
Bo- og levebeskrivelse for Sjømannskirken i Pattaya 

 
Om sjømannskirken i Pattaya 
Sjømannskirken i Pattaya er den eneste sjømannskirken i Thailand, men har et geografisk 
ansvar som dekker hele Thailand. To ganger i året legges det opp til besøksreiser (av 3-4 
dager) til noen av de områdene som har flest nordmenn. Per i dag er det Korat, Surin, Buriram, 
Udon Thani området og Cha Am/Hua Hin som er prioritert. 
 
Vielser arrangeres i prinsippet over alt i Thailand, selv om Sør-Thailand fortsatt står sterkest 
på ønskelisten. 
 
Vår tilstedeværelse i Bangkok er foreløpig representert av at vi deltar på enkelte 
arrangementer i regi av Ambassaden eller Nordmannsforbundet. 
 
Beskrivelse av nordmenn i området 
Ingen vet hvor mange nordmenn som bor i Pattaya eller Thailand over lengre perioder av året. 
Vi antar mellom 2-3000 i Pattaya- området, og på pluss siden av10 000 i hele Thailand. 



Kolonien har en klar overvekt av godt voksne nordmenn. Det er for det meste menn og mange 
lever i parforhold med en thailandsk kvinne, ofte med felles barn og/eller barn fra tidligere 
forhold. Et forsiktig generasjonsskifte synes å være på gang. Det er også mange enslige menn 
som bor her eller er på ferie her.  
I høysesongen (nov-mars) benyttes kirken også av mange «overvintrere», som ønsker å 
tilbringer fra 1-6 måneder av året i varmen. 
 
Staben 
Staben består av fire fast ansatte utsendt fra Norge, og fem lokalt ansatte: 

• Sjømannsprest/daglig leder 
• Fire diakonale medarbeidere i 100 %, hvorav én er lokalt ansatt 
• Kjøkkenansvarlig / lokalt ansatt 
• Kjøkkenassistent/ernhold – lokalt ansatt 
• Vaktmester/ Sjåfør – lokalt ansatt 
• Kontor /regnskap/samfunnskontakt – Lokalt ansatt 

 
Frivillig engasjement 
Kirkens oppsøkende og diakonale virksomhet er helt avhengig av frivillig engasjement fra 
mange i kolonien. Tilgjengeligheten av frivillige varierer gjennom året, men listen består som 
oftest av 5-20 medarbeidere. 
 
Ambassade/konsulat 
Samarbeidet med Ambassaden i Bangkok og konsulatet i Pattaya er meget godt, og ofte er vi 
avhengig av felles innsats for å finne de gode løsningene. 
 
Offentlig kommunikasjon 
Bussystemet i Pattaya er basert på de såkalte Bth-taxiene (åpne pick-up biler), som 
kontinuerlig kjører hovedgatene mellom Pattaya og Jomtien. Koster 10 Thb (= ca 4 kr) Taxi er 
billig og benyttes ofte også til heldagsturer. Kirken har egne biler.  
 
Skole og barnehage 
Kvaliteten på de offentlige skolene varierer veldig, og den internasjonale skolen er meget dyr. 
Kolonien har mange thai/norske barn, men veldig få etnisk norske barn. Skoleåret er ikke som 
i Norge. Ofte er det sommerferie i perioden mars- mai. Enkelte privatskoler har europeisk 
ferieår. 
 
Fritidsmuligheter 
Pattaya med omegn er en millionby med alt som en storby kan tilby. Men i en times 
kjøreavstand finnes flere turistattraksjoner og golfbaner enn noe annet sted i Thailand. Det er 
gode muligheter til å finne gode bademuligheter.   
 
Klima  
Pattaya regnes for å ha det mest stabile og beste været i hele Thailand, et belte som også 
inkluderer Cha Am og Hua Hin. 
Det mest behagelige været har vi fra november til midten av mars med ca. 28-34 varmegrader. 
Sommeren som følger deretter, kan være veldig varm med ca. 35-39 varmegrader. Regntiden, 
som i praksis betyr en times kraftig regnskyll, varer fra juni til begynnelsen av november. 
Klimaet er tropisk. Det er gjennomgående høy luftfuktighet. 
 
Levekostnader 
Sammenlignet med norske forhold oppleves Thailand som et billig land å leve i. Ønsker man 
å leve «norsk» på alle vis, vil nok mange hevde at det koster også her. 



Selv med dagens svake kronekurs, er det billig å spise ute eller kjøpe inn dagligvarer. Du får 
stort sett mye for pengene her borte. 
 
Boligen og omgivelsene rundt 
Sjømannskirken leier leiligheter til ansatte i kirkens nærhet. Leilighetene har gjennomgående 
en meget god standard. Vi leier leiligheter i Jomtien og har nå tre nye leiligheter på kirken.  
 
I den ene bor vår lokale vaktmester/sjåfør i. De to andre er til disposisjon. Den ene er en stor 
leilighet på 120 kvm med kjøkken, spisestue, stue, to soverom, to bad og balkong. Den andre 
er en mindre leilighet på 55 kvm med tekjøkken, stue, soverom, bad og balkong. Det er 
svømmebasseng til leilighetene.  


