
Norska kyrkan i Sverige

Den Norska kyrkan i Stockholm och Sjömans-
kyrkan är en del av Sjömanskyrkan/Norska 
kyrkan i utlandet, som är aktiv över nästan hela 
världen. Kyrkan är en religiös, kulturell och so-
cial mötesplats för norrmän som bor i Stockholm 
under kortare eller längre tid. Kyrkan har inte nå-
got fast medlemsregister utan är öppen for alla 
norrmän och svenskar med norsk anknytning – 
till exempel de med en norsk make eller maka. 
Församlingens kyrkoblad skickas ut till ungefär 3 
700 adresser fyra gånger om året. Sjömanskyrkan 
i Göteborg lades ned 2011 men det är fortsatt 
gudstjänst en gång varje månad i Norges Hus, 
där sjömanskyrkan i Göteborg förut huserade. 
Sjömansprästen i Stockholm administrerar den 
fortsatta kyrkliga verksamheten i Göteborg.

Den Norska kyrkans församling i Stock-
holm invigde 1976 sin egen kyrka: Kronprinsesse 
Märthas kyrka på Södermalm. Församlingen äger 
själva kyrkobyggnaden genom en norsk stiftelse. 
1994 beslutade det norska Stortinget att alla 
norska kyrkor i utlandet organisatoriskt skulle 
tillhöra Sjömanskyrkan/Norska kyrkan i utlan-
det. Sjömanskyrkan i Norge anställer och avlönar 
sjömansprästen.  Husmor och sekreterare, vakt-
mästare och revisor finns också avlönade i för-
samlingen.

Sjömanskyrkan är 
en luthersk kyrka, 
nära knuten till den 
Norska kyrkan. Bi-
skopen i Björgvin 
(Bergen) är biskop 
för alla de norska 
sjömanskyrkorna i 
världen. Kyrkan förkunnar evangeliet om Jesus 
Kristus, som har frälst människan genom att ta 
på sig och sona alla våra synder genom sin död på 
korset och uppståndelsen från de döda. 

Gudstjänsten är den viktigaste samlingen i 
den norska kyrkan i Stockholm. Gudstjänst firas 
varje söndag klockan 11.00. Nattvard är en del av 
gudstjänsten nästan varje söndag. Kyrkan i Stock-
holm utför också alla de kyrkliga handlingar som 
ingår i det norska kyrkolivet: dop, konfirmation, 
vigsel och begravning. Liturgin som brukas av 
norska kyrkan är fastställd av Kyrkorådet i Norge.

Den norska kyrkan i Stockholm önskar att 
även i framtiden vara en mötesplats for de mellan 
15 000 och 30 000 norrmän som bor i eller nära 
Stockholm. En mötesplats där Sjömanskyrkans 
vision uppfylls varje dag: ”Giv människor mod till 
tro, hopp och engagemang.” 
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