STIFTELSEN HÅNDSLAG TIL VÅR ELDSTE SJØMANNSKIRKE
(Org. nr. 977 151 546)

ÅRSBERETNING 2015
STIFTELSENS OPPRETTELSE
Stiftelsen ble opprettet 26. november 1985 i Tønsberg av Bjørn Sedberg.
VIRKSOMHETENS ART OG STYRE
Virksomhetens formål er opprettholdelse av vår aller første norske sjømannskirke
(Scandinavian Luthern Church), som norsk gudshus og norsk kulturminne på skotsk jord.
Alternativt å støtte virksomhet til utbredelse av kjennskapet til Norge i Skottland og å fremme
forbindelsen og samfølelsen mellom det utflyttede Norge og hjemlandet.
Stiftelsens grunnlegger Bjørn Sedberg døde i 2011. Etter Bjørn Sedberg`s død har styret vært
reorganisert og består nå av Lisbeth Iversen (leder), Eystein Sedberg (nestleder), Terje
Inderhaug og Jan Holdhus. Stiftelsens sekretariat ligger i Bergen.
FORTSATT DRIFT
Forutsetningen for fortsatt drift, er til stede og årsregnskapet for året 2014 bekrefter dette.
Regnskapet viser et årsresultat (overskudd) på kr 56.980,-.
ARBEIDSMILJØ
Stiftelsen har ingen lønnede ansatte og berøres derfor ikke av bestemmelser vedrørende
arbeidsmiljø.
YTRE MILJØ
Den virksomhet som pågår medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade
for det ytre miljø.
LIKVIDITETSBEHOLDNING
Likviditetsbeholdningen ved årets slutt var kr 34.188.
TOTALKAPITAL OG EGENKAPITAL
Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 586.631, sammenlignet med kr 529.651 året før.
STYRETS UTTALELSE
Stiftelsens ledelse vil uttale at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og
gjeld, finansielle stilling og resultat.
Fra driften i 2015 er særlig å merke:




Besøk fra Leith School of Art i september 2015. Rapport fra besøket følger vedlagt
årsberetningen.
Styrets leder holdt 17. mai talen i Edinburgh i 2015.
Fylkesvaraordfører Pål Kårbø besøkte kirken i forbindelse med juletretenningen i
Edinburgh

Handlingsplan 2014-2016
Tiltak 1 Ferdigstille en kulturhistorisk informasjonsbrosjyre om sjømannskirken sin historie
og bruk gjennom tidene fram til i dag - på engelsk. Brosjyren var ferdig produsert i juli 2014
Tiltak 2 Oppretting og drift av websiden http://www.leithseamenschurch.no/ Ferdig i bruk.
Tiltak 3 Samarbeide og støtte opp om sjømannsmisjonen sitt 150 års jubile – gjennomført.
Ta imot skoleskipet Gann sitt sommer cruise til bl.a. sjømannskirken i Leith, Edinburgh.
Samarbeide og gi innhold til den nye websiden til sjømannsmisjonen for 150 års jubileet.
Støtte oppunder evt. prosess for godkjenning av sjømannsmisjonen sin sosiale og apostoliske
virksomhet blant landsmenn i utlandet som Unesco Intangible heritage/Immateriell kulturarv.
Tiltak 4 Sikre nødvendig vedlikehold av kirketårnet – haster.
Stiftelsen har bevilget GBP 6000 til dette viktige arbeidet, som totalt vil koste kr.400 000.
Dette er et kritisk og viktig tiltak i 2015, fordi kirketårnet er i forfall og må utbedres raskt.
Ansvar: Styret med offentlig støtte og private sponsorer.
Tiltak 5 Utvikle og gjennomføre et maritimt næringsseminar i kirken.
Ansvar:Styret og sponsorer.
Tiltak 6. Etablere en permanent kulturhistorisk utstilling innenfor og utenfor sjømannskirken.
Gjennomføring av permanent utstilling vil koste kr. 250 000,-. Stiftelsen vil samle inn midler
til gjennomføring av tiltaket i løpet av planperioden.
Ansvar: Styret med offentlige og private sponsorer.
Tiltak 7 Oppfølging av viktige samarbeidsparter og samarbeid mellom Bergen og Edinburgh.
Våre samarbeidsparter er Leith School of Art, Scottish Norwegian Association, konsulatet,
bymyndighetene og stiftelsen sin patron, Lady Wemyss i Edinburgh.
Ledelsen ved Leith School of Art var på bergensbesøk i 2015, og knyttet kontakter med
tilsvarende skoler og med kunstfaglige institusjoner i Bergen.
Det planlegges kunstutstilling i kirken i 2016.
Gjennomføring samarbeid: kontinuerlig oppfølging av styret.
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