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I.

Presentasjon
Hovedvirksomheten for Sjømannskirken på 52. gate å ta imot besøkende; i
åpningstiden, ved søndagens gudstjeneste og ved de ulike ukentlige og årlige
arrangementene. Vi er først og fremst en besøkskirke der de som besøker kirken er
jevnt fordelt på kategoriene «fastboende» og «turister». Ett godt egnet bygg gir oss
unike muligheter til et nærvær som betyr mye for nordmenn i byen. Til dette hører
også gjesteleilighetene som tilfører oss mye.
I tillegg til arbeidet i New York, betjener vi også «satelittmenigheten» vår i
Washington DC med månedlige gudstjenester.

II.

Året som har gått – kort oppsummering
Sammenlignet med tidligere år, er antall lønnede medarbeidere ved kirken redusert.
Dette har ført til både nødvendig og ønsket konsentrasjon om kjernevirksomhet som
søndagens gudstjeneste og å sørge for at flest er på jobb de dagene vi har størst
besøk. Det som skjer lørdager og søndager utgjør nå en større del av den ukentlige
virksomheten.
Det har vært arbeidet med å oppgradere de tre enhetene som leies ut til besøkende
norske turister. Bygget er en verdifull eiendom som både krever sitt, men som også
representerer et potensiale vi kan trekke veksler på framover. Beredskapsarbeidet er
et felt som blir viktigere og viktigere spesielt i forhold til de stedlige norske
virksomhetene.

III.
Nøkkeltall fra 2018:
Aktivitet
Samlet ordinært besøk

2007
20197

2016
17017

2017
13381

2018
12738

Antall gudstjenester
Antall gudstjenestedelt.
Antall nattverdsfeiring
Antall nattverdsgjester
Antall døpte
Antall konfirmerte
Antall vielser
Antall gravferder

76
3610
100
2163
15

75
4252
64
2011
3
7
31
4

77
4032
64
1733
8
15
25
1

69
3601
54
1589
6
17
29
4

Antall besøk (syke-, hjemme-,
fengsel-, bedrifts- og andre)
Antall sosialsaker
Arb. med sosialsaker
Deltagelse andres arr/repr
Antall deltagere andres arr/repr
Arrangement utenfor stasjon
Antall deltagere arr utenfor stasjonen

72

59

75

55

26

6
21
21
1165
9
323

17
43
13
917
7
101

7
20
4
720
3
122

668

714

604

2707

3785

3279

Antall «unike» frivillige – antall
personer
Frivillighet antall timer arbeidet

70

IV.
Kommentarer til nøkkeltallene
Tallene fra 2016 og tidligere er ikke direkte sammenlignbare da det ble ført statistikk etter
andre prinsipper.
Nedgang i antall gudstjenester skyldes hovedsakelig at vi ikke hadde
morgengudstjenester i fastetiden, at studentpresten besøkte Montreal, og at komitéen i
Boston har avsluttet sitt arbeid med gudstjenester der. Det er lavere produksjon på
arrangementer, i stor grad fordi den utsendte kulturlederstillingen er borte og fordi vi har
hatt færre familiearrangementer. Vi ser også at med færre ansatte, har vi vært mindre ute
på andres arrangementer og gjennomført færre besøk. Vi møter til sammen nesten
14,000 mennesker, nesten 1,000 færre enn i 2017.
Derimot ser vi en økning på antallet besøkende utenom arrangementer. Halvparten av
økningen skyldes overnattingen, men også at nordmenn som besøker byenhar
sjømannskirkebesøk på listen sin. Med en såpass stor økning i turister, så er det grunn til
å tro at vi gjennom året faktisk ser like mange, om ikke flere, «unike personer» enn det vi
gjorde tidligere.

V.
Mål for 2018 – hvordan gikk det?
Mål for 2018

Vurdering av måloppnåelse

-Sørge for at «ny» stab får satt seg, og
lande organiseringen av musikk- og
kulturarbeidet, inkludert Trygve Lie
Gallery.
-Konsentrere virksomheten om
kjerneaktiviteter og oppsøkende arbeid.
-Større fokus på beredskapsarbeidet.
-Finne ny form for arbeidet mot
barn/barnefamilier.

-Ny lokal musikk- og kulturmedarbeider.
Nedprioritert gallerivirksomhet. Mot nye
utlysninger og permisjoner.

Nye mål 2019
-Fortsatt konsentrasjon om
kjernevirksomhet.
-Flere bedrifts- / vafflebesøk
-Ansettelse i daglig leder og
vertskapsstillingen.

Kommentar til nye mål
-Styrke helgetilbudet

VI.

-Konsentrert virksomhet, mye å gå på mht. det
oppsøkende.
-Arbeides videre med.
-Har brukt mer aktivt de 18 lørdagene i året
«Barnas norske språkklubb» er hos oss.

-Bruke 1-2 tirsdager per måned
-Utlysninger i februar og ansettelse innen mai.

Antall årsverk ved årets utløp
Utsendt fra Norge, 4,5 årsverk:
Daglig leder 100%, kapellan 100%, diakonal medarbeider 100%, vertskap100%,
ektefelleansatt 50%.
Lokalt årsverk: Kontormedarbeider 100%.

VII.
Besøkssteder utenom kirken/enheten
Washington DC – Faste gudstjeneste andre søndag i måneden. I tillegg:
Konfirmantundervisning, søndagsskole, aktiviteter for familier, kirkekomite,
gudstjeneste/trosopplæringsutvalg, julemarked. Kontakt med ambassade..
Norfolk /Virginia Beach: Gudstjeneste i mai og desember.

Montreal – Gudstjeneste to ganger per år ved hjelp av sjømannspresten for studenter.
Greenwich, CT – Gudstjeneste på julaften.

VIII.
Skipsbesøk - nøkkeltall
Skipsbesøk
2006
Skipsbesøk (ant. besøk)

56

2016

2017

2018

0

1

1

IX.

Kommentarer til nøkkeltallene for skipsbesøk
Vi følger med, og er hele tiden stand by for besøk hvis det skulle dukke opp en
nordmann om bord i et av skipene som anløper i New Jersey.

X.

Økonomi
Endring i driften har gjort tallene lavere både på inntekts- og utgiftssiden, men 2018
gjøres opp nær i balanse. Regnskapet viser at økt virksomhet er en dyr måte å tjene
penger på. Det største potensialet ligger i ytterligere styrking av utleievirksomheten,
kombinert med kontroll på utgiftssiden der det brukes mest penger på det som gir
lønnsomhet på sikt. Fortsatt gjenstår arbeid med å sikre kirkens framtidige drift. Ikke
minst gjelder dette utnyttelsen av det potensialet selve bygningen representerer.

XI.
Brukergrunnlaget i tjenesteområdet – 2018
Ca antall nordmenn i
Uendret. Ca 4.000 i NYC, ca 7.000 i NY-området. Pluss ca
tjenesteområdet – 2018 2.000 i DC-området.
Definer viktigste
Det er en jevn fordeling på fastboende og turister. Adskillig
brukergruppe
færre på «expat»-vilkår. Gruppen eldre immigranter reduseres,
(studenter, expats,
spesielt i forhold til frivillighet..
fastboende, sjøfolk)
Få familier på Manhattan.
Hva er trolige
Turisttallet holder seg høyt, men er færre dager. Nesten kun
utviklingstrekk for
lokale kontrakter i de norske firmaene, unntatt
brukergruppene
utenrikstjenesten.
Nåværende, reduserte, bemanning oppleves som riktig. Viktig med troverdig nærvær i
verdensbyen. Ingen aktuelle nye besøkssteder. Viktig framover: Sikre åpningstidene og
gudstjenester hver søndag. Holde fram beredskapssiden. Få vaffel- / bedriftsbesøk inn i
årshjulet. Ha kapasitet for hjemme-/sykebesøk.
XII.
Oppsummering og avslutning
Stasjonen er godt rigget både for å holde posisjonen sin og for å møte framtidige
utfordringer. De ansatte må ha «allrounder-egenskaper». Inntekter fra bygget er sikkerheten
for fortsettelsen.

New York 31. januar 2019.

