
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, er menighetenes forlengede arm til alle 
nordmenn i utlandet, også til dem som er fra din menighet. Vår viktigste oppgave er 
å gi omsorg, trygghet og fellesskap langt hjemmefra. 
 
Pandemien gjør at færre nordmenn reiser utenlands, men det er fortsatt nordmenn 
som bor, arbeider og studerer i utlandet. Når nettverkene og nordmennene i 
utlandet blir færre, blir Sjømannskirkens tilstedeværelse enda viktigere for dem som 
trenger oss.

Med redusert aktivitet ved flere av sjømannskirkene mister vi dessverre viktige 
inntekter av vaffelsalg og arrangement, og kirkeofferet fra Norge blir derfor viktigere 
enn noen gang! Vår visjon er å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i 
verdens hverdag. Det skal vi fortsette med!

Vi håper deres menighet vil følge Kirkemøtets anbefaling om å gi et årlig offer til 
Sjømannskirken. Ønsker dere at vi er representert i gudstjenesten der offeret går til 
Sjømannskirken, og eventuelt bidrar i gudstjenesten, vil vi strekke oss langt for å 
imøtekomme dette. 

Hjertelig takk!
Med ønske om Guds velsignelse i arbeidet. 

Jeffrey Huseby, generalsekretær

Til opplesning i gudstjenesten: 

Dagens ofring går til Sjømannskirken, 
menighetenes forlengede arm til 
alle nordmenn i utlandet, også 
til dem som er fra vår menighet. 
Sjømannskirkens viktigste oppgave 
er å gi omsorg, trygghet og fellesskap 
langt hjemmefra. 

Nordmenns reisevaner er endret, 
men dette betyr ikke at det blir 
mindre bruk for Sjømannskirken, 
tvert imot. Når nettverkene og 
nordmennene i utlandet blir færre, blir 
Sjømannskirkens tilstedeværelse enda 
viktigere for dem som trenger det.

Over halvparten av Sjømannskirkens 
driftmidler må samles inn. 
Sjømannskirken er derfor helt 
avhengig av gode givere som deg. 

Tusen takk for at du bidrar til at 
Sjømannskirken kan være «Norsk 
kirke i utlandet».

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
norgesarbeidet@sjomannskirken.no

www.sjomannskirken.no
Gavekonto: 8220.02.83240

Org.nr: 938 555 222 MVA

Å møte mennesker der de er - i livet og i verden

Søknad om kirkeoffer 2021



Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet, er kyrkjelydane si forlenga arm til alle 
nordmenn i utlandet, også til dei som er frå din kyrkjelyd. Den viktigaste oppgåva vår 
er å gi omsorg, tryggleik og fellesskap langt heimanfrå.

Pandemien gjer at færre nordmenn reiser utanlands, men det er framleis nordmenn 
som bur, arbeider og studerer i utlandet. Når nettverka og nordmenn i utlandet blir 
færre, blir Sjømannskirken sitt nærvær endå vktigare for dei som treng oss.

Med redusert aktivitet ved fleire av sjømannskyrkjene misser vi diverre viktige 
inntekter frå vaffelsal og arrangement, og kyrkjeofferet frå Norge blir difor viktigare 
enn nokon gong. Vår visjon er å fremme Guds rike ved å vere ei tenande kyrkje i 
verdens kvardag. Det skal vi fortsette med!

Vi håper dykkar kyrkjelyd vil følge Kirkemøtet si anbefaling om å gi eit årleg offer 
til Sjømannskirken. Ynskjer de at vi er representerte i gudstenesten der offeret går 
til Sjømannskirken, og eventuelt bidrar i gudstenesten, vil vi strekke oss langt for å 
imøtekome dette.

Hjarteleg takk!

Med ønske om Guds velsigning i arbeidet.

Jeffrey Huseby

Til opplesing i gudstjenesten: 

Dagens offer går til Sjømannskirken, 
kyrkjelyden si forlenga arm til 
alle nordmenn i utlandet. Også 
til dei som er frå vår kyrkjelyd. 
Den viktigaste oppgåva for 
Sjømannskirken er å gi omsorg, 
tryggleik og fellesskap langt 
heimanfrå.

Nordmenn sine reisevanar er endra, 
men dette betyr ikkje at det blir 
mindre bruk for Sjømannskirken, 
tvert  imot. Når nettverka og 
nordmenn i utlandet blir færre, blir 
Sjømannskirken sitt nærvær endå 
vktigare for dei som treng det.

Over halvparten av Sjømannskirkens 
driftsmidlar må samlast inn. 
Sjømannskirken er difor heilt 
avhengig av gode givarar som deg.
 
Tusen takk for at du bidrar til at 
Sjømannskirken kan vere «Norsk 
kyrkje i utlandet».

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
norgesarbeidet@sjomannskirken.no

www.sjomannskirken.no
Gavekonto: 8220.02.83240

Org.nr: 938 555 222 MVA

Å møte menneske der dei er - i livet og i verda

Søknad om kyrkjeoffer 2021


