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Meir enn båtpuss,
trening og krim
Påska står for døra.
Mange ser kanskje på påska berre som ei ekstra friveke…
Vi drar på hytta. På fjellet eller ved fjorden.
Andre er heime i si eiga stove. La meg fort legga
til at ingenting av dette er gale.
Men kva brukar vi tida til når vi er der vi er…?
Kva betyr påske?
Eg sjekka på nettet:
Påske betyr båtpuss.
Påske betyr treningssamling.
Påske betyr krim.
Så sjekka eg Bibelen.
Bl. a. Jes. 53.5:
«Men han vart såra for våre brot,
knust for våre synder.
Straffa låg på han, vi fekk fred,
ved hans sår vart vi lækte.»
Håkon Hartvedt skriv i diktet sitt på side 8:
«Det var ei naglene som holdt ham fast.
Den gang på Golgata Hans hjerte brast.
Men det var kjærlighet til deg og meg,
som gjorde at vår frelser ofret seg.»
Vi treng verken pussast, trenast eller koma
i utfordrande situasjonar for å bli frelst. Jesus
tar imot oss akkurat – og berre slik – vi er. Han
har ordna opp!

Takk, takk at påske er meir enn båtpuss, trening
og krim!
Eiliv Pettersen skriv i andakten (side 4-5):
«Ved Jesu blod er vi satt fri. Der Jesus får komme
til blir det et nytt forhold til Gud, ny sang, nye
relasjoner mellom mennesker, innen familiekretser og mellom nasjoner.»
Den indre Sjømannsmisjon vil vera med og
bringa denne livsviktige, frigjevande bodskapen
ut på den teigen vi har fått; til norske og utanlandske sjøfolk og til folket på kysten. No i påska
og elles.
På side 9 finn du oversikt over påskemøter
i Trøndelag, Møre og Romsdal og i Karmsund.
«Elieser 6» er i Troms og Finnmark i påska. Sjå
seilingsplan bak i bladet eller på www.dism.no.
Apgj. 4.12:
«Det er ikkje frelse i nokon annan, for under
himmelen er det ikkje gjeve menneska noko anna
namn som vi kan bli frelste ved.»
Bruk tida godt – der DU er! Både i påska og elles.
God påske! 
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Andakt

Av Eiliv Pettersen

Gjenopprettelse
Slipp Jesus og Hans nyskaper-kraft
inn i ditt liv
«Han skal være i himmelen inntil den tid kommer
da alt det gjenopprettes som Gud hadde talt om
fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter».
Apostlenes gjerninger 3,21.
Livet i Edens hage var ment til velsignelse for de
første mennesker. I sin uskyld så de ikke på det
å være naken som noe urent. Når Herren viste
seg i hagen sprang de ham i møte som et nakent
lite barn til sine foresatte.
Fallet var stort
Deres ulykke startet da de begynte å lytte etter
det djevelske spørsmålet: «Har Gud virkelig
sagt?» Det spørsmålet lever ennå i dag, også
innen vår kirke. Å dra Guds ord i tvil, eller tolke
det på en annen måte, er alltid første skritt på fallets vei. Menneskeheten falt grundig. B
 ibelen sier
at «fallet var stort». Veien til Livets tre ble sperret. Paradisets porter ble stengt. Menneskene
ble forvist fra hagens herlighet. Engler voktet
inngangen. Ved fallet stengte menneskene seg
selv ute.
Frelsesplan
Men i sin store kjærlighet kunne ikke Gud se
på at mennesket gikk fortapt. Av den grunn gav
han et løfte om en frelsesplan som skulle settes
ut «i tidens fylde».
Dette løftet gjentok Herren gang etter gang ned
gjennom tidene ved sine hellige profeter. Siden
det var mennesket som hadde syndet og brøt
Guds bud, måtte det være et menneske som
måtte gjøre opp for sine synder.
Men Herren så at det ikke var stoff i noe menneske for å kunne makte det oppgjøret. Derfor
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Eiliv Pettersen

Foto: J. A. Birkeland

ble Gud selv menneske i Jesus Kristus og steg ned
til jord og stilte seg under sine egne krav.
Samtidig som han var sann Gud, var han også
sant menneske. Han gjorde opp med seg selv. For
Jesus sier: «Jeg og Faderen er ett.»
Nytt forhold
I tankene mine har jeg sett det slik at det var som
om Gud tok opp av sin venstre lomme det ubetalelige skyldbrevet. Så tok han betalingsbeløpet
opp av sin høyre lomme og betalte summen som
skyldbrevet lydde på, kvitterte og sa til seg selv:
Takk, nå har jeg fått oppgjør.
Dermed er fallet gjenopprettet. Ved Jesu blod er vi
satt fri. Der Jesus får komme til blir det et nytt forhold til Gud, ny sang, nye relasjoner mellom mennesker, innen familiekretser og mellom nasjoner.
Gjenopprettelse
I oktober 2014 var undertegnede i Israel og var
med på den årlige Løvhyttefesten som jødene
hvert år feirer. Syv-åtte tusen troende mennesker
fra 80 land deltok. Med sine respektive nasjonal
flagg deltok vi i den såkalte «Jerusalem-marsjen».
Dette er et tog som følger en rute gjennom Jerusalems gater for å vise jødene at de også har
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venner i en verden som hater dem og roper på
boikott.
Mottoet for møtene i den forbindelse var nettopp
«Gjenopprettelse». Under et møte talte en kristen
araber. Han fortalte følgende:
«En tid var jeg Yasser Arafat sin privatsjåfør. Her
ble jeg innpodet et innbitt hat til jødene.
Etter dette reiste jeg til USA. Her ble jeg venn med
en kristen person. Han ville lese fra Bibelen for
meg. Det avviste jeg blankt. Ja, jeg ville ikke engang
sitte i nærheten av denne farlige jødiske boka. En
dag spurte han om han kunne få be for meg. Det
ville jeg heller ikke, men gav ham til sist lov til det.
Under hans bønn skjedde det noe merkelig. Jeg falt
til jorden som om jeg besvimte. Da jeg kom til meg
selv registrerte jeg at jeg lå på kne og ropte til Jesus
om frelse. Nå elsker jeg jødene. Jeg har bodd i Jerusalem i seks år. Jeg vil si det så sterkt at det ikke er
mulig å leve som kristen uten å elske jødene».
Hva er dette? Det er gjenopprettelse mellom
mennesker.
Gjenopprettelse mellom
mennesker og nasjoner
Under marsjen gjennom Jerusalems gater var
det gripende å se representanter for den tyske
nasjon gå med sitt tyske flagg og rakte vennskapshånd til jødene som sto tettpakket langs
ruta. Det var den nasjonen som for 70 år siden
ville utslette dem totalt og tok livet av 6 millioner. Gud formår! Det er bare kjærlighet gjennom
Jesu blod som kan utrette slike ting.

Jesus gjenoppretter familieforhold
For mange år siden var jeg bestyrer på en fiskerheim. En ung tilreisende fisker besøkte oss ofte.
Han likte flaska, men var ikke voldelig på noen
måte. En natt ved tretiden ringte det heftig på
utgangsdøra. Utenfor sto han tynnkledd i kulde
og snø og trykket iherdig på ringeknappen. Den
første tanken var; – vi slipper ham ikke inn for da
holder han oss våken resten av natta. Gjennom
et lite vindu ved siden av døra kunne jeg se han
legge seg på trappa med naken rygg. Dette kunne
vi ikke være bekjent av. Liten og tynn som han
var, dro vi ham inn gjennom gangen og fikk ham
i seng på et ledig rom.
Noen år etter tjenestegjorde jeg på en annen fisker
heim. Her fikk vi en dag besøk av en gruppe fra
Evangeliesenteret. Jeg kjente ingen av dem, mente
jeg. Plutselig kom det en bort til meg og sa. «Takk
for sist. Takk at dere tok vare på meg da jeg trengte
det som mest». Det var den unge gutten vi fikk til
sengs den gang. Han var blitt en annen. Han hadde
vært på evangeliesenteret og tatt imot Jesus. Han
var blitt rusfri og fått seg familie. For en forandring! Frelsen i Jesus hadde gjenopprettet hans liv.
«Se, jeg gjør alle ting nye,» sier Jesus.
Kjære venn som leser dette. Kanskje har du det
tøft på en eller annen måte. Det kan være problemer i familien. Det kan være sykdom, sorg eller
synd i ditt liv som plager deg.
Slipp Jesus og Hans nyskaper-kraft inn i ditt liv.
Han vil og kan gjenopprette deg. Han vil sette
deg fri, «Fri i fra nøden, dommen og døden,
Amen halleluja.» 
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Det var ei torner
eller piskeslag
Det var ei torner eller piskeslag.
Det var ei lidelsen den lange dag.
Ei heller spott og hånsord som da lød
var største smerten for Ham i hans død.

Det var ei naglene som holdt ham fast.
Den gang på Golgata Hans hjerte brast.
Men det var kjærlighet til deg og meg,
som gjorde at vår frelser ofret seg.

Det var ei folkets fiendskap og hat.
Det var ei venners svik den tunge natt.
Men det at all vår synd på Ham ble lagt
Og av sin egen Far han ble forlatt.

Det var ei død og dom som seiret der.
Nei, vi fikk se at Jesus Herre er.
For døden kunne ei Ham holde fast,
og påskemorgen var det den som brast.
Av Håkon C. Hartvedt
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Mitt påskevers
Vi har spurt to av våre abonnenter om å skrive under spalten «Mitt påskevers».
1. Navn og bosted
2. Mitt påskevers
3. Mitt vitnesbyrd
Min Jesus lever
1. Gunnlaug Sandvik fra
Drag i Tysfjord.
2. Gud gav sin sønn, hans
navn er Jesus Han kom til
oss, for å gi oss fred Han
gav sitt liv for å gi oss frelse.
Hans tomme grav den
viser, at han lever i dag.

fikk de se at steinen var rullet fra. Den var
meget stor». Mark. 16.4

Gunnlaug Sandvik

3. I påsken for noen år siden hadde vi besøk av
Frelsesarmeen i bedehuset vårt. Da sang de
sangen «MIN JESUS LEVER». Selv om jeg
kunne den fra før, ble det en helt ny sang for
meg, og har fulgt meg siden. Fikk trykket
den opp og hengte den på døra på fryseskapet i kjøkkenet mitt, og den henger der
fremdeles. At Jesus lever i dag er min store
trøst i livet. En som jeg daglig kan snakke
med, og som går ved min side og leder min
gang. Derfor er mitt ønske og bønn til Gud
at mange måtte få oppdage at Jesus lever
i dag og ta i mot hans frelse.
Ønsker alle en god og fredfull påske!
Han er nær
1. Kari Stangeland Standal
fra Åsane, Bergen.
2. «De sa til hverandre: Hvem
skal vi få til å rulle bort
steinen fra inngangen til
graven? Men da de så opp,
Kari Stangeland
Standal

3. I år har dette vært «mitt påskevers». Maria
og vennene hennes var på vei til Jesu grav. De
ønsket å salve kroppen hans. Men de hadde
en stor bekymring. Hvordan skulle de få bort
steinen? Den var meget stor. Det var ikke så
rart at de fokuserte på problemstillingen. Men
da de kom frem, var steinen rullet bort. Gud
hadde gjort noe for dem som de ikke hadde
regnet med. Vi kan også ha «store steiner»
og utfordringer i livet på forskjellige måter.
Kanskje kan vi ha bekymringer i forhold til
barn, barnebarn, økonomi, arbeidsplass. Det
kan være mye som kan være vanskelig.
Det som ble så fantastisk for meg, er at Gud
kan jobbe med våre utfordringer og problemstillinger selv om vi ikke ser det. Han ønsker å
hjelpe oss og være med oss i vår hverdag. Det
kan skje små og store under i forhold til våre
utfordringer, og mye kan løse seg på måter
vi ikke hadde drømt om. De «store steinene»
smuldrer bort. Jeg har opplevd gang på gang
at «Gud er min tilflukt og styrke, en hjelp
i nød og alltid nær». Salme 46.2.
Gud er på vår side. Han elsker
oss så høyt at han sendte
Jesus. Vi trenger ikke tvile
på hans godhet og nærvær.
Han er nær, jobber og griper
inn selv om vi ikke alltid ser
det så konkret som Maria og
vennene hennes.
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Påskequiz
Leit, og finn svara i dei fire påske-evangelia
i Matteus, Markus, Lukas og Johannes.
Aleine eller saman med andre.
1. Til kven sa Jesus:
a) «Kven leitar de etter?»
b) «Stikk sverdet i slira!»
c) « Seier du dette av deg sjølv, eller har
andre sagt dette om meg?»
2. Kven sa:
a) «Er du kongen over jødane så frels deg sjølv!»
b) «Denne mannen var sanneleg rettferdig!»
c) «Herren er sanneleg stått opp og har synt seg for Simon.»
3. K
 or hadde Simon frå Kyréne vore då han vart hanka inn
til å bera Jesu kross?
4. Kva heitte dei to sønene til Simon frå Kyréne?
5. Kven si grav vart Jesus lagt i?
6. K
 ven «planta» ryktet om at læresveinane stal
Jesus sin døde kropp frå grava? Og kvifor?
7. D
 en første dagen i veka kom Maria M
 agdalena
til grava. Når på dagen var dette?
8. S amme dag (spørsmål 7) viste Jesus seg for læresveinane.
Kva var det første Jesus sa til dei, og kva gjorde han så?
Send svara til
DISM v/ Ingrid
Postboks 1904, Damsgård
5828 Bergen
Eller på mail til ingrid@dism.no
Svarfrist: 11. april 2015.
1. premie: Tupperware-redskap, tre deler
2. premie: Tupperware-kniv m/slipar
3. premie: Tupperware-boks
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Påskemøter 2015
Trøndelag
Onsdag 1. april kl. 16.00
Dagsenteret på Rissa Helsetun.
Tale og sang v/ John Dahl
Påskelørdag 4. april kl. 15.00
	Stadsbygd bedehus.
Tale og sang v/ Harald
Helmersen
1. Påskedag 5. april kl. 19.30
	Fest på Ramsøy misjonshus.
Tale og sang v/ John Dahl
2. påskedag 6. april kl. 18.00
	Fest på Havlysenteret
Taler: Gudmund Eikrem.
Sang: Havlysangerne

Møre og Romsdal
Onsdag 1. april		
Smøla Tale v/ Magne Arild Torgersen
Skjærtorsdag 2. april Smøla Tale v/ Magne Arild Torgersen
Langfredag 3. april
Smøla Tale v/ Magne Arild Torgersen
Nøyaktig sted og klokkeslett blir annonsert i lokalavisa.
Karmsund
Skjærtorsdag 2 . april kl. 11.00 Betel, Veavåg. Brødsbrytelse og frie vitnesbyrd
Langfredag 3 . april kl. 11.00
Betel, Veavåg. Tale og sang v/ Georg Kallevåg
2. påskedag 6. april kl. 19.00 	Ådland bedehus. Tale og sang v/ Ruben Aanensen.
Musikk v/ Bjarne Andreas Kallevåg
2. påskedag 6. april kl. 19.00
Ljosheim, Sævelandsvik. Tale og sang v/ Georg Kallevåg
2. påskedag 6. april kl. 19.00
Skudenes bedehus. Tale v/ Tone Kallevåg, sang av J-team
Se også annonse i Haugesund Avis.
Hjertelig velkommen!
Den indre Sjømannsmisjon
Nr. 4 - 2015
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Fritt ord

Av Jarle Haugland

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 www.fom.no

Øyet som ser
Hva du ser, har enorm innvirkning på ditt liv. Nå forventer du kanskje at
jeg, som leder av Familie & Medier, skal mene noe om hva du ser på tv
eller internett. Nei, jeg ønsker å grave litt dypere enn det. Det handler om
hvordan du ser på deg selv.
FARGEBLIND. Jeg er fargeblind. På skolen
tegnet jeg det norske flagget i brunt, hvitt og
blått. Mennesker rundt meg kan forsøke å lære
meg forskjellen på brun, rød og grønn, eller blå
og lilla. De klarer det ikke. Fordi det er noe galt
med øynene mine. Det er ikke kunnskapen det
står på. Det er heller ikke omgivelsene som tar
feil – selv om jeg har forsøkt meg med det argumentet. Problemet ligger i hva jeg ser. Og selv om
fargeblindheten ikke får de største konsekvenser
i hverdagen, er det likevel noe som preger min
tilværelse. For hva jeg ser, former hvordan jeg
forstår verden.
FYSISK SKAVANK. Men hva skjer når synet
ikke har en fysisk skavank, men det er vårt hjertets øyne som ser feil? Som et speilrom i en for
nøyelsespark, der virkelighetsforståelsen avgjøres
av hvilket speil en ser inn i? Det handler ikke først
og fremst om hva du ser på, men hvordan du ser
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på deg selv. Og det du ser, vil få stor innvirkning
på ditt liv, på valgene du tar i hverdagen.
EKSEMPEL. La meg ta et eksempel: Bibelen
omtaler oss som tror på Jesus for «hellige». Min
påstand er at jo mer vi forstår av det begrepet, jo
mer vil det prege våre valg i hverdagen. Å være
hellig handler blant annet om å være utskilt, å
tilhøre Gud, å være fullkommen, ren. Og når
vi ser på oss selv som hellige, vil det prege våre
medievalg. Å klikke seg inn på pornografiske
nettsider blir mindre tiltrekkende. Utroskap
eller bestialske drap som ren underholdning blir
mer frastøtende. Og det oppleves viktig å legge
vinn på «alt som er sant og edelt, rett og rent, alt
som er verdt å elske og akte, alt som er til glede
og alt som fortjener ros», som Paulus oppfordrer
menigheten i Filippi til. Vi er jo hellige! Vi til
hører Den Hellige Gud!

11

www.fom.no

INDRE HELLIGHET. Dine medievalg gjør deg
ikke hellig. Langt derifra. Du blir like lite hellig
av å gjøre ytre valg, som du blir ung av å smøre
deg inn med antialdringskrem. Men den indre
helligheten som Gud gir deg, preger livet ditt.
Å SE SEG SELV. På samme måte vil det å se seg
selv som elsket av Gud, bremse jakten på bekreftelse i sosiale medier. Eller å se seg selv som barn
av Gud, vil gjøre noe med hva vi bruker tid på
og gir oppmerksomhet til. Og det å se seg selv
som utsendt av Gud, vil forme hvordan vi søker
å være et Jesusvitne, også i vår mediehverdag.
Alltid: Identitet før handling. Hvordan du ser
på deg selv, preger hva du gjør.
FEIL ENDE. Hvorfor skriver jeg dette? Fordi jeg
er redd vi ofte begynner i feil ende. Til tross for
at det finnes mye god og evangelisk forkynnelse
i menighetene, virker det som om vi har problemer med å integrere dette i vår mediebruk,
en del av våre liv som opptar flere timer av vår
hverdag. Jeg opplever for ofte at vi snakker om
medievalgene uten å snakke om identitet. At vi
fordømmer pornografi uten å snakke om at vi
i Kristus er fullkomne og hellige. At vi formaner

til å ikke utlevere seg og søke bekreftelse i sosiale
medier, uten å snakke om at vi er elsket av Gud.
At vi oppfordrer til å slå av tv og prioritere tid
med Gud, uten at vi helt forstår hva det vil si å
være barn som har en åpen adgang til vår himmelske Far.
SLITNE KRISTNE. Dermed står vi i fare for å få
en flokk med slitne kristne som enten ikke orker
å se på sin mediebruk som en del av etterfølgelsen av Jesus, og velger å ha det som en frisone
i hverdagen. Eller vi får kristne som går med en
konstant opplevelse av å ikke strekke til, ikke nå
opp til de høye standardene Guds ord tegner opp.
SE PÅ JESUS. Da, som alltid, er det bare én medisin. Kun ett tiltak som nytter for å få en trygg
identitet hos Gud. Å se på Jesus. Ikke å bruke
krefter på å opparbeide seg en trygg identitet på
egenhånd. Men å ha «blikket festet på Jesus, han
som er troens opphavsmann og fullender», som
Hebreerbrevet maner oss til. Der, og bare der, kan
Gud forme vår identitet. Han kan åpne våre hjertes øyne, så vi ser hvem Jesus er. Så vi ser hvem vi
er i Jesus. Det er en befriende vei til en mediebruk
som ærer Gud og bygger Hans rike! 
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Da Gud grep inn

Ble en engasjert kristen
Mitt navn er Frederick Mausner (50), født og oppvokst i Frankrike langs
den engelske kanalen like ved Belgia.
Etter endt videregående skole dro jeg til Israel og
konverterte til jødedommen. Etter ett og et halvt
år dro jeg tilbake til Frankrike, der jeg studerte
fransk i Paris. Da fikk jeg se Jesus i et drømmesyn, dette var våren 1989, og Den Hellige Ånd
begynte å jobbe i meg. Snart ble jeg en engasjert
kristen.

«Da fikk jeg se Jesus
i et drømmesyn»
I Påsken 1997 begynte jeg som kirketjener i den
Norsk Kirke på Gjøvik og var leder i det lokale
Israelsmisjonslaget der.
I 2002 kom vi til Jøa for å bo i nærheten av sviger
foreldrene, da vi trengte ekstra hjelp for vår sønn.

Johan Peter Skreddernes (t. v.) og Fredrik Mausner.

Trygg Havn

Det er på Jøa at jeg ble kjent med «Elieser 6» sine
besøk, og ble med en gang veldig begeistret for
den type virksomhet.
Jeg ble også kjent med Johan Peter Skreddernes
gjennom kristenlivet på Jøa.
I høst flyttet Johan Peter med sin kone til
sykeheimen, og like før jul spurte han meg om
jeg ville overta som kontaktperson for DISM. Det
var med et lett hjerte og uten nøling at jeg takket
ja til det, siden jeg var interessert i arbeidet og
hadde solgt juleheftet fra DISM i flere år.
Mitt ønske er at Gud velsigner «Elieser 6» sitt
arbeid for fortsatt å bringe godt nytt, håp og
glede langs den lange Norskekysten!
Hilsen Fredrik Mausner 

Reportasje

Av Ingrid Helland
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Ny stuert på «Elieser 6»
– Trodde aldri jeg skulle få stillingen, jubler en glad og lykkelig nyansatt
stuert (husmor). Hun trodde hun var for ung og uerfaren.
Agnete Helgesen fikk telefonen hun gikk og
ventet på: - Du har fått stillingen som stuert på
Elieser.
– Jeg ble kjempeglad og tror jeg kommer til å
stortrives!
Ikke bare grønnsaker
Foran meg sitter en smilende og sprudlende, ung
dame. Agnete er 25 år og kommer fra Bergen.
Hun er utdannet institusjonskokk (ernærings
kokk), og vant til å tenke sunt kosthold.
– Jeg lover å ikke bare servere grønnsaker, frukt
og smoothie! Litt kaker skal det også bli.
Yngre enn de andre
Agnete Helgesen har sin bakgrunn i Nygård
kirke og i Norkirken Bergen.
I februar var hun på Havly Stamsund. Der hun
var til god hjelp for bestyrer Sylvi Jakobsen.
Nå blir det spennende for Agnete å bli kjent med
Elieser.
Hun er en del år yngre enn de andre på mannskapsskiftet, men det betyr ingenting, sier hun.
– Vi har mye å lære av hverandre, og jeg har gode
venner i godt voksen alder.
Mye ansvar
Selv om Agnete har jobbet på både storkjøkken
og institusjonskjøkken, blir det annerledes å
være på båt.
– Nye utfordringer ligger foran meg. Nå får jeg
hele ansvaret med mat og innkjøp. Klart det
blir mye ansvar, men det skal bli kjekt å styre

Agnete Helgesen

litt selv. Og jeg blir ikke sjøsyk, bedyrer vår nye
Elieser-husmor!
Vi ønsker Guds velsignelse over tjenesten om
bord i betelskipet «Elieser 6»! 
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Tekst og foto: Tone Kallevåg

Elieser langs Namdal- og
Helgelandskysten vinteren 2015
vil umake seg litt og gjøre det lille ekstra når Elieser kommer, både økonomisk, men ikke minst
i bønn og bekjentgjørelse. Vi har mange ivrige
misjonsvenner langs kysten, men det er sikkert
flere som kan være med og bidra slik at Elieser fortsatt kan seile langs kysten. Sponsorer av
diesel har minket, så det er også et bønneemne.
Takk til alle som bidro til basaren. Gud velsigne
hver og en!
Basar om bord på Lauvsnes.

Lauvsnes
Nå har vi ligget på Lauvsnes, Namdal krets, i to
dager. I går, 3. mars var det basar om bord.

Rørvik
Det ble en flott kveld i Rørvik, Namdal krets,
torsdag 5. mars. Full båt og masse ungdommer
fra Val videregående skole. Ca 65 til sammen.
Familiemusikken var selvsagt med og sang som
alltid. Masse mat og gevinster kom om bord.

Brit Einvik har stått for den i mange år. Hun
sender brev til folk hun vet er interessert i Elieser,
der hun ber om mat og gevinster til basaren.
Ordentlig basar
Mange har med seg begge deler, så det blir
ordentlig basar. Loddbøker blir sendt rundt på
bordene, og det er to omganger med åresalg.
Kr. 9450 kom inn til Elieser denne kvelden. Et
kjempeflott resultat, da det ikke var full båt; 28
pluss mannskap.
Enkel og fin måte å få litt ekstra inn til båten på.
Kanskje et tips for andre som ikke har forening,
men som kan tenke seg og gjøre litt ekstra for å
få inn penger til Elieser når den kommer.
Mange ivrige misjonsvenner
Takk til Brit Einvik som har stått på med dette
i mange år! Misjonen er helt avhengig av at noen

Trygg Havn

Godt å være sammen med vennene.
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Matros Per Berge ledet møtet i Brønnøysund.

Takk til Brit Einvik (i hvit genser) som har stått for
basaren i mange år.

Hanna ønsket velkommen og minte om hvor
verdifulle vi er for Gud. Terje Treidene talte fra
Lukas om den fortapte sønn.

Marit Lyngøy, som er kontaktperson for «Elieser
6», ønsket velkommen og åpnet møte. Hun hadde
også masse smørbrød og bløtkake med seg.

Brønnøysund
Fredag 6. mars hadde vi møte i Brønnøysund
i Helgeland krets. Her kom folk både fra frelsesarmeen, pinsemenigheten, misjonsforbundet og
bedehuset. 21 pluss mannskap.

Mannskapet sang og hadde andakt. Forstander
i pinsemenigheten gledet oss også med sangen:
«Stor er din trofasthet».
Denne kvelden var det matros Per Berge som
ledet møtet.
Godt å være sammen med vennene i Brønnøysund!
Følg Elieser på
oppdatert seilingsplan:
www.dism.no 
Etter Brønnøysund skulle Elieser vidare,
først til Nesna og så til Reppasjøen. Begge
plassane måtte gå ut grunna stormen som
herja på Helgelandskysten desse dagane
(Red. Ingrid Helland).

Ungdommer fra Val videregående skole.
Familiemusikken i bakgrunnen.
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Av Eyvind Volle, misjonssekretær i Stavanger krets

Kanskje mot
ny rekord
Onsdag 4. mars arrangerte DISM Stavanger sin
årlige vårbasar. Mange var samlet på Solborg
Folkehøyskole for å delta på den
tradisjonsrike begivenheten.
For meg som kretssekretær var dette første gang.
Som «førstereisgutt» må jeg si at det rett og slett
er imponerende å se den innsatsen misjonsfolket
legger ned – én dame hadde solgt 38 loddbøker!
Guds ord ble forkynt
Kretsformann Johan Hegle bidro med ledelse
gjennom kvelden, og Alfred Salte talte ut fra
Dommernes bok om Gideon og hans 300 menn
som fikk seier over midianittene. Han bedyret at
dette var Guds seier, ikke Gideons. Gideon sto
igjen bare med fakkelbærerne. Disse var vanlige
å ha med på denne tiden for at soldatene kunne
se hvem de sloss mot, men Gideon hadde ingen
soldater. Det var Gud som kjempet, men Gideon
og hans menn fikk være med. I praksis utryddet
fienden seg selv i forvirringen som oppstod.
Det står i Jes 9:2a og 4, om det folket som vandrer i mørket, som skal få se et stort lys. «For
åket som tynget det, og stokken på dets skulder,
driverens stav, har du brutt i stykker, som på
Midians dag.»
Utrykket «Midians dag» alluderer tilbake til
fortellingen om Gideon, og viser hvordan Guds
allmakt er så fullstendig og så suveren at han
ikke en gang trenger å aktivt gripe inn.
I NT leser vi i Johannes-evangeliet om hvordan
det var djevelen som fikk Judas til å forråde Jesus,
likevel vet vi at det var nettopp på korset at Jesus
«avvæpnet maktene og myndighetene» og vant
seier over djevelen. Det som skjer på Golgata er

Trygg Havn

Alfred Salte

derfor, fra ett perspektiv, at djevelen beseirer seg
selv. Den mektigste skapningen i universet, som
hater Gud mest – Han er det som blir Guds verktøy i å tilveiebringe en evig frelse for sitt folk. Han
må bøye seg, han må gjøre Guds vilje. Likesom
«på Midians dag» blir den fiende som setter seg
opp mot Guds allmakt tilintetgjort av seg selv.
Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem
kan da være imot?
Et herlig budskap å bli minnet om, og det tror
jeg alle som var tilstede kunne merke.
Elisabeth Gjerde bidro også med fantastisk
sang og pianospill. Sangene var åpenbart til
glede for mange.
Generøse privatpersoner
og bedrifter
Etter møtedelen kom en pause med mat og
kaffi, og så begynte selve basaren. Først åresalg
og trekning. Flere hadde kommet med flotte
premier; generøse privatpersoner og bedrifter.
Sirevåg-Salongen hadde gitt flotte hårprodukter,
Wood-Art.no hadde gitt barbersett og kulepenner i tre, og Fruktmost fra Astrid og Knut hadde
gitt eplemost.
Trekningen foregikk med eget treknings
program, laget for anledningen, og det var mye
vinnerglede og god humor underveis.
Deretter kom turen for trekningen av vår
lotteriet. Loddene til dette lotteriet ble solgt
i måneden frem mot basaren, og i alt var det
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Fra forsamlingen.

sendt ut og formodentlig solgt i overkant av
14 000 lodd (!) til denne trekningen.
Kanskje ny rekord
Pr. 4. mars hadde vårbasaren fått inn nesten
60 000 til DISM Stavanger, men det kan gå mot en
ny rekord for dette arrangementet. Enda er ikke
alle pengene fra alle utsendte loddbøker kommet
inn. Resultatet kan fort bli bedre enn de siste
par årene, selv justert for inflasjon. Det endelige
tallet kan bli rundt 80 000. I alle tilfeller er en
nedadgående trend stoppet, og kanskje snudd.
Det gode resultatet skyldes en fremragende
innsats fra misjonsfolk som står på år etter år.
De selger lodd, kommer med gevinster og stiller
opp. Vårbasaren er for meg blitt et vitnesbyrd på
at det nytter å løfte i flokk. Lekmannsmisjon er
den sovende kjempen i norsk kristenliv, og Vårbasaren 2015 har vist at den til tider våkner opp.
Ellers i DISM Stavanger
Selv om Vårbasaren er en av de store begivenhetene i DISM Stavanger på vårhalvåret, er det
langt fra det eneste som skjer. Misjonsfolket på
Kvitsøy imponerte stort når de selv arrangerte
basar og søndagsmøte helgen før Vårbasaren, og
samlet sikkert 150 mennesker på bedehuset, på
en øy med litt over 500 innbyggere.
Ellers har jeg hatt gleden av både vanlige
møtehelger og bibelhelger rundt omkring i

kretsen, og opplevd godt fellesskap med kontakt
personene og forsamlingene der.
Likevel håper jeg at det beste enda ligger
i fremtiden for kretsen vår. I skrivende stund er
forberedelsene til kretsårsmøtet godt i gang, og
om 10 dager møtes storfamilien DISM Stavanger
på Jæren for å sette kursen for det neste året. På
programmet står forhåpentligvis både oppstart
av Norway Seaman’s Mission, avdeling Stavanger og byforsamling i Stavanger. Begge deler er
store satsinger, men i tro til den samme Gud som
sendte Gideon ønsker vi å prøve. Kretsformann
Johan Hegle har hatt et særlig ansvar med å
rekruttere folk til Seaman’s Mission, og han kan
fortelle at mange ungdommer lar seg engasjere
av dette misjonsprosjektet. Kanskje øyner vi her
konturene av den neste generasjonen i DISM?
Vi tror i hvert fall at Gud fortsatt ønsker å nå
ut til fiskere, sjøfolk og kystens befolkning her
i Stavanger krets, og det ser ut til at han velsigner
det arbeidet som blir gjort.
Vær gjerne med å be for arbeidet i DISM
Stavanger.
Ef 3:20f
Men ham som kan gjøre mer enn alt, langt ut
over det vi ber eller forstår, etter den kraften som
er virksom i oss – ham være ære i menigheten
og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evig
heter! Amen. 
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Tekst og foto: Gudmund Eikrem

Havet har lagt seg.

Vandsøya Fiskarheim
Med havet rett utenfor holmen, der Fiskarheimen og fiskemottaket befinner
seg, bryter ofte havet over fluer og skjær.
Når en snakker om sesongen her ute er ofte
emnene været, om det blir en god sesong med
gode fangster og priser på skrei og sei med flere.
Fiskemottaket har i år investert i nytt mottakerapparat med automatiske sløyemaskiner.
Fiskerne kan levere rund fisk og sparer seg mye
arbeid etter en ofte lang arbeidsdag på havet.

og fikk varslet redningsskøyta som igjen fikk
rekvirert helikopter.
Det kunne gått langt verre. Om kvelden var
fiskerne samlet på heimen. De hadde nok behov
for å snakke med noen etter det alvorlige som
skjedde.

Det har vært mye «skybår» i begynnelsen av
sesongen. Noen har på tross av dette våget seg
utenfor. En av dem ble nesten kastet ut av båten
på opprørt hav.
Søndag 1. mars var det en som fikk garnilen
rundt foten ved setting. Det var så vidt han ikke
for over bord og slet av foten. Den ble imidlertid
knekt tvert av ved leddet. Han kom seg til land
Vandsøya Fiskarheim.

Trygg Havn
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I flere dager nå har de jobbet både dag og natt.
Store mengder fisk er brakt til lands. En dag ble
det levert 41 tonn fisk. Natt og dag går med fram
til helgen for å kunne ta unna fisken og frakte
den med båt til Rørvik.

I kveld torsdag 5. mars har de hatt hyggekveld
på fiskarheimen.
– Vi er takknemlige for alle som bærer tjenesten
i bønn, sier Leif M. Skagemo. 

Ved kai.
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Fiskeren Oddlaug Pettersen
I dag er det 7. mars og Fiskarheimen Havly Stamsund har denne sesongen
vært i drift i over en måned. Til å begynne med var det mest de lokale
fiskerne som var innom. Men etter hvert er det kommet fremmedfiskere til
Lofotfisket, og de kommer til Havly for å treffe andre fiskere og andre kjente.
I over 40 år
Her i uka kom Oddlaug Pettersen og bestilte
kake, for hun ville invitere deres fiskekamerater
på kaffeselskap i anledning hennes 60-årsdag,
som var før hun dro hjemmefra. Oddlaug er ei
hardt arbeidende yrkeskvinne som i over 40 år
har drevet fiske sammen med ektemann Håkon
på egen fiskebåt: «Meløyværing». Både på «heimsjøen», under Lofotfisket og på Finnmark-k ysten.
De har holdt i lag både på land og hav.

Oddlaug og Håkon Pettersen har holdt i lag både på
land og hav.

De har ei datter og har etter hvert fått tre
barnebarn. Jeg spør hvordan dette yrket har vært
for henne som kvinne. Og Oddlaug forteller at
det nok var mange tunge tak, særlig de første
årene. Etter hvert har det kommet nye tekniske
hjelpemidler som har gjort hverdagen lettere om
bord for dem begge.
Og ikke minst har hennes gode helse gjort
at hun har taklet jobben godt. Og stikkord er:
Pågangsmot og arbeidslyst, selv på lange dager.
Og det positive er når fine dager kommer med
sol og flott natur rundt seg – og «massssse» fisk!!

Bortkastet energi
– Å leve så tett innpå hverandre må vel gi anledning til en god krangel? spør jeg.
Nei, det mener de begge at med 10,04 m å snu
seg på – ble de fort enige om at å krangle, det var
bare bortkastet energi!
To par besteforeldre
Og det å være fisker og ha barn? Fiskerpappa
har jo gjennom århundrene klart det godt, ved
hjelp av mamma som var hjemme! Men hva når
mamma også velger å være fisker?
Jo, da har Oddlaug og Håkon vært så heldige
å ha to par besteforeldre som har stilt opp for
datteren og for dem. Det har både store og små
vært fornøyd med.
Bra å ha Fiskarheimen
I Lofoten har sesongen ofte strukket seg over to
måneder og mer, særlige i tidligere tider. Så de
første ca. 30 årene leide de rorbu som de bodde i.
Dette gjorde at de fikk god kontakt med stedets
folk og ble som en del av fiskeværets befolkning.
Det ble deres andre hjemsted.
De siste 10 åra har de bodd om bord i fiskebåten. Nå er det arbeid sju dager i uka etter at
søndagsfredning ble opphevet. Og som Oddlaug
sier: Da er det veldig bra å kunne ha Fiskarheimen å komme til for å møte andre fiskere i sosiale
sammenhenger. Det er båtene for små til. Og det
er godt å kunne kjøpe seg ferdig middag etter en
lang og strevsom dag ute på havet.
Jeg takker for intervjuet og ønsker Guds velsignelse over de to og familien deres. 
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Av André Sætre

Norway Seaman`s Mission
Misjonsmarka kjem til oss

Sesongen for arbeidet med Seaman´s Mission kjem straks i gong.
No er DISM klar for drift på stasjonar i Ålesund, Bergen og i Stavanger.
Sidan misjonsarbeidet for utanlandske sjøfolk
har blitt eit større arbeid på fleire stasjonar langs
kysten, har vi vald å gje det namnet: Norway
Seaman`s Mission med avdelingar i Ålesund,
Bergen og Stavanger. Seinare kan det også bli
fleire avdelingar.
Avdeling Stavanger
I Stavanger er det Claudia Fauske Ingnasio som
blir koordinator, og leier arbeidet der, med god
støtte frå kretsformann og sekretær. Krets
formann og fleire, har allereie gjort eit stort
arbeid med rekruttering av unge frivillige medarbeidarar som vil vere med i evangeliserings
arbeidet. Vi vonar at det vil ordne seg med eit
godt lokale i Stavanger!
Avdeling Bergen
I Bergen deler Ann Elin Dyrøy og Linn K
 ristin
Løvfall på ansvaret. Begge har erfaring frå tidlegare sesongar i Bergen. Seaman´s Mission

i Bergen, blir i nært samarbeid med Bergen
Indremisjon, som stiller lokale og internett
gratis til disposisjon. Dei vil også hjelpe til med
å rekruttere unge kristne medarbeidarar.
Avdeling Ålesund
Kim Andre Sætre blir ansvarleg for Seaman`s
Mission i Ålesund. Han har også erfaring på
området. Vi vonar at vi får med fleire frivillige
i Ålesund også, der arbeidet blir drive i Tollbugt.
10. I periodar får vi også bruke lokala til Ålesund
Maskinistforening vederlagsfritt. Dei sponsar
også internett for oss.
Vi er takksame for samarbeidet med både
Bergen Indremisjon og med Maskinistforeninga!
Arbeidsspråket
Dei utanlandske sjøfolka set stor pris på til
bodet på velferdsstasjonane våre. Dei tilsette på
cruise-skipa kjem frå mange nasjonar, og alle
snakkar engelsk. Det er arbeidsspråket deira.
Difor er det lett for medarbeidarane i DISM å
kommunisere med dei.
For dyrt
Det trådlause internettet ombord i cruise-skipa
er for dyrt for mannskapet å bruke. Difor er dei
glade for å kome til stasjonane våre der dei har
tilgang på gratis internett. Dei brukar mykje
Skype, Face Time og andre internettbaserte
kommunikasjonsmåtar. Då kan dei sjå den dei
snakkar med. Ein kan tenkje seg kor mykje det
betyr når dei er borte frå heimen i månadsvis.

Deler på leiar-ansvaret i avdeling Bergen. Ann Elin
Dyrøy (t. h.) og Linn Kristin Løvfall.

Trygg Havn

Kristen litteratur
På stasjonane våre får dei servert kaffi, te og
kjeks. Når det er tid til det, steiker vi også vaflar
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eller sveler. På kvar stasjon har vi rikeleg med
kristen litteratur: nytestamente, biblar, traktatar,
DVD og litt anna kristen litteratur. Desse har vi
på dei tre mest brukte språka: engelsk, spansk og
tagalog. Sistnemnde er filippinarane sitt språk.
Vi har også ein del litteratur på russisk og andre
språk.
Praten kjem
Når sjøfolka har fått snakka heim, ønskjer dei
gjerne kaffi og kaker. Då får vi god anledning
til å presentere det kristne materiellet for dei.
Ofte har vi fått ein god åndeleg samtale. Vi kan
ikkje vere for påtrengande, men praten kjem ofte
naturleg.
Dette er folk som har ulik religiøs tru: buddhistar, hinduar, kristne, muslimar, fedredyrking
m.m. Dei har ulikt utgangspunkt, men likevel er
det mange som tar imot traktatar og anna av det
kristne materiellet. Dagleg har vi fått oppleve å
forkynne evangeliet gjennom personlege vitnesbyrd for sjøfolka, og at dei tar med seg nytestamente eller bibel.
Evangeliske kristne
Det har også kome evangeliske kristne frå c ruiseskipa. Dei har sett ekstra stor pris på å kome til
ein stasjon der dei møter andre kristne, og få ny
kveik på vegen av ein kristen bror eller søster.
Enkelte gonger har det kome heile grupper av
kristne. Dei har brukt instrumenta våre og stemt
i med kristne songar. Då har det blitt liv i leiren.
Det har hendt at ikkje kristne sjøfolk også har
blitt med i songen då.
Gjensynsglede
For at vi skal få sjøfolka til å kome til stasjonane
våre, har vi medarbeidarar som står ved landgangen og deler ut innbydingar til mannskapet.
I Bergen køyrer vi også sjøfolk til og frå med bil,
då det er for langt å gå. Når sjøfolka har vore
i lokala våre ein gong, veit dei kvar vi held til, og
kjem att ved neste høve. Derfor blir mange av dei
så kjende for medarbeidarane våre, at dei kjenner
dei på namn. Då vert det gjensynsglede ved neste

Leiar i avdeling
Stavanger. Claudia
Fauske Ingnasio.

Leiar i avdeling Ålesund.
Kim André Sætre.

treff. På denne måten får dei mange gonger eit
tillitsforhold til misjonsmedarbeidaren, og kan
lettare opne seg for ein samtale.
Stort behov
Det er heller ikkje sjeldan at sjøfolka ber om
forbøn, både for åndelege behov, konkrete
vanskar og sjukdom.
Fleire har opplevd vonde ting; dei har mista
nære familiemedlemer, eller ulykker har skjedd,
og dei kan ikkje kome seg heim på lenge. Behovet er stort og det er godt at DISM er der med
Norway Seaman`s Mission!
Vi trur at dette arbeidet er velsigna av Herren,
og at det er hans vilje at vi skal ofre tid, krefter og midlar for sjøfolka på cruise-skipa. Jesus
Kristus velsignar sitt Ord, så det blir til seier for
hans rike.
Misjonsmarka kjem til oss
Norske misjonsorganisasjonar sender misjonærar til andre land, og det er både rett og godt.
Den indre Sjømannsmisjon driv misjon for dei
utanlandske i Norge. Misjonsmarka kjem til oss.
Strikke-huer
Så ei oppmoding til slutt:
Vi vonar at mange av lesarane vil vere med å
strikke huer til mannskapet på cruise-skipa. Dei
brukar å få ei hue når dei er innom stasjonane
våre. Den blir mottatt med glede og takksemd. 
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Reportasje

Engasjerte ungdommer
i avdeling Stavanger
I slutten av februar hadde Johan Hegle samling med de første ungdommene
som ønsker å delta i Norway Seaman´s Mission, avdeling Stavanger.
– De var veldig engasjerte og vil prøve å få med
mange flere. Jeg merket en brann for å komme
i gang med å nå sjøfolkene med evangeliet, skrev
Johan Hegle til Trygg Havn etter møtet.

Johan Hegle oppfordrer misjonsvennene
rundt om i hele vårt land å ta med Norway Seaman´s Mission-arbeidet i bønn. 

Avdeling Stavanger. Fra venstre fremme: Kristin Lende, Elisabeth Gjerde, Margrethe Elisabeth Berge.
Bak fra Venstre: Johan Hegle, Kristoffer Berre, og Mattias Årsland.

Gi en gave med mobiltelefonen din
Send SMS:
ELIESER 300 til 2380 – og gi kr. 300,- til betelskipet «Elieser 6».
SEAMAN 300 til 2380 – og gi kr. 300,- til Seaman`s Mission.
DISM 300 til 2380 – og gi en generell gave til Den indre Sjømannsmisjon.
DISM ABO 300 til 2380 – og gi kr. 300,- i fast beløp hver måned.
Velg beløp fra kr. 50 til kr. 500. Eksempelet viser kr. 300.
Stoppe fast beløp: DISM stopp til 2380

Trygg Havn
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Sju engelske traktater til norsk
Knut Hegle har oversatt sju engelske traktater
til norsk, for at vi alle kan se hvilke budskap de
inneholder. Disse engelske traktatene er noe
av det materialet som kommer til å bli brukt
i Norway Seaman´s Mission-arbeidet. Her gjengir vi traktaten «Verdens viktigste spørsmål».
Verdens viktigste spørsmål
For lenge siden var det en dommer som het Pilatus. Han spurte: Hva skal jeg gjøre med Jesus,
som kalles Kristus?
1. Har det gått opp for deg at alle må svare på
dette spørsmålet? Du må svare på det. Jeg
må svare på det. Det er det viktigste spørsmålet vi noensinne må svare på. Og Gud
krever et svar. Hele vår fremtid avhenger av
vårt svar. Jeg kan ikke svare for deg og du
kan ikke svare for meg. Alle må svare for seg
selv. Gud gir hver enkelt av oss et personlig
ansvarlig for å ta imot Jesus som Frelser.
2. Men hør: Du og jeg trenger en Frelser, for
alle har syndet, og står uten ære for Gud. Til
tross for vår forferdelige tilstand, har Gud
gitt sin Sønn til Frelser for dem.
3. For så har Gud elsket verden, at han ga sin
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror
på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv. Herren Jesus Kristus har ved sin lidelse
og død møtt hvert eneste hellige krav Gud
hadde til syndere.
4. Han ble såret for våre overtredelser, knust for
våre misgjerninger... Vi fór alle vill som får,
vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot
våre alles misgjerninger ramme ham. Guds
frelsesgjerning ble gjort ferdig på korset. Det
store spørsmål om synd er avgjort.
5. Spørsmålet nå er - hva vil du gjøre med
mennesket, Kristus Jesus? Det er ingen
måte å unngå spørsmålet. Å ignorere eller
forsømme det, er å avvise Ham som døde
for å være din Frelser. Ditt eneste håp er å
erkjenne at du er en skyldig synder. Mens
Pilatus møtte Jesus i sine saler, sendte hans

kone ham følgende melding: Ha ikke noe
med denne rettferdige å gjøre!
6. Senere prøvde Pilatus å unnskylde seg ved
å vaske hendene foran folkemengden og sa:
Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod.
Begge måter var å prøve å unngå problemet.
Prøver du å unngå problemet også? Det fungerte ikke for Pilatus, og det vil ikke fungere
for deg eller meg heller.
7. Vi kan møte Kristus nå som vår Frelser,
eller vi må møte Ham etter døden som vår
dommer. Det er menneskenes lodd en gang
å dø, og deretter dom.
8. Gud har fastsatt en dag, da han skal dømme
verden med rettferdighet ved en mann Jesus.
Jeg kjenner Ham som min Frelser, gjør du?
9. Hva vil du gjøre med Jesus?
Spørsmålet er ikke - er du døpt? Er du med
i kirken? Gjør du det beste du kan? Er du
oppriktig? Har du akseptert en viss doktrine
eller trosbekjennelse? Nei alt dreier seg om
en guddommelig, levende Person, SØNNEN
(som Gud vil vise deg), er alt for deg. Han
som sa: Jeg er veien, sannheten og livet;
ingen kommer til Faderen uten ved meg.
10. Har du tatt imot den Herre Jesus Kristus
som DIN egen personlige Frelser? Stoler du
på Hans utgytte blod og verk på korset alene
til din frelse? Eller stoler du på dine gode
gjerninger, din moral, og hva du har gjort for
Gud? Hvis du enda ikke har tatt imot Guds
Sønn som din Frelser, så sier Gud i sitt ord at
all vår rettferdighet er som et urent klesplagg.
11. Det viktige spørsmålet er: Har du tatt imot
Jesus Kristus - Guds middel for fortapte og
skyldige syndere? Men alle dem som tok
imot ham, dem ga han rett til å bli Guds
barn, dem som tror på hans navn.
Hva vil du gjøre med Jesus?
Bibelreferanser: (1) Matt. 27:22, (2) Rom. 3:23,
(3) Joh. 3:16, (4) Jes. 53:5-6, (5) Matt. 27:19,
(6) Matt. 27:24, (7) Hebr. 9:27, (8) Apg. 17:31,
(9) Joh. 14:6, (10) Jes. 64:5, (11) Joh. 1:12.
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Til minne

Margit Inger Oldeide

Margit Inger Oldeide
Margit Inger Oldeide, født 20. april 1924, gikk bort ved Åse sykehjem
tirsdag 3. februar, 90 år gammel.
Margit, som var den tredje i en søskenflokk på
fire, vokste opp på Hennøystranda i Bremanger
kommune.
Margit måtte tidlig ut i arbeid og jobbet på
ulike gårder som tjenestejente. Blant annet jobbet
hun for sogneprest Bakke på prestegarden i Breim
i Indre Nordfjord.
Margit ble etter hvert formann i Indre Sjøforeningen på hjemstedet. Det var her hun møtte
Knut Oldeide som reiste for Indre Sjø. De ble
kjærester og giftet seg Jonsok-aften 24. juni 1948.
Den indre sjømannsmisjon drev flere hoteller,
fiskarheimer og velferdstilbud for sjøfolk langs
kysten vår. Tjeneste i denne misjonen ble ekteparet Knut og Margits kall. I 1949 flyttet de til
Nord-Norge. De bodde både i Berlevåg, Vardø
og Svolvær før de sammen tok på seg drifta
av tidligere Havly Hotell i Ålesund. De flyttet
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til Lerstad i 1964 og her ble familien boende.
Margit jobbet ved Havly frem til 1977 da hun
ble uførepensjonert.
Margit og Knut fikk fire barn og fikk gleden av
å se hele 13 barnebarn og 2 oldebarn vokse opp.
Dette er alle personer hun genuint brydde seg om
og hun viste alltid interesse for alles gjøren og
laden. Hun hadde alltid tid til å lytte og å bidra
med sin visdom og sin slagferdige humor.
Margit var kreativ og hadde øye for detaljer,
både når det gjaldt håndarbeid, matlaging og
hagestell. Margit likte godt en velstelt hage og
frydet seg hver vår når det slo knopper og spiret
i hagen.
Undertegnende vil alltid huske bestemor
Margit for sin varme og positive personlighet
og hennes unike evne til å lytte. 
Roger Oldeide
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Karl Oppedal
Karl Oppedal døde 29. januar,
92 år gammel. Med ham er en av
de siste fra en legendarisk epoke
i Fiskarheimen i Bergen borte.
I etterkrigstiden kom mange unge fra bygdene
rundt Bergen til byen, og for mange av dem var
Fiskarheimen i Domkirkegaten det naturlige
stedet de soknet til. Min far, som var fra Eidsbotn i Gulen, hadde nok sterkest tilknytning til
Misjonssambandet fra oppveksten. Lovise Halland fra Dalsøyra, som han kjente hjemmefra,
fikk ham imidlertid med i Fiskarheimen.
Her kom Karl Oppedal med i et ungt og
dynamisk miljø med mange jevnaldrende med
omtrent samme bakgrunn fra bedehus- og
kystkulturen fra distriktene rundt Bergen. Her
kan nevnes navn som nevnte Lovise og Hilmar
Rong, Brita og Olav Fromreide, Ludvig Selle
med frue (som satt ved pianoet), Willy Austvik,
Angeltveit, Leonard Mathisen med frue, Reidar

Fiskarheimens musikklag i Bergen hadde et stort
nedslagsfelt langt utenfor Domkirkegaten, og de
reiste rundt på store deler av Vestlandet og sang til
rik velsignelse med sine enkle, evangeliske sanger
i den klassiske musikklagstradisjonen. Dette bildet
er fra 1950-tallet.

Karl Oppedal

Kjerrgård med frue, Midtgård (som spilte orgel),
søstrene Sætre og mange, mange flere. De var
aktive i Ungdomsforeningen, Fellesforeningen, Elieserlaget og ikke minst i Fiskarheimens
musikklag under ledelse av Willy Austvik. Her
spilte Karl Oppedal på sitt trekkspill. Nevnes
må også juletrefestene, ingen hadde så mange
juletrefester som Fiskarheimen, og ingen samlet
så mye folk til slike fester. Folk stod langt ned
i trappen for å komme inn i Fiskarheimen da,
og juletrefestsesongen varte vel nesten ut hele
januar!
I dag er dette en epoke som er over, og framtiden til hele Den indre sjømannsmisjon er
i støpeskjeen. Men si ikke at tiden er ute for dette
arbeidet! På samme måte som Hanna kom til templet hver dag og bad om nytt liv og fikk sin sønn
Samuel, kan Den indre Sjømannsmisjon igjen
få oppleve rike tider til velsignelse for sjøens og
havets folk.
I Karl Oppedals begravelse var det en siste
hilsen i form av en bårebukett fra Den indre
sjømannsmisjon. I minnesamværet deltok Ingard
Sørhaug fra Fiskarheimen, som minnet Karl
Oppedal som en god, kristen mann som alltid
hadde et godt ord fra Herren å dele når han åpnet
møtene i Fiskarheimen. Fred over Karl Oppedals
minne. 
Jan-Erik Oppedal
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Bok

Kari Fure, Bjørn A. Wegge og Stig M. Heitmann/
Kims paradis –folkets tragedie /
Lunde Forlag 2014, 299 s.

Skremmende,
men viktig
lesning
Den overnevnte boken, med undertittel «På
innsiden av det lukkede Nord-Korea» er en bok
en ikke blir så fort ferdig med. Ikke det at det
tar så forskrekkelig lang tid å lese de rundt 300
sidene, men fordi boka «tar» deg, og slipper deg
ikke, selv om du forlengst har bladd om det siste
bladet i boka.
Her møter vi kristne brødre og søstre som lever
i helt uholdbare samfunnsforhold – og forfølgelser så harde at vi bare må løfte våre hender
mot himmelen og rope ut denne nøden for vår
Far i himmelen. At det må bli flere som gjør det
er grunn nok til å lese og spre bøker som denne.
Samtidig er ikke boka uten håp. Evangeliet finner
stadig nye veier – og lar seg ikke stoppe, selv om
det virkelig har fått trange kår i dette landet.
I boka får vi presentert mange autentiske intervju
med mennesker som har opplevd dette regimet
på kroppen, vi blir nærmere kjent med herskerne
sin bakgrunn - og vi får også vite en god del om
Korea sin kristne historie.
Vi kunne trukket fram mye fra denne boken.
Men en episode fra Koreas historie
«satte seg fast hos meg»:
Stig Magne Heitmann forteller her om Robert
J. Thomas fra Wales. Målet hans var å bringe
evangeliet til Korea, og siden videre i Asia.
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I 1866 seilte han med det amerikanske skipet
«General Sherman» med kurs for Pyongyang
som representant for det skotske bibelselskapet,
trygg på at han ville bli godt mottatt av det koreanske folket.
Det skjedde ikke. Før skipet nådde fram til denne
byen, ble det angrepet av koreanske soldater, og
alle om bord, også Robert J. Thomas, ble drept.
Men i det en soldat løftet sverdet mot ham,
knelte Thomas og gav soldaten en bibel. Denne
koreaneren ble seinere kristen og eldstebror i sin
kristne menighet.
Noen av de andre biblene ble brukt som «tapet»
på husene.
Noen lærde menn oppdaget disse bibelsidene og
begynte å studere dem. Dette førte èn av dem til
tro på Jesus, og noen år seinere begynte han å
oversette Bibelen til koreansk.
Thomas ble selv drept, men budskapet han kom
for å forkynne, levde videre.
Av Håkon C. Hartvedt
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Billy Graham/ Snart er jeg hjemme – Livet, troen
og det å fullføre løpet/ Hermon Forlag 2014

Praktisk og
trosstyrkende
Å åpne en ny bok av Billy Graham gjør jeg ikke
uten ærefrykt. Respekten for denne velsignede
Herrens tjener er sterk – og skarer av mennesker
kan takke Gud for at de gjennom hans forkynnelse fant fram til livsforvandlende tro på Jesus.
Da Graham skrev denne boken var han nesten 93
år. Nå jeg skriver dette, er han 96. Svak i kroppen,
men sterk i troen.
Det er også mye av dette han tar opp i denne
boken. Det er ikke uproblematisk å bli virkelig
gammel. Det krever sitt av både kropp, sjel og
ånd.
Det snakker Graham om på en svært praktisk, til
tider humoristisk - og sjelesørgerisk måte.

Mange gullkorn er det også å finne. Et av dem
lyder slik:
«Når man blir velsignet med mange leveår, er
det å eldes i kropp og sinn en naturlig prosess. Å
eldes med verdighet, er derimot et valg».
Boken har ellers gjennomgående bibelsk forankring, og slik sett er denne boken også en
velsignet god oppbyggelsesbok.
Av Håkon C. Hartvedt

Kretsstevne, Salten krets
Kildal bedehus 24.–25. april 2015
Hovedtaler: Paul Mattis Nørstebø
Fredag 24.
Lørdag 25.
kl. 19.00 Åpningsmøte
Kl. 09.30 Bibeltime
kl. 11.30 Årsmøte
Kl. 18.00 Festmøte
Paul Mattis Nørstebø
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Seilingsplan

April
Troms distrikt:

Mai
Troms distrikt:

Finnmark krets:

Telefonnumre og
e-post for ev. kontakt
Betelskipet M/S «Elieser 6»:

1.: Tennskjær kl. 19.00
2.: Tromsø (Skjærtorsdag) kl. 18.00
Samarbeid med Fjellheim Misjonsforsamling
3.: Tromsø (Langfredag) kl. 19.30
4.: Lenangsøra/Lyngen kl. 17.00
5.: Skjervøy (1. påskedag) kl. 19.00
Taler: Reisesekretær Terje Treidene.

1.: Harstad kl. 19.00
2.: Harstad kl. 11.00. Lørdagskafe/Åpen båt
3.: Harstad kl. 18.00
4.–5.: Borkenes kl. 18.00
6.–7.: Grøtavær kl. 18.00
Taler: 01.–07.: Ole Jakob Stakkestad

6.: Bergsfjord kl. 19.00
7.: Alta kl. 19.00
8.: Hammerfest kl. 19.00
9.: Måsøy kl. 19.00
10.–12.: Indre Billefjord kl. 18.00
13.: Måsøy kl. 19.00
14.: Hammerfest kl. 19.00
15.: Nyvoll kl. 19.00
16.–19.: Alta kl. 19.00
Taler: Reisesekretær Paul Mattis Nørstebø (ikke 6/4)

Mobil 913 74 211; e-post: elieser@dism.no
Se også: www.dism.no og https://www.facebook.com/
pages/Elieser-6/139685996057337

Finnmark krets:

Koordinator misjonssekretær Georg Kallevåg.
Mobil: 906 87 487; E – post: georg@dism.no

Troms distrikt:

Troms distrikt:

20.: Skjervøy kl. 19.00
21.: Olderdalen kl. 18.00
22.: Vengsøy kl. 18.00
23.: Tromsø kl. 19.00
24.: Sommarøy/Hillesøy kl. 19.00.
Mannskapsskifte i Tromsø
25.: Senjahopen kl. 19.00
26.: Medby/Kaldfarnes kl. 18.00
27.–30.: Harstad: Distriktbibelskole (DB)
Fjellheim Bibelskole
Taler: 20.–23.: Ikke avklart
Taler: 24.–30.: Fjellheim Bibelskole: Lærere og studenter

Koordinator Tor Øyvind Sandaker. Se nedenfor.

Koordinator for betelskipet
M/S «Elieser 6»:

Tor Øyvind Sandaker
Den Indre Sjømannsmisjon - Laksevåg/Bergen.
Kontor/mobil: 488 54 607 (ordinært onsdager) /
411 03 087, E-post: tor@dism.no
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Paul Mattis Nørstebø
Veke 15: Finnmark (Elieser)
Veke 16: Finnmark (Elieser)
Veke 17: Salten krets (kretsmøte)
André Sætre, generalsekretær

Ut 2015 (mai-desember) kr. 245,Årsabonnement kr. 350,-.
Bladet kjem ut i byrjinga av kvar månad.
Inneheld reportasjar, intervju, Fritt ord,
andaktar m.m.

Terje Treidene
Veke 14: Elieser 6 –Troms distrikt
Veke 15: Fri
Veke 16: Karmsund krets
Veke 17:Karmsund krets
Veke 18: Fri
Veke 19: Disponibel

Ønsker du å abonnere kan du benytte
skjemaet nedanfor:
Navn:������������������������������������������������������������
Adresse:�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
Telefon:���������������������������������������������������������
Send kupongen til
Trygg Havn v/Ingrid,
Postboks 1904 Damsgård,
5828 Bergen
Eller bruk e-post/telefon:
ingrid@dism.no / 488 54 606
Du kan også bestille med mobil:
Send TRYGG til 2380
Nr. 4 - 2015
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Retur: Trygg Havn
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Via Dolorosa
Teksten prøver å se for seg Peter og Maria Magdalena
sine tanker når de ser Jesus bære korset på vei mot Golgata.

Jeg sa jeg ville dø for Ham og mente virkelig det,
Men nå har jeg fornektet Ham. Å, at det kunne skje?!
Jeg sviktet Ham,
og løy mot Ham
trass i alt Han er for meg.
Og nå jeg ser Ham blodig gå sin tornekronte veg.
Jeg hadde mistet all respekt og troen på meg selv.
Mitt liv var en fornedrelse fra morgen og til kveld.
Men Jesus kom med kjærlighet – og lys og liv til meg.
Men nå jeg ser Ham blodig gå sin tornekronte veg.
Korsets veg, korsets veg,
Skulle det vært meg?
Skulle det vært meg?
Korsets veg, korsets veg.
Er det for meg Han fullfører korsets veg?
Håkon C. Hartvedt

