Sømandsmissionens kernefortælling:

Vi møder den søfarende
med tid, hjerte og tro
Når man skuer ud over havet, ser man ofte et skib eller to. Man tænker måske over, hvor det kommer fra, hvor det
skal hen, og hvad der er i lasten? Det er imidlertid de færreste, der stiller sig spørgsmål som: Hvem er mon ombord?
Hvordan mon de har det? Hvad mon de drømmer om? Hvem passer på dem?
Menneskene på skibene lever et meget anderledes liv end menneskene i land. Søfolkene er i naturens vold. De er
deres funktion. De er en del af et hierarki og har sjældent indflydelse på eget job. De lider sociale afsavn undervejs,
fordi de ofte er væk hjemmefra i lang tid.
Når søfolk kommer i havn, søger de alt det, som livet på havet ikke tilbyder. Det gælder menneskeligt nærvær, nye
fællesskaber og løsninger på praktiske såvel som eksistentielle problemer, som de ofte står meget alene med og kan
have dårlige forudsætninger for at løse ombord. De mennesker, der i nytårstaler hyldes for at forbinde os andre med
verden, er ofte løsrevne fra meget af det liv, andre tager for givet.
Derfor står vi klar, når skibene kommer ind. Ikke til at losse, men til at blive læsset af på. Til at lytte til og anerkende de
mennesker, som vi ellers ikke kan få øje på fra land. En snak menneske til menneske.
Vi står der med tilbud om alt det, der forbinder den løsrevne med tid, sted og mennesker igen. Nogle gange handler
det om en kop varm kaffe og et smil, andre gange om nye telefonkort eller medicin, men altid om tid og tillid.
Sømandsmissionen ser de mennesker, andre ikke får øje på. Vi er holdepunkt i tid, sted og menneskelighed med et
løfte fra Gud, som hjælper den rodløse gennem livet med værdighed, glæde og tro. Vi er formidlere af den faste
grund, som er for alle.
Selv om vores organisation er på arbejde for de søfarende, har vi selv brug for at være forbundne. I vores daglige
arbejde og i vores relationer til havn og samfund. Derfor omgås vi både hinanden og vores partnere med respekt og
kristne værdier. Vi ser fordomsfrit og nysgerrigt på alle idéer og partnerskaber, der kan fremme vores mål om at
bringe hjælpen derud, hvor den varmer allermest.
Vi stiller os til rådighed med tid, hjerte og tro.
Siden 1905 har Indenlandsk Sømandsmission arbejdet for søfolk og fiskere med tilbud om et sømandshjem, et varmt
måltid mad, en snak og praktisk hjælp. I dag er vi en del af et internationalt netværk og arbejder for mennesker på
tværs af sprog, kultur og tro. Vi driver stadig en række sømandshjem i Danmark og Grønland, som nu er moderne
hoteller med tilbud til det maritime, til forretningskunder og til private.
Vores arbejde drives i tæt samarbejde med lokale aktører, organisationer og frivillige.
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