
Bo- og levebeskrivelse for Sjømannskirken i London 

Denne beskrivelsen er med utgangspunkt i en normaltilstand og ikke hverdagen slik den har 
vært under Covid-19 pandemien. 
 

Om London by 
London er en multikulturell metropol med nærmere 10 millioner innbyggere. Byen består av mange 
hundre ulike språk- og kulturgrupper, i tillegg til den britiske hovedkulturen. Byen har et mangfoldig 
og stort kulturtilbud innen alle genrer. 
 

Om Sjømannskirken i London 
Kirken er en tradisjonsrik sjømannskirke, med dype røtter i norsk historie. Den første norsk-danske 
kirken ble etablert i London i 1692. Sjømannskirkens nåværende arbeid ble startet av 
Sjømannskirkens grunnlegger Johan Storjohann i 1868, da han kom hit som første 
sjømannsprest. Kirken som Storjohann fikk reist, var den andre sjømannskirken i London, 
Ebenezerkirken, var i bruk fra 1872-1927. Den nåværende kirken, den tredje norske i London, St. 
Olavs kirke, ble innviet i 1927. Den var et sentralt samlingspunkt for nordmenn i eksil i London 
under 2.verdenskrig, og var menighetskirke for konge, kronprins og regjering, og domkirke for det 
frie Norge i krigsårene.  



 

Aktiviteter ved kirken 
Kirkens hovedsamling er gudstjenesten på søndag kl.11. Det er alltid kirkekaffe og lunsj på 
søndagene, og gudstjenestene er godt besøkt.  
Det holdes månedlige gudstjenester i Esher, ved Wimbledon, og noen årlige gudstjenester i 
Edinburgh, Glasgow, Newcastle og i Somerset. Stasjonen har ansvar for Storbritannia og Irland, 
unntatt studenter, som studentpresten har hovedansvaret for. Sjømannskirken i Aberdeen har 
ansvar for sjøfolk i Skottland. Det er ikke regulære skipsbesøk i London. 

Ut fra gudstjenesten som den ukentlige hovedsamling har det foregått et variert tilbud i og ut fra 
kirken. Dette er i langsom oppbygging og utvikling etter å ha vært svært redusert nå i 
pandemitiden. 
En normalmåned i sjømannskirken har bestått av ukentlig småbarns treff (onsdag), annenhver 
uke kvinneforening (torsdag) og lørdagsskole (lørdag), regelmessig konfirmantsamlinger. I tillegg 
til jevnlige samlinger for studenter og unge voksne, samt seniorlunsj og kirkeakademi.  
Det er ulike former for servering til aktiviteter og arrangement. Årlig er det en stor julebasar i 
november, julefest julaften og stor 17.maifeiring.  Utadrettet er det et ringeteam, som holder 
kontakt med mange, og jevnlig besøkstjeneste. 
 

Byggeprosjektet - St. Olavs House 
Byggeprosjektet St. Olavs House, på kirkens eiendom, er i gang med riving sommeren 2021 og 
bygging 2021-22. Bygget er på ca.1500 m2, og vil inneholde 11 leiligheter til kommersiell utleie, 
et lite pilegrimsleirsted med et dusin firekøysrom med dusj/toalett, en stor spisesal og kontorer. 
Leirer med, vekt på konfirmanter, har hittil vært hjørnesteinen. Ut fra det vil det utvikles ytterligere 
tilbud for kurs og samlinger for andre grupper. Vertskap vil være en naturlig bidragsyter i 
utviklingen av virksomheten. 
 

Beskrivelse av kolonien/menigheten 
Det norske miljøet i London er stort og sammensatt og besto før pandemien av omkring 15.000 
mennesker. Det er god kontakt mellom nordmenn i ulike sammenhenger. Nordmenn er bosatt 
over hele stor-London og UK, og er i alle aldersgrupper, livssituasjoner, og innen mange 
bransjer. Mange barnefamilier bor i Wimbledon-området, hvor den norske skolen 
ligger. Kirken har i senere år styrket arbeidet i dette området, og vi har nå ukentlige barne- og 
familiesamlinger på den norske skolen i Wimbledon, og månedlige gudstjenester i en leid kirke i 
Esher i Surrey, ca. 20 minutters kjøring fra Wimbledon. Det er også et vesentlig innslag av eldre 
bosatt i UK over mange år. 
 

Staben 
Det har i pandemitiden vært en omfattende endring i antall ansatte og staben består pr i dag av 
følgende stillinger ved sjømannskirken i London: 
Sjømannsprest/daglig leder 
Sjømannsprest 
Vertskap (vakant) 
Kateket 
Regnskapsfører/sekretær (80%) 
Vaktmester (40%) 
Organist arbeider på honorarbasis. 
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Frivillig engasjement 
Kirken har hatt et stort antall frivillige, med ulike grad av omfang, fra de som har en oppgave til de 
som er med på mye. Arbeidet med rekruttering og organisering av frivillige er viktig videre. 
 

Samarbeid med andre institusjoner 
Det er godt etablert samarbeid med den norske ambassaden i London. og god kontakt med andre 
samarbeidspartnere, som KFUK-Hjemmet, Den norske skolen, Handelskammeret.  
 

Offentlig kommunikasjon 
Det er meget god offentlig kommunikasjon i området og hele London. Tre flyplasser har direkte 
flyruter til Norge. Kirken har en tjenestebil. Norsk sertifikat kan benyttes, men det anbefales å 
endre til UK-sertifikat. Bruktbiler er meget rimelige i England, men forsikring relativt dyr. 
 

Skole og barnehage 
Det brukes vanligvis lokale skoler og barnehager i nærmiljøet. Skoler i øst-London er 
multikulturelle og er vant med at barn har engelsk som andrespråk.  Det er vanlig at ansattes barn 
går i offentlig engelsk skole. Man begynner på skole når man er 4-4,5 år (førskole). Overgangen 
fra norsk skolesystem er stor og kan være krevende. Det gjelder språket, men også selve 
skolesystemet som er annerledes enn i Norge.  
Det er hensiktsmessige skoletilbud for barn i småskolealder, bl.a. i samme gate som 
sjømannskirken. Det har vært mer utfordrende å få skoleplass for ungdommer på aktuelle skoler.  
 

Fritidsmuligheter 
Det er et stort tilbud med varierte muligheter for fritidsaktiviteter. Både byen og nærområdet har 
mange parker, og det er gangavstand til Themsen. Sykkelveinettet er under utbygging. 
 

Klima  
London har et mildt klima hele året. Det er sjelden snø og is, men vinteren kan være rå og kald 
likevel. Våren kommer tidlig, og sommeren er tradisjonelt god og lang. Sydkysten av England 
ligger 1-2 timer unna, og rundt hele London er det vakker natur. 
 

Levekostnader 
Levekostnader er omtrent det samme som Norge. Mat er generelt noe billigere. Kredittkort som 
betalingsmiddel er utbredt over alt og VISA er det mest brukte. Contactless betaling er utbredt på 
beløp under 40 pund. Engelsk bankkonto får en her etter to-tre måneder, men en kan alltid bruke 
norske kort. 
 

Boligen og omgivelsene rundt 
Tjenesteboligen er et rekkehus, 10 minutters gangavstand fra kirken. Det er for tiden i utleie og vil 
bli renovert før innflytting, senere på våren 2022, med egnede mellomløsninger før innflytning. 
Huset har tre etasjer og en liten bakhage, og består av 3 soverom, 2 bad, stue og kjøkken.  
 

 



Helsetilbud 
Det lokale helsesenteret ligger i samme gate som kirken. Det lokale sykehuset, ett av Londons 
større, Guy’s hospital, er 10 minutter unna med buss. Det britiske offentlige helsetilbudet (NHS) 
er godt, sammenlignbart med Norge. Det er ikke egenandeler, bortsett fra på reseptbelagt 
medisin. Tannhelsetjeneste er delvis en del av NHS, og betydelig rimeligere enn i Norge. 
 

Konsekvenser av Brexit 
Etter Brexit er det krav om arbeids- og oppholdstillatelse. Både Sjømannskirken som arbeidsgiver 
og den ansatte må søke arbeidsvisum.  
 


