Nyhetsbrev fra Stavanger krets, august 2016

Bjørn Storm-Johansen, ny
misjonssekretær i Stavanger krets.
«Nå ønsker jeg å tjene i Den indre Sjømannsmisjon ved først
og fremst å forkynne Kristus korsfestet til folket» sier Bjørn.
Den 13. juni begynte Bjørn Storm-Johansen som
misjonssekretær i DISM, Stavanger krets. Bjørn er oppvokst i
Rælingen utenfor Lillestrøm. En «brokete» ungdomstid gjorde
Bjørn til kriminell i 10 år. Dette førte til 4 år i fengsel, men
fikk en ny start av Jesus.
I dag er Bjørn gift med Grete (f.Kråkenes). Sammen har de 2
barn, Bethina på 7 og Nicolai på 4år og familien bor på
Netland, en gård mellom Bryne og Kvernaland.
Etter at Bjørn møtte Jesus har han arbeidet 5 år som forkynner
og ungdomsarbeider i Normisjon og 3 år som forkynner i
NLM Rogaland.
Selv sier Bjørn at han ble frelst en lang tid etter sitt første møte med Jesus. Det skjedde i 2011
etter å ha lyttet til forkynnelse av Paul Washer og Øivind Andersen. Bibelen er
hovedlitteraturen, men ut over det får Bjørn mye ut av å lese og lytte til Øivind Andersen,
Carl Fredrik Wisløff, Jan Bygstad og Mikkel Vigilius.
På fritiden liker Bjørn å trene og å holde seg i god form. Han prøver å trene 4-5 ganger i uka.
Tidligere var han aktiv i tennis, ishockey og div kampsport. Nå er det kun styrketrening. 2
hunder har han også som en hobby på si.
Forbønnshandling
Onsdag 14.september vil det være en forbønnshandling for Bjørn om bord i Elieser VI. Taler
på dette møtet er reisesekretær Terje Treidene. Medlemmer av kretsstyret være med på denne
forbønnshandlingen. Vi oppfordrer så mange som har anledning til å være med oss og Bjørn
denne kvelden slik at det blir en fin markering av starten på Bjørn sin virksomhet i Den indre
Sjømannsmisjon.

Nytt kretskontor på Bryne
I bygget som kalles Spønehuset har DISM leid lokale som
skal romme kretskontor. Spønehuset ligger i Hetlandsgata
12, rett over gata for Høyhuset på Bryne og skulle derfor
være lett å finne.Leieavtalen er i første omgang for ett år.
Kontoret skal være et sted hvor misjonssekretæren kan utføre
administrasjonsarbeidet og møteforberedelsene sine på en
god og effektiv måte. Her er også tilgang til spiserom og
møterom hvor kretsstyret kan ha sine møter.
Spønehuset rommer 11 kontorer.Dette er et kontorfellesskap
med høyst forskjellige virksomheter. Det vil foreløpig ikke
være faste kontortider, men de som vil møte
misjonssekretæren på kontoret kan avtale dette med Bjørn.
Vi ønsker at kontoret skal bli et godt utgangspunkt for
virksomheten til DISM i kretsen vår.
Bryne

Spønehuset, Hetlandsgata.12,

--- ooo ---

Seaman’s Mission

Ved utgangen av juli hadde 1400 sjøfolk fra 60 forskjellige nasjoner benyttet seg av
tilbudet som Seaman’s Mission har i Stavanger.
Med Johan Hegle som primus motor startet Seaman’s Mission i Stavanger sesongen 1. juni. I
år har vi fått leie lokaler og internettlinjer i UNO-kafe i Salem i Stavanger. Sjøfolkene som
kommer setter stor pris på dette tilbudet med mulighet for kontakt med familie og venner via
internett, kaffe, te og litt å bite i. Men det viktigste med å være tilstede er at vi får formidle
Guds ord gjennom samtale og utdeling av kristne traktate, nytestamenter og annen kristen
litteratur. Mange av de som kommer forteller at de er kristne og har kristne fellesskap om
bord i båtene. Vi har også møtt ikke kristne mennesker som setter stor pris på litteraturen de
mottar. Mange spør etter bibler og nytestamenter.
Den indre Sjømannsmisjon driver Seaman’s mission i Ålesund, Bergen, Stavanger og
Ålesund. DISM kan ikke drive Seaman’s Mission uten at DU ser din plass og støtter opp om
dette viktige misjonsarbeidet. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvordan du kan
støtte virksomheten.

Landslotteriet 2016
Loddsalget til årets Landslotteri er i full gang.
Loddbøker er sendt ut til kontakter i kretsen. Hvis du
ikke har fått tilbud om å kjøpe lodd kan du ennå ta
kontakt med kretsformannen, Jostein Vik på
telefon 908 73 780 eller på
e-mail jostei-v@online.no.
Trekningen er 21.september 2016.
--- ooo ---

Elieser VI besøker kretsen
Elieser besøker kretsen vår fra 5. – 18. september.
Den kommer også til kretsen vår fra 10. – 30.
oktober. Nedenfor finner du seilingsplanen for første
perioden. Det er vel verd å ta turen om bord når båten
er i din nærhet:
Seilingsrute:
Kvitsøy
Skartveit
Fogn
Kjølvik/Alsvik
Sjernarøy
Bru
Vikevåg
Tananger
Sirevåg
Flekkefjord
Kvinesdal/Øyesanden

5.- 7. september
8. september
9. september
10. september
11. september
12. september
13. september
14. September
15. – 16. september
17. september
18. september

Bjørn Storm-Johansen
Bjørn Storm-Johansen
Bjørn Storm-Johansen
Bjørn Storm-Johansen
Bjørn Storm-Johansen
Terje Treidene
Terje Treidene
Terje Treidene
Forbønnshandling for Bjørn!!
Terje Treidene
Terje Treidene
Terje Treidene

Andre møter i kretsen
Matningsdal
Fiskå
Tau
Jørpeland
Bjerkreim
Røyneberg
Kvitsøy
Voster
Jørpeland
Fister
Hellvik
Årdal

12. - 14.august
20. – 21.august
26. – 28. august
15. – 18. september
7. – 9. oktober
9. oktober
4. – 5. november
15. - 16 november
17. – 20. november
22. – 24. november
23. - 25.november
25. – 27. november

Bjørn Storm-Johansen / Einar Kristoffersen
Bjørn Storm-Johansen
Knut Skårland / Johne Varland
Bjørn Storm-Johansen
Knut Skårland
Helge Krossli
Bjørn Storm-Johansen
Einar Kristoffersen
Einar Kristoffersen
Einar Kristoffersen
Bjørn Storm-Johansen
Einar Kristoffersen

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med misjonssekretæren dersom du ønsker
talerkrefter til ditt bedehus. Vi kommer gjerne til dere!!

Andaktsordet er skrevet av Bjørn Storm-Johansen

"Synd og Nåde"
"For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den
som tror, både for jøde først og så for greker." Romerne 1:16
Vi kristne er den allmektige Guds utsendinger og representanter her på jorden. Vi tilhører ikke
her, men har vårt hjemland i himmelen sier Paulus. Vi er kun på gjennomreise før vi kommer
hjem til Gud der vi hører hjemme, vi som tror på Jesus. Men vi er her på jorden av en grunn;
nemlig å være vitner om Jesus, fortelle verden at Jesus er Gud Messias, og at han ved sin
stedfortredergjerning har betalt skylden og gjelden alle mennesker skylder Gud. Jesus
oppfylte loven, bar verdens synd og Guds vrede, oppsto på den tredje dag, og er i dag vår
yppersteprest i himmelen som taler vår sak. Den som hører dette budskapet, tar imot det og
stoler på det er frelst og et Guds barn. Han har fått sitt hjemland i himmelen. Og det er dette
budskap som kalles evangeliet, og som forliker syndige mennesker med den Hellige Gud. For
å ta imot dette budskapet må man først få åpenbart at man trenger en frelser, at man er en
synder, og at man ikke kan komme til Gud med egne meritter.. Dette herlige budskap er de
gode nyhetene som verden må få høre. Dette er nyhetene som aldri går ut på dato, og som vi
kristne frimodig må fortelle om så lenge vi er her på jord. Glem ikke fortapelsens realitet og
Guds vrede. Det er virkeligheten for enhver som ikke tror. Tenk da å få se inn i evangeliet og
bli satt fri fra dette? Det er hunger etter å få se nye frelste sjeler, og frelste sjeler bevart helt
frem. Og dette er bare mulig ved å holde fast på Guds ord; evangeliet. Det skaper tro, og
bevarer troen. Ja, det er Guds kraft til frelse. Måtte dette klare budskap om synd og nåde
prege våre møter og vitnesbyrd. Målet er himmelen, veien dit er Jesus, evangeliet er det som
holder oss hos ham. Syndenes forlatelse finnes kun hos ham.. Herlige nyheter. Så kom til
Jesus i dag! Vend om og se på ham! For han tar imot og frelser enhver angrende synder. Og
han tar imot enhver troende synder som har falt. Hans nåde går aldri tom. Det er godt å hvile i
Guds fred.
"For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst,
er det en Guds kraft." 1 Korinter 1:18
--- ooo ---

Til slutt minner vi om årsmøtet i 2017
Sett av 25.mars 2017 og bli med om bord på
skoleskipet Gann!
Datoen for neste årsmøte er satt til lørdag 25.mars 2017 og stedet er
om bord på skoleskipet Gann. Her blir det et årsmøte i maritime
omgivelser hvor en også får muligheten til å møte blivende norske
sjøfolk. Det blir satt av tid til omvising på båten og orientering om skoleskipet Gann.
Sølve Salte har lovt å bli med som hovedtaler!

Den indre Sjømannsmisjon, Stavanger krets
Hetlandsgt. 12,
4344 Bryne

Kontonr.: 3201.21.64075
Epost: bjørn.storm@dism.no
Tlf.:
949 87 052

