad. Arbetet är farligt och kräver total uppmärksamhet. Det gäller att hantera alla dessa 
relationer och få vardagen att fungera. Att kunna prata av sig med Sjömanskyrkans 
representant fyller en viktig funktion. 
Det kan även gälla allt från hjälp med att kontakta familjen långt borta, enskilda samtal, till att 
kunna fira gudstjänst. Sjömanskyrkan försöker möta de aktiva såväl som de pensionerade 
sjömännen i deras verklighet. Sjömanskyrkans arbete är samtidigt missionerande och 
diakonalt. Vi ber, lyssnar, tröstar, uppmuntrar och visar på Hoppet, på Gud. 

 
Stiftelsen Sjömanskyrkan har av ekonomiska skäl sålt sin fastighet Sjömanskyrkan vid 
Stigbergstorget och i nuläget är vi en av flera aktörer som hyr en lokal för vår verksamhet i 
den byggnaden. Den verksamhet som för närvarande bedrivs i vår lokal är 
gemenskapssamlingar med äldre och pensionerade sjömän, samt gudstjänster på söndagarna. 
Vi har också en hel del urklipp från tidningar samt annan nautisk och sjömanskyrklig litteratur 
som brukar uppskattas att bläddra i eller låna hem. 
Från och med den 1 september 2022 har vi anställt Cecilia Petersson på 75% som samordnare. 
Nu kan vi åter besöka de fartyg som ligger i hamn, samt göra hembesök hos de äldre av 
sjöfolket, som på grund av olika händelser i sina liv blivit mycket ensamma. Sjömanskyrkan 
vill stötta och hjälpa dessa gamla sjömän genom att på olika sätt vara en öppning ut ur 
ensamheten. 
 
Sjömanskyrkans arbete bland sjöfolket behövs, men arbetet befinner sig i en brytningstid, som 
tex korta liggtider i hamn, internet mm. Detta kräver nya arbetssätt men innebär även nya 
möjligheter. Vi vet att den personliga kontakten behövs i arbetet i våra hamnar och på andra 
platser där sjöfolket samlas. Vi vet också att våra förböner är viktiga för sjöfolket. 
Sjömanskyrkan är kyrkan för sjöfolket och vi har en fortsatt viktig diakonal, social och 
själavårdande funktion att fylla. Vi ber nu om ditt stöd till vår verksamhet nu och i framtiden. 
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Ps Vi vore tacksamma om ni ville infoga oss i kyrkans förbön denna söndag: Vi ber för 
Sjömanskyrkan. Var med din Helige Ande nära alla medarbetare och alla dem som kommer i 
kontakt med Sjömanskyrkan längs vår kust. Du som stillade stormen och fick havet att lägga 
sig, ingjut hopp och mod och låt Sjömanskyrkan få vara en utsträckt hand präglad av värme, 
omtanke och kärlek. 
 


