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Av André Sætre, generalsekretær
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Lyft augo dykkar og sjå...
Ja, slik står det i Joh. 4,35. Vi menneske har vel
ofte lett for å la blikket feste seg ved dei jordiske
ting, alt vi har rundt oss, arbeidet vårt, problema
våre og det som glimar i verda. Men her gjev altså
Jesus oss ei klar oppfordring om å lyfte blikket
litt høgare. Altså sjå noko som dei fleste ikkje
ser. Nemleg at der er ei grøde som skal sankast
inn for himlen.
Menneska er det viktigaste som er på jorda,
i Guds auge. Mennesket er også det einaste som
varer til evig tid. Vi har alle ei udøyeleg sjel. Så
då er det berre menneska og Guds Ord som vil
bestå. Alt anna vil ein dag brenne opp.
Jesus seier vidare i teksten at markene kvitnar
alt mot hausten. Det er altså slik at grøda er klar
til innhausting. Vi skal så Guds ord inn i men
neska, og det vil gjere sin verknad så dei kan ta
imot Jesus Kristus og kome til tru.
Korleis ville det bli viss bonden gjekk og såg
på den gule fine kornåkeren som var klar til
innhausting, men ikkje brydde seg med å hauste
kornet medan det endå var tid? Grøda ville bli
øydelagt, og det ville bli eit stort tap for bonden.
For Gud er det viktig at han har menneske som
er villige til å være med å sanke inn grøda (men
neska) før den blir øydelagd. Så er det fint om
du som les dette vil være med i misjonsarbeidet.
Det er mange måtar å delta i arbeidet på.
Nokre er villige til å ofre tid og krefter på for
einingsarbeid. Andre tek imot forkynnarar og
set på varme i bedehuset. Alle truande kan være
med i den viktige bønnetenesta, og kan også
være med å gje pengar slik at organisasjonar og
kyrkjelydar kan drive misjonsarbeid.
Akkurat du er viktig i dette store innhau
stingsarbeidet for himlen. Kanskje har du også
ei nådegåve til å formidle vitnesbyrdet om Jesus
til enkeltmenneske gjennom samtale.
Nokre har sjelesorg som si oppgåve. Så er det
viktig at vi lyfter augo og ser det viktigaste av alt:
menneska vi har rundt oss.

Gud elskar kvart menneske så høgt at han
gav sin kjære son til kross og død for våre synder.
Skulle ikkje vi då være villige til å være med å gje
bodskapen vidare til våre medmenneske?
Grøda er stor, men arbeidarane få, seier Jesus
i Luk. 10,2. Jesu ord her gjev grunn til etter
tanke. Er det verkeleg berre få som vil være med
i misjonsarbeidet? Ja, faktisk så er det få i forhold
til antal menneske som er i verda, eller i Norge
for den del.
Den indre Sjømannsmisjon (DISM) er ikkje
det største båtlaget som Herren har i Norge. Kan
skje kan det være nokon som tenkjer at sidan
DISM ikkje er nokon stor misjonsorganisasjon,
så kan den ikkje være så viktig. Men eg trur at
Gud ser det på ein annan måte. Er vi lydige mot
det kallet vi har fått frå Herren, vil også DISM
framleis være viktig i så- og innhaustingsarbei
det. Det står at både den som sår og den som
haustar kan glede seg saman.
Sjølvsagt gler vi oss her på jord også når vi ser
at arbeidet ber frukt. Det er ikkje berre forkynn
aren som får være med å be med nokon til frelse,
som har gjort det som skulle til for at ein syndar
får kome til Jesus og sjå seg frelst. Misjonsfolket
er som eit stort fotball-lag der alle spelarane som
er med på laget gjer sitt for at ballen til slutt skal
hamne i mål. Er du med på laget? Då er det viktig
at akkurat du gjer det som du er sett til å gjere!
Så kan vi spørje oss sjølve: Er det fordi vi har
fått sett kor mykje Han har gjort for oss, og elska
oss først at vi blir med på laget? Utan misjons
folket blir det ingen misjon, difor er du så viktig!
1.Kor. 15,58: «Difor mine kjære brør, ver faste
og urikkande, alltid rike i Herrens gjerning,
då de veit at arbeidet dykkar ikkje er fåfengt
i Herren.» 
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Andakt

Av Georg Kallevåg, misjonssekretær i Karmsund krets.

På havet etter Jesus
I Matteus 14. 22-33 leser vi om
Peter som gikk ut av båten, ut på
det nakne havet, for at han kunne
komme til Jesus. Her hendte det
noe merkelig.
At mat kan vokse mellom hendene, at sjuke blir
friske i et øyeblikk, at døde reiser seg av graven,
at havet deler seg, og å gå på vannet. Alt dette
kaller vi for under.
Mange tror at dette er eventyr, oppdiktning, og
mange har prøvd å gjøre som Peter, men de sank.
Ut fra dette underet som skjedde denne kvelden
kan vi trekke en parallell til de kristne og farene
som alltid lurer – og om hvor lett det kan gå galt.
Men det viktigste av alt; Frelserens reddende
hånd, for oss som for Peter.
Fortsatt håp
Men det som er tyngst, er at den som følger Jesus
også kan synke. Dessverre vet vi at mange som
fulgte Jesus frimodig og glad, de sank så dypt at
frelserarmen aldri nådde dem mer. Du er vel ikke
en av dem som en gang var en lykkelig kristen,
men som i dag går på syndens veg? Kjære venn,
Jesus vil dra deg opp fra dypet. Der er fortsatt
håp dersom du vil gjøre opp og legge bak deg
ditt syndige liv.
Hardt vær
Men hvordan kan en kristen gå under og synke?
Det står i teksten om Peter at da han så det vel
dige været, ble han redd og begynte å synke.
Vår livsreise er ofte en ferd i hardt vær. Livet farer
så ulikt med oss mennesker. Den ene stormen
er for mange ikke slutt før den andre kommer.
Og så blir vi fristet til å gi opp dersom vi da ikke
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Georg Kallevåg. 

Foto: I. Helland

klarer å feste blikket på Jesus. Og tvilen på en
kjærlig Gud og en nådig frelser faller i grus.
Var jeg verre enn andre? Var det meg Gud ville
leke seg med til han fikk gjort ende på min glede
og ødelagt mitt liv? Ja slike mennesker møter en
av og til også blant dem som engang var frimo
dige kristne. Andre igjen fester blikket på livs
løpet hvor ulikt det enn kan være. Ingen ser deg,
ingen hjelper deg. Gud vil ikke høre bønnene
dine synes du. Dette er den sterkeste stormen
som kaster deg i kne og vender blikket bort fra
din eneste frelser. Nå skal ikke jeg legge sten til
byrden, eller si harde ord til slike som sliter seg
frem i en hard verden og et urettferdig samfunn.
Alle om vokser opp på livets skyggeside har tusen
grunner til hat og sinne over all urettferdigheten
de møter.
Vend blikket
Men hva hjelper sinnet, og hvilken nytte har vi
av å hate? Dette gjør det ikke bedre for noen av
oss, men tvert imot så mye, mye verre.

5

MEN HØR DU SOM ER I EN SLIK SITUASJON:
Det eneste som kan holde deg oppe og gjøre deg
fornøyd og glad, er å vende blikket mot Han som
eier alt. Han som likevel for vår skyld gav avkall
på alt, så Han ikke hadde så mye som en pute å
hvile sitt trette hode på, Jesus Kristus. Da skal du
få gå mer tilfreds og frimodig gjennom verden
enn den som har all verdens rikdom.
Tvil
Fristelsen til tvil har også fått mange av Jesu disi
pler til å synke. Først tvilen på om vi er Guds
barn. Kanskje bedrar jeg meg selv. Er jeg rett
omvendt? Er dette å være en kristen? Var jeg et
Guds barn, da måtte jeg vel ha vært bedre enn jeg
er? Kan et menneske som jeg, tro at jeg er frelst?
Kjenner du deg igjen?
Den andre tvilen er like tung. Tvilen på Gud og
hans ord, På Jesus og hans kors, hans soningsdød
og tomme grav, tvilen på et evig liv. Det er sårt
og fortvilet dersom du går med slike tanker som
sier at du ikke kan tro. Jeg vil så gjerne tro, sier
du, men kan du svare meg på det og det så skal
jeg tro. Men ingen kan gi deg svar og du tviler. Er
det umulig lenger å holde seg oppe som troende,
kristne mennesker? Er vi som lever nå dømt til gi
fra oss vår tro pga. djevelens listige angrep? Er all
urettferdig samfunnsordning og den moderne
livsvisdommen så sterk at all tro må dø?
Mange svarer et håpløst ja på disse spørsmål. Tro
kan jeg ikke lenger. Men jeg skal ikke spotte en
tviler.

at vi som lever nå ikke kan tro, dersom vi vil
være ærlige. Tvert imot! Det er den mest ærlige
som kan tro mest frimodig når han bare vil gå
den veien Guds ord viser oss. Vi leser i v. 30 om
Peter som ropte: Herre frels meg! Peter ble redd,
og i redselen ropte han på Jesus. Det var dette
som berget han. Og tro meg, det skal også bli
din redning. Vi behøver ikke å gå under dersom
vi ikke vil. Frelserens hånd makter å holde oss
oppe; Frelserarmen. Hans arm er ikke for kort
til å frelse. Jes. 59. 1.
Kom til meg
Du som mister motet i livets strid, du som for
arger deg over din egen skjebne, du som tviler
– er du blitt redd? Og har du i din redsel ropt på
Jesus? Du må bli redd! Det verste vi kan gjøre
er å ikke bry oss om faren . Den som frykter
faren kan bli berget. Kom til meg , sier Jesus.
Ingen tviler kan tenke seg bort fra sin tvil. Om
du spør den klokeste i verden, så er du i din tvil
enda klokere.
Friskt mot
Men han som møtte den tvilende Natanael og
strøk tvilen bort fra hans sjel, han kan gjøre det
slik for deg at du på nytt kan stevne frem på din
livsvei med friskt mot og en lykkelig tro.
Aldri har Jesus vendt ryggen til noen som bad
om hjelp. Og aldri har en ærlig sjel kommet bort
fra hans himmelvei. Vil du bare se sant på din
avmakt. Tilstå at livets gåte er for stor for deg, at
ditt liv er i fare – så er Jesus stor nok til å frelse. 

En utvei
Jeg kjenner også til det mørke urolige havet som
Peter var ute på. Kunne bare disse tankene nå
en eller annen som har vært i samme natt og
samme storm, så vil jeg gjerne vise deg veien
bort fra tvilen og inn i troen. For her finnes
det – Gud være takk - en utvei. Det er ikke sant
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Jesus du veit
Jesus, du veit kor eg strevar.
I tankane går eg meg vill.
Min kvardag er ofte så travel
og kreftene strekk ikkje til.
Eg veit kva eg burde.
Eg ser kva eg må,
men likevel har eg så tungt for å gå.
Lat viljen min kvila i din!
Jesus, du ser kor eg tvilar.
Eg ber, men eg kan ikkje tru.
Så famlar eg ofte i blinde,
og vegen den ser berre du.
Du veit at eg snublar.
Du ser kor eg fell.
Men takk at eg er no ditt barn likevel.
Lat hjarta mitt kvila i ditt.
Jesus, du veit kor eg ottast
for alt det eg ikkje har sett.
Det ukjende verkar så farleg
når mørket omkring meg er tett.
Ta hand om det tunge.
Ta på meg ditt åk.
Hjå deg får eg kvila frå verda sitt ståk.
Lat handa mi kvila i di.

Illustrasjonsfoto. Foto: I. Helland

Av Annbjørg Helland Sævareid

Salme 55,2-3 og 6
Vend øyra til mi bøn, Gud! Løyn deg ikkje for mi inderlege bøn!
Høyr på meg og svar meg!
Mine sorgtunge tankar fer hit og dit
og eg må stynja…
Otte og uro kjem over meg, og eg skjelv av gru.
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Små glimt
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Arbeider for
Den i ndre Sjømannsmisjon
Tekst og foto: Ingrid Helland

Valle Elieser-foreining held til i bygda Valle,
Skodje kommune i Møre og Romsdal.
Formålet med foreininga er først og fremst
å samla inn pengar til «Elieser 6». Foreininga
består av fem kvinner. Erna Svorte er formann
og Magny Valde kasserar.
Foreiningskvinnene møtest ca. ein gong i
månaden. Alle er pensjonistar og kan derfor
samlast frå kl. 14 til 17. Dei har foreininga i hei
mane til kvarandre, på omgang.
Før i tida, då dei var fleire, hadde dei basar.
No samlar dei inn pengar på foreiningsmøta, og
pengane går til Elieser.
10. og 11. september arrangerte Valle Elieser-
foreining møte i Valle bedehus for Den indre Sjø
mannsmisjon. Misjonssekretær Ragnar Hansen

hjelpte til med å skaffa
talar, som var fritids
forkynnar Jo Volle.
Kollekten desse to
kveldane gjekk til
Møre og Romsdal
krets av Den indre
Sjømannsmisjon.
Takk til dei fem
ivrige misjonskvin
nene i Valle Elieser-
foreining! 

Erna Svorte, formann i Valle
Elieser-foreining

Besøk i ISM-foreningen
Tekst og foto: Lars Gunnar Røed

Terje Treidene begynte i stillingen som reisese
kretær den 1. september, og hans første møte ble
samlingen i ISM-foreningen Helgeroa/Nevlung
havn på «tiltredelsesdagen».
Han ble tatt svært godt imot i foreningen, og han
holdt en tankevekkende og inspirasjonsfull tale
med utgangspunkt i teksten om gamle Simeon i
tempelet, som løftet Jesusbarnet.
Vi som var på møtet, fikk en fin stund under
hans talerstol. Og vi tror at han vil bli til stor
velsignelse for Den indre Sjømannsmisjon på
sine reiser rundt om i landet. 
Terje Treidene
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«Vi vart «overgitt» då vi såg kakebordet
og dei mange fata med ferdige snittar
med nydeleg pålegg av alle slag. Kaffi-
eimen la seg som ei duftsky over dei om
lag 200 personane som var på festen, og
praten gjekk livlig rundt borda.»
Dette skriv André Sætre etter skjer
gardsstemnet på Nerlandsøy, siste helga
i august.
Ei rekke basarar og stemne har vore
arrangert for Den indre Sjømannsmisjon,
også dei siste vekene. I tillegg til samlinga

om Guds ord, er kaffi, kaker, smørbrød
m.m. ein viktig del av desse arrange
menta. Som oftast er det foreinings
kvinner som står bak.
På side 10-18 kan du lesa frå basar
i Fjaler, frå Titranstevnet og frå skjer
gardsstemne på Nerlandsøy og Fjell-ly.
Vi er også ein liten tur innom Kretsårs
møtet i Svolvær krets.
Du skal ikkje lesa lenge før du kjenner
duftene av kaffi og mat…
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Basar

Tekst og foto: Ingrid Helland

På kjøkkenet
putra kaffi
traktaren
Kaffilukta slo mot meg då eg
opna bildøra utanfor Folkestad
bedehuskapell i Fjaler, ein dag
i forrige månad. Eg hadde nokre
timars kjøretur bak meg.
– Her er dei nok i gang med å førebu serveringa,
tenkte eg, aldri så lite kaffitørst etter timane bak
rattet.
Og ganske riktig; på kjøkkenet putra kaffitrak
taren, og fat med ulike sortar kaker sto klar. Det
skulle vera basar for Den indre Sjømannsmisjon.
Dagen i førevegen hadde dei fem kvinnene
i Folkestadbygda foreining ordna til med bord
dekking og gevinstar.
Sakte, men sikkert kom folk sigande inn.
Praten rundt borda gjekk om laust og fast, slik
det pleier på basar.
Då tida var der, tok Ruth Skår ordet. – Vel
kommen til basar! Kjekt de kjem og at vi kan
kosa oss i lag! Ho held fram med å lesa frå Guds
ord og minna forsamlinga om at Herren ønskjer
å gripa fatt i vår hand. Han vil ikkje mista oss.
– Ordet er gratis, men det kostar å få det ut.
Derfor har vi basar. Slik avslutta Ruth helsinga si.
Ruth er formannen i foreininga.
Etter andakt og fellessong, fekk vi nyta godt
av kjøkkenferdighetane til foreiningsmedlem
mene. Både kaffien og kakene smakte!
Det vart seld mange årer. Og tatt mange lodd
på hovudtrekninga. I tillegg var det på førehand
seld lodd i bygda. – Vi blir tatt godt imot når vi
kjem, svara Ruth på spørsmål frå underteikna.
Even i 5. klasse sprang med gevinstane under
basaren. Han hadde det travelt, han!
Nesten 16.000 kr kom inn på basaren.

Som takk for innsatsen også dette året, fekk
foreiningsmedlemmene overrekt blomster frå
Bjørgvin krets. Foreininga har halde verksemda
oppe i mange, mange år. Til neste år er det 100års jubileum!
– Har de forslag til ein song til slutt? Undrast
Ruth då ho takka for frammøte og for alle
loddpengane.
– Fager kveldssol smiler, kom det kjapt frå
Even i 5.

Ruth Skår og Even i 5. under loddtrekkinga.
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Ivrige loddkjøparar.

Og slik vart det. Fint å avslutta med ein
gammal og slitesterk song, foreslått av den yngste
på basaren. Omtrent alle kunne den utaboks.
Med håp om at min vesle andakt hadde nådd
innom bringa til nokre av dei som lytta, og med
sekken full av gevinstar, vende eg ryggen til
kaffilukta og til dei som rydda opp.
Eg hadde nokre timars kjøretur framfor
meg. 
Ventar på trekkinga.

Dei fem foreiningskvinnene. F. v. Maria Skår, Hjørdis Losnegård, Ruth Skår, Johanne Halvorsen og
Karen Folkestad.
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Stevner

Tekst og foto: Gudmund Eikrem

Titranstevnet
Titranstevnet på fiskarheimen på Frøya har en lang tradisjon bak seg, og
fant sted søndag 31. august.
Dagen før var foreningen «Fiskarheimens
Venner» samlet for å planlegge siste del av reno
vering av kjøkkenet på fiskarheimen. Mattilsynet
har kommet med bemerkninger om nødvendige
forbedringer og utskiftninger av inventar og
utstyr. Foreningen / styret ønsket å reforhandle
med entreprenøren om mottatte pristilbud. Noe
av arbeidet kan erstattes med dugnad.
Nydelige smørbrød
I løpet av søndag formiddag kom det forsterk
ninger fra foreningene i Trondheim. De, sammen
med misjonsvennene på Titran, stilte med nyde
lige smørbrød, kaker, vafler med mer.
Og det kom vel med. I et nydelig sommervær
strømmet det på med folk.
Faste gjester
Frøya Musikklag er som å regne for faste gjester
og deltakere. Flere av dem fortalte at de hadde
gledet seg i lang tid.

Frøya Musikklag med nydelig stemmeprakt.
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Det kom mange på stevnet.

Anne-Brit Larsen, som er leder av Fiskarhei
mens Venner, ønsket alle frammøtte i en fullsatt
sal hjertelig velkommen, leste et dikt og ba for
festen om at alle fikk en berøring av Jesus.
Stemmeprakt
Deretter slapp vi til musikklaget. Jo tidligere de
fikk begynne, jo flere sanger fikk vi lytte til.
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Det var som å kjenne trykket fra hav
båra når stormen står mot land.
Hvilke stemmer! Men, på tross av
stemmeprakten, budskapet i de gode
evangeliske sangene taper ikke sin
kraft.
Deretter fikk vi alle gleden av å
stemme i sangen «Jeg er en seiler på
livets hav… Jeg kaster meg i min Frel
sers favn… I evighetens lyse land.»
Det var tid for å smake på den gode
maten, men først det kjente bordver
set: «O, du som metter liten fisk…» på
melodien «Å nåde stor..».
Guds kraft til frelse
Etter måltidet leste Nora Hanssen flere
dikt av Haldis Reigstad.
Misjonssekretær Gudmund Eikrem
talte om hva Gud ba Moses gjøre i den
dramatiske situasjonen med giftslan
ger som drepte mange av Guds folk.
Moses fikk beskjed om å lage en
kopi av giftslangen og sette den på en
stake. Det som kunne se ut som dår
skap ble til liv for de som trodde Guds Nora Hanssen leste dikt av Haldis Reigstad.
Ord.
«Da skal det skje: Hver den som er
Noen lurte på om misjonssekretæren hadde
bitt og ser på den, skal leve». Da skjedde det!
Likeså er det med hver den som i tro ser på Jesus. glemt kollekten. Kjekt med så mange som liker
«Ordet om korset er en dårskap for den som å gi til Guds rikes sak.
går fortapt, men, for den som tror Guds Ord er
Ingen nevnt – ingen glemt. Så sant. Allikevel
det en Guds kraft til frelse.»
takk til alle som kom og alle som deltok. Takk
til dere i musikklaget, som allerede nå er booket
Takk
til neste år. Takk til dere som laget rikelig med
Før Frøya Musikklag avsluttet festen, ble ordet mat til bortimot 70 personer. 
gitt fritt. Takk til dere som velsignet oss med
gode vitnesbyrd.
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Stevner

Av Truls Nygaard. Foto: Ingrid Helland

Årets Skjærgårdsstevne
i Bjørgvin krets
Skjærgårdsstevnet i Bjørgvin krets ble i år arrangert dagene 7.–10. august.
Også dette året fikk vi ha gode dager sammen på leirstedet Fjell-ly.
Årets hovedtema var «Ved Jesu føtter» og hoved
talerne Øystein Rønhovde og Dagfinn Sandal
fikk belyse dette gjennom bibeltimer og øvrig
forkynnelse. I tillegg til god allsang var det sang
og musikkbidrag fra Dagfinn Sandal og Einar
Karlsen, familien Hagen fra Vevring og fra
Fiskarheimens musikklag.
På det meste var det 70 personer til stede på
møtene og det var i alt 21 som overnattet og slik
deltok på hele stevnet.
Dagfinn Sandal (t. v.) og Øystein Rønhovde.

Sang og musikk av Einar Karlsen (t. v.) og Dagfinn Sandal.

Trygg Havn
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Bibeltimene var over tekstene Lukas 7,3650 (Kvinnen i Simons hus) og Lukas 10,38-40
(Marta og Maria). Begge var ved Øystein Røn
hovde og han hadde også på fredag ettermiddag
et temaforedrag om sjelesorg der kollekten gikk
til Haraldsplass samtalesenter. Dagfinn Sandal
forkynte på kveldsmøtene over følgende tekster:
Salme 23, Joh. 8,1-11 og Åp. 2,1-7.
Lørdag ettermiddag var det nattverdsamling
ledet av Truls Nygaard, og på søndagens formid
dagsmøte talte Øystein Rønhovde over dagens
tekst (Matteus 11,28-30).
Årets utflukt gikk på lørdagen til DELK-kir
ken på Håkonsund, der Odd Klepsvik gav oss et
foredrag om 100-års jubilantens nåtidige aktivi
tet og historikk.
Det var mulig for de dagsbesøkende å ta del
i måltidsfelleskapet på Skjærgårdsstevnet, og
mange valgte å spise søndagsmiddagen sin på
Fjell-ly.
Ved avslutningen av måltidet ble det uttrykt
en takk til de som hadde bidratt til årets gjen
nomføring av stevnet. 

Familien Hagen deltok med sang.

Kretsårsmøtet 2014

i Svolvær krets lørdag 6. sept. i Sortland Menighetshus
Dagen startet kl 10.30 med kaffe og rundstyk
ker. Deretter hadde Dagfinn Sandal Andakt
m/ Nattverd.
Neste post var Kretsårsmøtet, og det ble i
forbindelse med årsmeldingen spurt etter

flere møter og foreningsbesøk. Årsmelding
og regnskap ble godkjent. Dernest valg av
nytt kretsstyre. Kretsformann Anne-Marie
Bergan gav uttrykk for at vi trenger flere og
nye til styret. Men dette har de siste årene
vist seg vanskelig. Det ble til at Anne-Marie
Bergan takket ja til et år til som kretsformann
og Anton Rist tok også gjenvalg. Så fikk vi
Johan Jacobsen, Offersøy med som medlem
og Eiliv Pettersen som varamedlem. Og det
nye kretsstyret fikk fortjent applaus. 
Sylvi H. Jakobsen
Mer fra kretsen og årsmøtet i neste Trygg
Havn (red.).
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Stevner

Tekst og foto: André Sætre

Skjergardsstemne
med jubileum
Det tradisjonsrike skjergardsstemnet på Nerlandsøy vart halde i tida
27. til 31. august. Stemnet vart starta i 1944, for 70 år sidan.
Under årets stemne var det blå himmel og sol.
Fredfullt å sjå utover dei grøne markene, med
villsauer som beita og glitrande sol over stille
hav. Ei fin ramme rundt eit innhaldsrikt og godt
stemne.
Ei stor vekking
Dette året var det 70-års jubileum. Rasmus Hau
getun kom til Nerlandsøy som ung forkynnar,
22 år gammal. Han var frå Bergen, og var tilsett
i DISM.
13. februar 1944 gjekk han i land frå hur
tigruta «Irma» i Ålesund. Eit par timar seinare
vart hurtigruta torpedert, den sokk i løpet av
sekundar og alle ombord omkom.
Rasmus reiste først til Ørsta og sto i vekking
der. Så reiste han til Nerlandsøy der det braut

Georg Kallevåg og Ragnar Hansen song saman på
møte og bibeltimar.

Trygg Havn

ut ei stor vekking. Han vart ståande der i seks
veker, og fekk god hjelp av pastoren i frikyrkja
i Herøy. Skjærgårdsstemnet er eit resultat av
denne vekkinga.
70 år etter
I år, 70 år etter, var Georg Kallevåg og Ragnar
Hansen hovudtalarar på stemnet. Elles deltok
André Sætre og Ole Brubakk med bibeltimar
og tale.
På kveldsmøtet fredag tok Georg Kallevåg
utgangspunkt i emnet: Å få sjå Jesus. Luk. 2,2538. Det var ein sterk åndsboren tale om at vi alle
må «smake og sjå at Herren er god». Elles hadde
han gode bibeltimar og tale andre dagar også.
Ragnar Hansen tala over teksten i Joh. Kap. 4;
den samaritanske kvinna ved brønnen, og ein
bibeltime over emnet: Bønn.
Pensjonert prest, Ole Brubakk hadde to bibel
timar, m.a. over Matt. 16,13: Du er Messias, den
levande Guds son.
Som vanleg var det også nattverdmøte, som
vart leia av André Sætre.
Vi var velsigna med gode songkrefter. Ragnar
og Georg song saman både på møte og bibelti
mar. Elieserkameratene song fredag og søndag
og Skjærgårdssang deltok på møte fredag kveld
og søndag formiddag.
I tillegg song Romsdalskameratene og Sunn
mørsguttene på jubileumsfesten på laurdag.
Skikkeleg jubileumsfest
Det vart ein skikkeleg jubileumsfest med jubel
song som rakk langt utom veggane i det store
bedehuset på Nerlandsøy. Det var mektig å høyre
på songen frå dei mange i Sunnmørsguttene, og
utruleg godt å lytte til også Romsdalskamera

17

Ein del av forsamlinga på jubileumsfesten.

tene. Ein fin mandolin sette prikken over i-en
på deira framføring.
Oddbjørn Pedersen var sett opp som talar,
men han vart sjuk. I staden intervjua André

Sætre Ingrid Kvalsund om korleis det har vore
på stemna i dei 70 åra som har gått. Det var
svært interessant å høyre kor arbeidsamt det var
i «gamle» dagar med alt som skulle gjerast utan
dei moderne hjelpemiddel vi no har. Det var
også alvorleg å høyre om når vekkinga gjekk over
øyane, då Guds ånd var sterkt til stades.
Ragnar Hansen hadde festtale med utgangs
punkt i teksten om den blinde Bartimeus.
Kaffi-eimen
Det var berre utruleg kor mange bløtkaker og
andre kaker desse flinke damene på Nerlandsøy
diska opp med. Vi vart «overgitt» då vi såg kake
bordet og dei mange fata med ferdige snittar med
nydeleg pålegg av alle slag. Kaffi-eimen la seg
som ei duftsky over dei om lag 200 personane
som var på festen, og praten gjekk livlig rundt
borda.

Ole Brubakk heldt to bibeltimar.

Forts. side 18.
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Skjærgårdsklang

Romsdalskameratene

Søndag
Så fekk vi også i år delta med tale i Herøy kyrkje
på søndag.
Gjerdsvika fekk besøk av Romsdalskameratene
på søndag, og der var mest fullt bedehus også.

Den indre Sjømannsmisjon vil bære fram ei stor
takk til alle på Nerlandsøy som atter ein gong har
lagt ned eit stort arbeid for at Skjærgårdsstemnet
skal verte halde!

Stor takk
Det var eit rikt stemne, der dei mange deltaka
rane fekk åndeleg påfyll og fekk oppleve samfun
net av «dei heilage» på ein særleg måte.

Sunnmørsguttene

Trygg Havn

Det kom inn om lag kr 37000,- i kollekt. I tillegg
kom offeret i kyrkja. 

Fritt ord

Av Jarle Haugland

19

Jarle Haugland,
daglig leder i Familie & Medier, er månedens Fritt ord-skribent.
Familie & Medier er en medieorganisasjon med 14 000 medlemmer, eid av 31 kristne organisasjoner
og kirkesamfunn – inkludert Den indre Sjømannsmisjon. Familie & Medier arbeider for at kristen tro og
gode verdier skal prege mediehverdagen. Dette gjøres ved å oppmuntre til bevisst mediebruk, føre en
aktiv dialog med mediene og ved å stimulere til kristne og samfunnsbyggende tiltak i mediesektoren.
Les mer om Familie & medier på http://www.fom.no/

Tolv punkter til
inspirasjon i tjenesten
Familie & Medier har tolv grunnholdninger vi ønsker skal
prege vårt arbeid. Disse deler jeg her, med et ønske om
at de også kan være til inspirasjon i din tjeneste for Ham!
1. Guds rike er som et frø
Jesus sammenligner Guds rike med et senneps
frø. Det kan se lite ut, men har i seg kraften til å
vokse og utbre seg. Når vi skal møte mediene, vil
vi bære med oss denne forventningsfulle hold
ningen, at vi kan få så et frø som på sikt kan bære
frukt for Guds rike.
2. Det handler ikke om oss
«Kjærligheten søker ikke sitt eget,» sier 1. Kor.13.
Gud vil at hans navn skal helliges, at hans rike
skal komme, at hans vilje skal skje. Det handler
ikke om oss, men om Gud og hans ære. Og det
handler om de menneskene vi er satt til å vinne
for Ham.
3. Mediene er en misjonsmark, ikke
en slagmark
Vi arbeider ikke inn mot mediene for å vinne
«våre» kamper for hva vi liker eller ikke. Vi vil
bære med oss Jesu hjerte, som kom for «å søke
og frelse det som var fortapt».

4. Vi er kalt til å tjene, ikke kreve
I Joh.13 står historien om da Jesus vasket disi
plenes føtter, og sa: «Jeg har gitt dere et forbilde:
Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.»
Dette tjenersinnet vil vi ta med oss i kontakten
med medieaktørene og mediebrukerne. Vi er her
for å tjene, med Guds kjærlighet, og søke måter
å være til velsignelse for andre.
5. Oppdraget er for stort til at vi
kan være alene
Gud har satt sin menighet til å være ett legeme.
Fellesskapet og misjonsoppdraget er gitt til lege
met, ikke til enkeltlemmene. Familie & Medier
vil stå sammen med Guds folk i misjonsoppdra
get, lete etter muligheter for samarbeid, nettverk
eller andre initiativ som kan styrke Guds rikes
arbeid.
6. Vi skal fortelle et større «ja»
Gud er en skapende og frigjørende Gud. Han
vil sette ting i riktig stand, slik det var ment fra
begynnelsen av. Dermed er grunntonen i hans
møte med mennesker og samfunn et rungende
«ja!». Dette vil vi formidle videre. Også de gan
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gene vi må tiltale ondskap, stå opp mot urett og
undertrykkelse.
7. Lyset overvinner alltid mørket
«Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne
mørket,» sa Konfucius. Truls Åkerlund har skre
vet i boken Feil fortelling fortalt: «Det blir for
dumt når lyset skylder på mørket for at det er for
lite lys i verden.» Det betyr ikke at vi skal være
tannløse, for lyset kan avdekke det ubehagelige
eller kritikkverdige. Men i alt vi gjør skal vi søke
å tenne lys i mediehverdagen.
8. Å gjøre utretter mer enn å mene
I arbeidet vårt vil vi se etter muligheter for å
gjøre noe med det vi mener noe om. For skal
vi spre Guds kjærlighet, skal budskapet nå inn
i menneskers hjerter, må vi gå ned fra gjerdet og
la handling følge ord. Vi vil gjøre noe, og vi vil
gjøre det av godhet.
9. Varig forandring kommer
innenfra
Vi tror at indre overbevisning om veivalg i
lengden vil være en sterkere drivkraft enn ytre
press eller overtalelse. Skal vi se et mediebilde
preget av kristen tro og gode verdier, må disse
holdningene befinne seg på innsiden av perso
nene som skaper mediene. Derfor vil vi møte
medieaktørene med mål om langsiktig bygging
av relasjoner og tillit. Og med forventning om at
de bønnene vi vet mange ber, forandrer hjerter!

Trygg Havn

10. A
 ll sannhet, godhet og
skjønnhet kommer fra Gud
Gud er opphavet til og skaperen av all sannhet,
godhet og skjønnhet. Til tross for syndefallet, ser
vi fortsatt spor av dette over alt, ikke bare der
det følges av et tydelig kristent budskap. De aller
fleste mediebudskap har i seg elementer av både
sannhet og løgn. I vår respons til mediene, vil
vi derfor gjenkjenne og anerkjenne all sannhet,
godhet og skjønnhet, løfte det frem og takke dem
som formidler dette. Samtidig vil vi, med kjær
lighet, påtale det motsatte, løgnen og ondskapen.
11. Bare den som lytter, fortjener
å bli hørt
«Dette må dere vite, mine kjære søsken: Enhver
skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen
til å bli sint,» sier Jakob 1,19. Ved å lytte, viser
man respekt og interesse for den andre. Ved å
lytte, forstår man bedre. Ved å lytte, er det let
tere å gi relevante svar. Ved å lytte, gjør man seg
i større grad fortjent til å bli hørt.
12. M
 enighetens kall er å følge
Jesus
«Følg meg,» sa Jesus. Dette kallet er fortsatt kjer
nen av hva det vil si å være en disippel, en etter
følger av Jesus. Når alt kommer til alt, er det dette
vi ønsker: Å følge Jesus og gi andre mennesker et
møte med ham – så de også blir hans disipler. 

Reportasje

Tekst og foto: Lars Gunnar Røed

21

«Elieser 6»
på Østlandstur
På sin Østlandstur var «Elieser 6» innom
Nevlunghavn lørdag 6. september.
Det var ikke så veldig mange folk som kom, men
vi ble da i alt ca. 40 inkludert musikklaget som
gjestet oss. Det var Aas musikkforening fra Skien
som sang denne kvelden.
Terje Treidene talte, og som vanlig var det bevert
ning og utlodning, og god tid til en hyggelig prat.

Nøtterøy), sørget for tilskudd både til kakebor
det og utlodningsgevinstene.

Medlemmene i ISM-foreningen i Nevlunghavn,
som er den eneste foreningen igjen i Vestfold
(utenom den nystartede Elieserforeningen på

Det er trist at båten er her bare en dag i året,
men Norge er jo stort og langstrakt, så vi må jo
forsone oss med det.
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På bildene ser vi båten fortøyd ved kai - kloss
«oppi» fiskebrygga på stedet, videre Aas musikk
forening, ivrige gjester rundt kakebordet Terje
Treidene, misjonens nytilsatte reisesekretær.

I oktober har «Elieser 6» sin virksomhet i kret
sene Stavanger, Karmsund og Bjørgvin. Se detal
jert seilingsplan på s. 26. Hold deg også orientert
ved å gå inn på nettsiden www.dism.no (Red.). 

Landsstyret
Landssmøtet (2014) gav Landsstyret fullmakt til å godkjenna revisor for dei neste to åra.
På styremøtet i august vart Fag Revisjon AS vald til misjonen sin revisor for 2014 og 2015. 

Landsstyret

Trygg Havn

Foto: Håkon C. Hartvedt

Elieser 4
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Tekst: Ingrid Helland Foto: Tone Kallevåg

Minner fra Elieser 4
Sommeren 1973 var Aud Haugland kjøkkenjente på «Elieser 4».
Fra høsten etter, til okt. 1976, var hun ansatt som husmor ombord.
Aud, som den gangen hadde etternavnet Lyng,
forteller om lange vakter og travle dager.
– Som husmor hadde jeg fri tre uker i året.
Disse friukene var rundt jul.
På dagtid var det ofte opplegg for skoleklasser
i tillegg til ettermiddags- og kveldsmøter.
– Det var travelt, sier Aud og ler mens hun for
teller videre. – Jeg ble tynn, og da jeg kom heim
til jul etter nesten ett år borte, sto mor i døra og
så på meg: - Det må vel være en jobb å få i land!
Aud jobbet sammen med Johanne Thunem
og Ragnhild Fedøy. På Landsmøtet i juni traff
de hverandre igjen etter 40 år, og flere minner
dukket opp.
Blant annet om hvor lytt det var ombord. Aud
forteller:
– Hvis jeg åt et eple på min lugar, så sa Ragn
hild på nabo-lugaren: – Har du et eple til meg
også?
Den indre Sjømannsmisjon arrangerte mange
turer med «Elieser 4». Etter en av Nordkapptu
rene kom en mann og ville gi tips til jentene som

Annonse i Fiskerens Venn januar 1975.

jobbet ombord. Han hadde hatt det så gildt og
ville gjerne gi litt tilbake.
– Har dere en plass å legge tips, spurte han. –
Ja, vi har en sekk bak på hekken, svarte Johanne,
som aldri hadde hørt ordet tips før. Hun trodde
det var søppel.
Om sommeren kunne det være 70 passasjerer
ombord. Det var kun to toalett og ett bad!
Aud husker spesielt et kretsmøte i NordNorge. Fra de begynte å ta om bord kretsmøte
deltakere, til de siste var gått av, var det gått én
uke. – Det luktet naftalin over hele båten.
Deltakerne brukte matsalen til oppholdsrom,
og mannskapet måtte vente med å rydde til alle
var lagt seg. Slikt ble det lite søvn av.
Aud har mange minner. Gode minner, og
slutter av med å fortelle om da turene med Elie
ser var over. Da pleide de reisende stå på kaien og
ønske god tur videre med sangen «Navnet Jesus
blekner aldri».
– Det gjorde inntrykk, sier Aud.

Randi Fredheim (t.v.), Johanne Thunem og Aud
Haugland traff hverandre igjen etter 40 år.

Les også på neste side om Aud og venninna Astrid
som sommeren 1973 var om bord på Elieser 4 som
«piker». 
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Fra Fiskerens Venn
28. september 1973
– Det var med stor spenning vi gikk om bord
i Elieser 4 i mai for å være med som piker om
bord hele sommeren, forteller Astrid Martinsen
og Aud Lyng til Fiskerens Venn.
Astrid kjente DISM fra tidligere, hun har arbei
det både på Havly i Ålesund og Svolvær. Aud,
derimot, kjente bare Hilda Hillesland på hoved
kontoret, de er fra samme sted. Nå hadde Aud
og Astrid arbeidet sammen på sykehjem i Bergen
et år, og så kom altså påmønstringen på Elieser.
– Det ble mange turer over Stadt, og dette hav
stykket var også skrekken til å begynne med.
I sommer viste det seg fint for oss, derimot var
Hustadvika grusom. Imidlertid ble det en vane
etter hvert, vi vasket golv og lugarer, reidde
senger, serverte, vaska opp og sang i skipsmu
sikken. Det siste ble det minst av i grunnen.
– Fra første til siste dag hadde vi det gildt. Det var
så godt å være sammen med mannskap og pas
sasjerer. Vi merket det åndelige fellesskap med
misjonsfolk. Ikke minst står kretsmøtene igjen
i minnet. Turene fram og tilbake til kretsmøtene
var rene festreisene.
– For oss var det en fin opplevelse å få være
sammen med mannskapet om bord, og vi vil
gjerne sende en hilsen til alle som var mannskap
i sommer. Det gode fellesskapet takker vi for, og
vi synes de gjør et virkelig godt arbeid, de som
står om bord hele året. Det er ikke få ting som
skal klaffe for å holde ruteopplegget, men det
gikk veldig fint. Gang på gang hørte vi hvordan
folk berømmet presisjonen skipet ankom til de
forskjellige steder med.
• Vi kan gjerne tenke oss å gå om bord igjen,
sier de i munnen på hverandre.

Trygg Havn

Elieser 4, frå albumet til Helge Krosli.

• Jeg skal nå gå på kjøkkensjefskolen i Bergen
et år, forteller Aud omsider, hun ville ikke
helt ut med det.
• Og jeg skal vikariere på Havly i Ålesund
fram til jul, så får vi se hva det blir, sier
Astrid.
• Nå må du ikke spørre mer, ser du ikke vi
spiller Kinasjakk?
• Men dere må sende en hilsen til alle
passasjerene på Elieser i sommer, sier jeg.
• Det skal vi gjerne gjøre. Tredje vers av 667
i Sangboken blir vår hilsen til alle vi møtte:
Når Jesus vil oss fylgja
me fara fram så trygt,
vår lei på livsens bylgje
om og det stormar stygt.
Igjennom brim og båra
hans røyst me høyra kan,
som veret opp kan klåra
og lysa oss i land.

hh
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Telefonnummer

Den indre Sjømannsmisjon
Generalsekretær, André Sætre
488 54 610
Sentral/administrasjon 55 34 93 10/488 54 605
Regnskap
488 54 604
Trygg Havn
488 54 606
Koordinator «Elieser 6»
488 54 607
«Elieser 6»
913 74 211
Bjørgvin krets
488 54 602
Karmsund krets
906 87 847
Stavanger krets (helst etter kl 14) 488 54 611
Agder krets, kontor
488 54 613
Vestviken/Agder, misjonssekretær 488 54 614
Møre og Romsdal krets
488 54 615

Trøndelag krets, kontor
Trøndelag/Namdal krets,
misjonssekretær
Salten krets
Svolvær krets/Havly Stamsund
Havly Røst
Sørheim leirsted, Averøy

488 54 616
488 54 617
488 54 618
488 54 619
488 54 620
488 54 621

Åpningstider hovedkontoret i Bergen:
Kl. 08.00–14.00
Se også www.dism.no

Fiskerens Venn 2014
Historier fra virkeligheten, juleandakt og fine bilder.
Pris kr 60,Vil du selge juleheftet Fiskerens Venn? Du får 25% provisjon.
Send kupongen til Den indre Sjømannsmisjon, Postboks 1904
Damsgård, 5828 Bergen.
Ønsker

stk. hefter for salg. Minimum fem hefter.

Navn:
Adresse:
Postnr./-sted:

Du kan også kontakte oss på
e-post ingrid@dism.no eller på
tlf 488 54 606 for bestilling
av Fiskerens Venn.
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Seilingsplan
Stavanger krets:
September:
29.-30.: Erfjord
Taler: 29.–30.: Eyvind Volle
Oktober:
01.: Tau?
02.–03.: Sjernarøy kl. 19.00
04.–05.: Jørpeland kl. 19.00
06.: Kjølevik kl. 19.00. Utlodning
07.: Hjelmeland kl. 19.00
08.: Årdal kl. 19.00
09.: Forsand kl. 19.00
10.–11.: Hommersåk kl. 19.00
12.: Fister kl. 19.00.
01.–04. og 09.–12.: Taler:
Eyvind Volle
05.–08.: Taler Einar Sunde

Karmsund krets:
13.–16.: Ferkingstad. Møter kl. 19.30
17.: F
 erkingstad. Elieserbasar
kl. 19.00
18.–19.: Ferkingstad. Møter kl. 19.30
13.–19.: Taler og sanger:
Georg Kallevåg

Bjørgvin krets:
20.: Sør Huglo. Møte kl. 19.00
21.: Fitjar. Møte kl. 19.00
22.: Steinsland. Møte kl. 18.00
23.: Storebø. Møte kl. 18.00

Gavebarometer

24.: Bildøy (Bibelskolen).
Møte kl. 19.00. Otto Høvik
25.: Bergen. Basar kl. 12.00.
Håkon C. Hartvedt
25.: Bergen. Medarbeidersamling
kl. 17.00
26.: Bergen. Middagsservering
kl.15.00
26.: Bergen. Sang og musikkmøte
kl. 17.00. Truls Nygaard
27.: Berland. Møte kl. 19.00
28.: Fonnes. Møte kl. 19.00
29.: Hjelvik. Møte kl. 19.00
30.: Salhus. Møte kl. 19.00
31.: Vik. Møte kl. 19.00
20.–24.: Taler: Truls Nygaard
27.–31.: Taler: Terje Treidene

Stavavanger krets:
Misjonssekretær Eyvind Volle
Kontor/mobil: 488 54 611, 993 34 650
E-post: eyvindvolle55@hotmail.com
Karmsund krets:
Misjonssekretær Georg Kallevåg.
Kontor/mobil: 906 87 847
E-post: georg@dism.no
Bjørgvin krets:
Misjonssekretær Truls Nygaard.
Kontor/mobil: 488 54 602
eller 55 34 93 10.
E-post: truls@dism.no eller
dismbergen@dism.no

November:
01.: T
 orangsvåg. Møte (basar?)
kl. 17.00.
02.: Våge. Møte kl. 19.00
01.–02.: Taler: Terje Treidene

Koordinator
Tor Øyvind Sandaker
Den Indre Sjømannsmisjon
- Laksevåg/Bergen.
Kontor/mobil: 488 54 607, 411 03 087
(ordinært onsdager).
E-post: tor@dism.no

Telefonnumre og e-post
for ev. kontakt:
Betelskipet M/S «Elieser 6»:
Mobil 913 74 211;
E-post: elieser@dism.no
Se også: www.dism.no og
https://www.facebook.com/pages/
Elieser-6/139685996057337
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ET GODT TILBUD
Trygg Havn
Tidende for Den indre
Sjømann smisjon nr. 10/2014
– 126. årgang

Dagfinn Sandal
Uke 40: Bjørgvin
Uke 41: Fri
Uke 42: Trøndelag
Uke 43: Trøndelag
Uke 44: Fri
Uke 45: Bjørgvin

Guds ord, kaffi, kaker og smør
brød
er viktige ingredienser på
Den indre
Sjømannsmisjons arrangeme
nter
Side 9–18

Les også: Om Elieser | Små
glimt | Andakt | Fritt ord

Nye abonnenter får nå Trygg Havn gratis resten
av året ved å tegne abonnement for 2015.
Terje Treidene
Uke 40: Stavanger
Uke 41: Stavanger
Uke 42: Fri
Uke 43: Bjørgvin
Uke 44: Bjørgvin
Uke 45: Fri

Kr. 350,- ut 2015 er et godt tilbud!
Trygg Havn kommer ut med 12 nummer i året,
og inneholder reportasjer, intervjuer, andakter,
Fritt ord m.m.
Ønsker du å abonnere kan du benytte
skjemaet nedenfor.
Navn:������������������������������������������������������������
Adresse:�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

Paul Mattis Nørstebø
Uke 40: Troms distrikt
Uke 41: Troms distrikt (6. og 7.10.)

Telefon:���������������������������������������������������������
Send kupongen til Trygg Havn v/Ingrid,
Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen,
eller e-post til ingrid@dism.no, eller ring
oss på tlf. 488 54 06.
Nr. 10 - 2014

B
Retur: Trygg Havn
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Arkivbildet

Fiskarheimens Musikkor (Bergen) i aksjon under
skjærgårdsstevnet på Bildøy sommeren 2008.

