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Av André Sætre, generalsekretær

3

Men på ditt Ord, Herre
Så er det ny mann ved roret i Den indre Sjømannsmisjon. Eg føler at det er eit stort ansvar.
Likevel er eg roleg for at dette er Guds vilje. Det
er litt av det same som Simon Peter sa (Luk. 5,5):
«Men på ditt Ord…».
Eg vil stille meg villig fordi Herren Jesus
kallar meg til oppgåva. Så skal vi som arbeider i misjonen vite at utan at Jesus går med oss
i arbeidet, så kan vi ingenting gjere (Joh. 15,5).
Det er viktig at vi alle er lydige til å vandre i dei
gjerningar Herren har sett oss inn i. Då vil velsigninga kome og Guds rike vekse.
Ja, tenkjer du kanskje: vi har streva her
i mange år med arbeid for Guds rike, men det
har lukkast så lite. I dag møter Jesus oss på ny og
seier: Legg ut på djupet og kast garna ut til fangst!
Om fangsten stundom kjem litt seinare enn vi
kanskje hadde tenkt, skal vi ikkje misse motet.
Ordet skal ikkje vende tomt attende (Jes. 55,11).
Nokre har gjeve seg over til Gud, andre har vorte
fornya i si tru og nye foreiningar har vorte starta.
Den indre Sjømannsmisjon har drive
misjonsarbeid i 134 år, og mange er vunne for
himlen gjennom arbeidet. Tidene endrar seg, og
vi må endre reiskap og måtar å nå menneska på.
Men evangeliet er nøyaktig det same som ved
starten. Det endrar seg ikkje (Ap.gj. 15,11)!
Landsstyret har bestemt at eigedomen på
Bygdøy skal seljast. Landsmøtet bekrefta vedtaket med stort fleirtal. Dette vil føre til at misjonen får betre økonomi, og dermed også kunne
satse på ny frisk med tilsetting av nye unge medarbeidarar, evangelisering og velferdsarbeid.
Vi vonar sterkt at Herren legg til rette for nytt
lokale i Oslo-området, slik at vi kan drive vidare
der. I Ålesund har vi byrja eit nytt arbeid; Ålesund Seaman Mission.
DISM har også i fleire år delteke i Bergen
Seaman Mission. Dette er eit velferds- og evangeliseringsarbeid blant sjøfolk tilsette på cruise
skip. Alle som arbeider på cruise-skip kan
engelsk, så det er lett å kommunisere med dei.

Dette er ei ope dør for evangeliet som vi bør nytte
oss meir av også andre stadar i landet. Sjølvsagt
skal vi også drive arbeidet med «Elieser», fiskarheimane og møteverksemd i bygd og by.
Etter mange år i misjonen kjenner eg ein god
del av misjonsvenene, men eg gled meg også til å
kome rundt å verte kjend med fleire. De som står
trufast på dykkar post, enten det er i foreiningar,
som kontaktperson eller fritidsforkynnar, så er
det dykkar jamne og gode arbeid som blir svært
viktig for misjonen framover.
Må vi heller ikkje gløyme dei folda hender,
utan bøn vert det lite framgang for evangeliet.
Men på ditt Ord, Herre...
Så veit vi også at godt samarbeid mellom
leiing og dei tilsette er ein svært viktig faktor
for å lukkast i arbeidet. Eg kjenner dei fleste
som arbeider i misjonen, og vi gled oss over dei
nye som har vorte tilsette. Eg vonar at vi alle
kan «finne tonen» og kappast om å heidre og
oppmuntre kvarandre, og leve etter Guds Ord.
Det er viktig å «skylja garna» før ein kastar dei
ut, elles rømer fisken. Er det usemje og strid oss
i mellom, misser vi velsigninga.
Til slutt vil eg minne om at Han som er vår
Herre og meister har fått ALL makt i Himmel og
på jord. Lat oss gå til han med alt som tyngjer
(1.Pet. 5,7), og vi kan tene Han med glede.
Sang nr. 322 i Sangboken: «Har du prøvet å tro
på din Frelser når ditt hjerte var tynget og trett?
Har du kjent at ved troen på Jesus vil ditt liv og
din vandring bli lett?»
Ei særleg takk til Ingolf Solsvik som har vore
trufast i leiinga dei siste to åra, og som no er villige å fortsette som formann. Eg trur vi vil kunne
samarbeide godt. Også varm takk til Jon Kristian
Lomundal som har vore formann i Landsstyret
dei to siste åra.
Så ynskjer eg Guds signing i arbeidet, både
til tilsette og misjonsvenene rundt om i heile
Noregs land! 
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Andakt

Av Einar Kristoffersen, misjonssekretær i Vest-Viken og Agder krets

Renselse – fra døde gjerninger!
Hvor meget mer skal da Kristi blod – Han som i kraft av en evig Ånd bar
seg selv frem for Gud som et lyteløst offer – rense vår samvittighet fra
døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud! Hebr. 9, 14
Vil du gjerne tjene Gud? Da er det en forutsetning, som vi ser av teksten her, at din samvittighet er renset fra døde gjerninger, ved Kristi blod!
Det er umulig at den som fremdeles treller
under loven, ved selvvalgte gjerninger, skal
kunne tjene den levende Gud! Nei, da må du ha
skuet inn i den frihet som evangeliet forkynner,
og funnet fred i Ham som Gud har gitt deg til
fred, Jesus Kristus!
Hvordan skulle vi vel kunne tjene Gud om vi
ikke tror Hans evangelium!
Men det er altså dette som skjer der hvor
evangeliet om Jesus Kristus, vår frelser, blir

hørt til tro – samvittigheten blir løst fra loven,
renset i Kristi blod, satt i frihet fra tvang. Apostelen Johannes beskriver det blant annet slik:
«Vi elsker fordi Han elsket oss først.» (1 Joh. 4,19)
Det er dette du som menneske trenger til å se
– at Gud elsket deg, og gav deg frelse i Jesus, sin
Sønn, mens du ennå var i din synd! Han elsket
deg mens du ennå var ugudelig; før noen omvendelse, tro og gjerning fra din side!
Dette er alltid ditt grunnlag for tro, håp og
frelsesvisshet, at Han elsket deg først, og sendte
sin Sønn til soning for dine synder!
– Hør det: Før du...! 

Forsoningens gåte
Forsoningens gåte;
Se Jesus blir dømt,
og synderen regnes rettferdig.
Ja skylden er borte, forbrutt og forsømt.
For Gud er jeg Fullkommen verdig.
Oppstandelsens under;
Se graven er tom,
og Kristus har vunnet min seier!
Nå frykter jeg ikke for død eller dom.
Jeg Jesus og himmelen eier.
Herlige budskap;
Fortell det igjen,
at Jesus seg selv har meg givet!
Min trofaste hyrde, min frelser og venn
er sannheten, veien og livet.
Annbjørg Helland Sævareid

Trygg Havn
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Tekst og foto: Eiliv Pettersen, Alsvåg
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«Ankerfestet»
holder festet
Foreningen «Ankerfestet» på Melbu
i Svolvær krets ble stiftet for 15 år
siden med 15 frammøtte.
Det eiendommelige er at det på siste avholdte
foreningsmøte 15 år etter, var det fortsatt 15
medlemmer! I årene som ligger mellom har flere
av de opprinnelige flyttet til herligheten, mens
like mange nye er kommet til.
For ille
Kirsten og Gunnvald Vottestad, den gang nye
innflyttere fra Sandnessjøen, syntes det var
for ille at det ikke var noe arbeid på stedet
for Den Indre Sjømannsmisjon. Det førte til
stiftelsesmøte.
På omgang
Foreningen har ett møte i måneden som går på
omgang blant medlemmene. May Edith og Toralf
Stabel er nå ledere. Han er opprinnelig fra Havøysund i Finnmark og hun fra Bergvika i Hadsel.
De er bosatt på Melbu. Tross dårlig helse i form
av leddgikt, har May Edith stått trofast ved sin
manns side i alle år. Roger Nilsen passer på pengene som kommer inn og Bente Johansen har
vært fast sekretær helt fra starten av. Hun har
en egen evne til å snappe opp det vesentligste og
morsomste som skjer på hvert møte og er en koselig opplesning på neste møte. Dette er en forening
hvor også flere menn er trofaste deltakere.
Foreningen har imidlertid ikke bare medlemmer fra Melbu, men fra Stokmarknes, Sortland
og Alsvåg. Å kjøre 1½ time hver vei til foreningsmøte er ingen hindring. Gleden av å komme
sammen og å være med i misjonsarbeidet, overvinner kjøremilene.

Undertegnede, som også er med, registrerer
en åpenhet og et lytterbehov blant medlemmene
som gjør forkynnelsen til en glede.
15 til stede
Siste foreningsmøte ble holdt i heimen hos Agnes
og Eiliv Pettersen i Alsvåg med altså 15 til stede.
Det ble gjort forsøk å ta bilde, men da det var
så mange, og en ikke har kamera med vidvinkel,
fikk vi ikke med alle ansikter. Muligens ble bildet
også noe uklart. Derfor vil vi liste opp navnene
på dem som var til stede:
May-Edith Stabel, Melbu, Thoralf Stabel,
Melbu, Aud Nilsen, Melbu, Roger Nilsen, Melbu,
Arna Edvardsen, Melbu, Britt Hedlund, Melbu,
Bente Johansen, Melbu, Knut Hedbo, Stokmarknes, Karla Berglund, Stokmarknes, Helge
Berglund, Stokmarknes, Solveig Amundsen,
Sortland, Solbjørg Johansen, Sortland, Gunnlaug Solheim, Alsvåg, Agnes Pettersen, Alsvåg
og Eiliv Pettersen, Alsvåg.
Formålet er komme sammen til indre åndelig oppbyggelse og bidra med gaver så ordet om
korset fortsatt kan lyde.
Glede
På siste møtet ble det også uttrykt glede over at
det hadde lykkes å få tilsatt ny generalsekretær.
Foreningen sender derfor en hilsen til André
Sætre. Du har en stor og viktig oppgave foran
deg. «Han er trofast som har kalt deg. Han vil
også gjøre det!» 
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Reportasje

Av misjonssekretær Einar Kristoffersen. Foto: Knud W. Skov

Dagfinn Sandal bidro både med tale og sang.

Skjærgårdsstevnet

Fjordglimt 2014
Været møtte oss fra sitt mest
strålende, da vi kom sammen til
samling om Guds ord på Fjordglimt
leirsted i Bamble, 17. til 30. juli i år.
Det er fjerde året vi avholder stevnet på denne
perlen ved Telemarkskysten – og dette året ble
det avholdt som et arrangement for både Vest
Viken og Agder krets. De fleste besøkende kom
fra disse kretsene, men også fra andre.
Det økonomiske overskuddet av stevnet deles
da mellom Vest-Viken og Agder.
Også i år var møtene godt besøkt og stadig nye
kommer innom – men vi savner en del av «den
gamle garde» i misjonen. Likevel er det fint at
stadig nye blir kjent med misjonen også gjennom
dette stevnet.
Det er et uttalt ønske fra arrangørenes side
at Ordet skal få lyde, slik det er åpenbart oss av
Herren til frelse og bevarelse, midt i en tid med så
mye læreforvirring. Det er derfor vår bønn at vi
må bli bevart i sannheten, Hans ord er sannhet!
Talere denne gang var Arnfinn Barlaup, Dagfinn
Sandal og Einar Kristoffersen.
Stevnet ble dette året avsluttet med dåp av
Sarah Michelle på formiddagsmøtet søndag.
Det er allerede avtalt nytt stevne uke 30, 2015,
og du er hjertelig velkommen! 
Misjonssekretær Einar Kristoffersen.
Trygg Havn
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Fjordglimt ligger idyllisk til med mulighet for forskjellige aktiviteter.

Dåp søndag formiddag.
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Tekst og foto: André Sætre

Inngangspartiet på lokalet i Ålesund.

Ålesund Seaman Mission
1. juli gjekk startskotet for Møre og Romsdal krets sitt arbeid blant
utanlandske sjøfolk; Seaman Mission. Eit tilbod til mannskapet på
utanlandske cruise-skip. Samlingsstaden er Tollbugata 10 i Ålesund.
I Tollbugata har Den indre Sjømannsmisjon
(DISM) eit lite lokale som blir brukt til kontor og
møtesamlingar. Dei har samarbeid med Ålesund
Maskinistforening. Når lokalet er fullt, er det
mulig å slå opp ei dobbeldør inn til deira lokale
og dermed få større plass. DISM får også bruke
Maskinistforeninga sitt internett.
Stort behov for internett
Mannskapet på cruise-skipa har stort behov for
internett for å snakke heim til slekt og vener.
Skype, Face Time og andre kanalar blir brukt for
å kommunisere til heimlandet. Det mobile internettet om bord i båtane er for dyrt for mannskapet å bruke. Derfor er dei glade for tilbodet
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om gratis internett. I tillegg får dei kaffi, te, litt
kaker og vaflar. Dei set stor pris på at nokon bryr
seg om dei og tenkjer på deira velferd. Det blir
«a home away from home».
Alt mannskap snakkar engelsk, så det er lett
å kommunisere med dei.
Kristen litteratur
Seaman Mission har også ein del kristen litteratur å tilby: biblar, nytestamente, traktatar, cd
og DVD. Materiellet er i hovudsak på tre språk:
engelsk, spansk og tagalog. Mange har spansk
og tagalog (filippinsk språk) som morsmål,
og set pris på å få kristen litteratur på sitt eige
språk. Ein god del av sjøfolka tek med seg kristen
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l itteratur. Vi får også snakke med dei og vitne om
Jesus. Sjølv om det er folk frå mange religionar,
kjem det også evangelisk kristne innom lokalet.
Dei set ekstra pris på å treffe andre truande, og
får gjerne ein ny kveik på vegen. Dei føler seg
gjerne litt åleine som truande om bord. Nokre
fortel likevel at dei kan vere fleire kristne på same
skip, og at dei har bibelgruppe om bord.
Vi prøver å ha ope kvar dag cruise-skipa er
inne i Ålesund.
Medhjelparar
Prosjektet er avhengig av frivillige medhjelparar.
Arbeidet krev også ein person som tek hovudansvaret, passar på å få tak i folk og held oversikta.
Litt lønsutgifter må ein derfor rekne med.
Det er misjon dette også, og det er mest ikkje
råd å drive noko utan at det medfører utgifter.
Misjonsvenene har vist seg villige til å støtte prosjektet. Det er allereie kome inn ein del midlar.

Kim André Sætre (til venstre) og Leif Arne Ytterland
byd inn mannskap til Tollbugata 10.

Om lag 400
Alle som brukar tilbodet fører seg i protokollen
med namn, kva båt dei arbeider på og kva land
dei kjem frå. Det kan variere frå dag til dag kor
mange som brukar tilbodet, men etter litt over
fire vekers drift, har det vore besøk av om lag 400
sjøfolk frå meir enn 50 nasjonar.
Lita tid
Når medhjelparane i Seaman Misson er ved
skipa og byr inn til Tollbugata, er det ein god
del som seier at dei har lita tid. Desse går gjerne
opp på kjøpesenteret eller på biblioteket, som
også har gratis internett, og berre eit par minutt
å gå. Til Tollbugata er det om lag 10 minuttars
gange. Sjølv om det er litt «konkurranse» på
området, er det likevel stort at mange blir nådd
med evangeliet.
Må lukkast
I Bergen Seaman Mission har dei større lokale og
har kapasitet til å nå endå fleire av mannskapet
på dei utanlandske cruise-skipa.
Vær med å be om at arbeidet blant utanlandske sjøfolk må lukkast i Jesu namn. 

Kristent mannskap som kom til Tollbugata 10 frå
eit av cruise-skipa. Dei var glade for at det var ein
misjon som dreiv virksomheita, og stemte i med
kristne songar. Ein mann frå Tyskland som var
passasjer på cruise-skipet kom også inn, fekk låne
trekkspel og spelte til. Det vart lovsong på fleire
språk. André Davik Kvam (midt på bildet) er vår gode
og trufaste medhjelpar i Ålesund Seaman Mission.
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Av Ingrid Helland

Inger og Leif Martin Skagemo fotografert ved Trollstigen under Landsmøtet 2014. 

Foto: I. Helland

Inger og Leif Martin
Skagemo på Vandsøya
Ekteparet Inger og Leif Martin Skagemo har de fire siste vintrene hatt ansvaret
for driften på fiskarheimen på Vandsøya, sør-vest i Vikna i Nord-Trøndelag.
Der ute, langt til havs, er et fiskemottak som blir
drevet av Rørvik Fisk AS. Under vinterfisket
leveres fangsten dit. Det er et mylder av liv når
båtene ligger til kai. Det er da det er bruk for
fiskarheimen.

etter jul. Saften blir senere til rødsaus på ris
kremen som serveres på fiskarheimen.
I tillegg har de øynene åpne for gode tilbud
på særlig kaffe og kjøtt i rimelig tid til det skal
brukes.

Starter tidlig
Vintersesongen for ekteparet Skagemo starter
kanskje tidligere enn for folk flest. Allerede i
august begynner Inger å forberede tilbehør til
riskremen. Da plukker hun rips og solbær i egen
hage i Nærøy, fryser ned bærene for så å safte

Hele livet
Inger forteller at hun har vært i Den indre Sjømannsmisjon hele livet. – Jeg giftet meg med
indre Sjø, sier Leif Martin og ser bort på sin kjære
Inger med et lurt smil.

Trygg Havn
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Fiskarheimen på Vandsøya.

Foto: H. Sørensen

– I tidlig ungdom var jeg ansatt på Fjellheim gjestgiveri, Rørvik, som tilhørte DISM og
indremisjonen (Normisjon), fortsetter Inger.
Jeg ble utlånt til fiskarheimene på Nordøyan og
Sør-Gjeslingan, èn vintersesong på hvert sted.
Ikke mange i kø
I 1992 fikk Tormod Karlsen (mangeårig krets
sekretær i Namdal og på Helgeland) kjøpe et hus
på Vandsøya. Fiskerne hadde tidligere bedt om at
han måtte starte fiskarheimsdrift der ute. Huset
ble litt ombygget og pusset opp, og tatt i bruk i
1993. Karlsen og kona hadde ansvaret for driften
så lenge helsa holdt. Fra 2003 var Inger med som
assistent deler av sesongen. Leif Martin var lærer
– i 40 år –, og stelte heime alene mens kona hjalp
til ute på Vandsøya.
– Da jeg var 62 år gikk jeg av med AFP, og
kunne engasjere meg mer på fiskarheimen. Leif
Martin tenker tilbake. – Da Karlsen så at han
ikke klarte mer, utfordret han meg til å gå inn i
hans sted. Jeg var ikke helt uforberedt, hadde en
liten anelse, men spørsmålet kom brått likevel.
Måtte du ha lang betenkningstid?
– Nei, egentlig ikke.
– Det var ikke så mange andre i den køen,
tilføyer Inger.
Mange tilbakemeldinger
De forteller at fiskerne er glade for at de er der.
– Det får vi mange tilbakemeldinger på. Dessuten ser fiskebruket der ute på oss som en ressurs.
De tar seg av all transport av varer til fiskarheimen, også når vi selv skal ut og inn, helt gratis.

Det er stort sett en fast flokk med fiskere
som besøker fiskarheimen hver vinter. Der får
de i tillegg til å ha en samlingsplass for sosialt
samvær om kveldene, kjøpe middag, riskrem,
kaffe og litt kioskvarer, lese aviser, vaske klær
og dusje. Og skulle det bli tomt for proviant om
bord, har fiskarheimen gjerne litt på lager som
de får kjøpe. Heimebakt brød omsettes i stort
antall hver vinter.
Flesteparten av fiskerne har ikke nær tilknytning til kirke- eller organisasjonsarbeid, men
kommer likevel trofast til hyggekveldene.
– Selv om de vet at vi starter med andakt,
møter de likevel presis, og så er de flinke til å
støtte opp økonomisk. Inger forteller ivrig:
– Hver torsdag har vi åresalg på hyggekveldene. Da er det ikke snakk om å kjøpe årer for en
10-kroning. Nei, da kommer 200-lappene frem!
Femte sesongen
Misjonssekretær Gudmund Eikrem avlaster to
uker hver sesong. Det er også andre frivillige
medhjelpere. Hanna Sørensen, Solfrid Høvik
og Kari Vinje har hjulpet til deler av sesongen
sammen med både Gudmund og med Inger og
Leif Martin.
Sammen skal Inger og Leif Martin Skagemo
nå snart i gang med den femte vintersesongen
på full tid på Vandsøya. Men først skal det plukkes bær og saftes. Mat, kaffe og annet utstyr skal
handles inn.
Forberedelsene er begynt. 
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Fritt ord

Av Irene Krokeide Alnes

Irene Krokeide Alnes
Irene er tilsett i Indremisjonsforbundet. Har reist i 41 år, 40 av dei saman med Marit Stokken.
Dei to utgjer sangduoen «Marit og Irene». I tillegg arbeider Irene Krokeide Alnes i P7 Kristen Riksradio
som programprodusent av andaktsserien «Irenes kvarter».
Sjå også
www.p7.no/radio/ondemand/irenes-kvarter
maritogirene.com

Kor stort det er
å være frelst
«Kor stort det er å vera frelst å eiga fred med Gud.
Då kan du by meg kva som helst, ja gull og kongeskrud.»
Slik skriver Lars Tjensvoll i sangen jeg vil dele med deg.
På en bibelcamp i sommer, fikk vi se hvordan
det virker når noen opplever dette.
Ei kvinne inviterte søskenbarnet sitt på møte
via SMS kvelden før. Hun leste meldingen høyt
for mannen sin, og han sa: «Klart du må reise
på møte». Da de hadde pratet om dette en stund
sa han: «Da kommer dere vel til å synge sangen:
– Han tek ikkje glansen av livet.» Dermed
stemte de begge i sangen. De hadde lært den i
ungdommen.

Mange unge er brennende og frimodige kristne.
De lar seg så lett begeistre av Guds ord og
Åndens ledelse. De griper muligheten både til å
be om forbønn og til å gå ut i tjeneste for Jesus.
Sommeren på ImF sin bibelcamp i Lyngdal er et
levende bevis på det.
– Syng sangen; Du er et kongebarn, sa de til
oss. Og de frydet seg over det herlige budskapet
i sangen.
På en arbeidersamling i Bergen, var det en av
de unge som foreslo at vi kunne bruke pausen
før middag til å be. Det ble en sterk bønnestund
for oss som var til stede, knelende i bønn til vår
mester om fornying i kall og tjeneste.

Rett før møtet sa møtelederen til oss at vi måtte
synge sangen: «Han tek ikkje glansen av livet.»
Slik ble det. Vi hadde jo ingen anelse om hva
planer Herren hadde med den sangen.
I avslutningen kom hun frem til forbønn, og
Jesus løftet av henne byrden som hadde samlet
seg gjennom mange år. Gleden var virkelig stor
da hun fortalte om hvordan hun opplevde hele
møtet som en hilsen fra Jesus til henne.
Hun sprudlet av glede og takknemlighet til
Jesus for frelsen. Tenk også i 2014 opplever mennesker i Norge hvor stort det er å bli frelst!

I alders gråe hår, kan det komme vonde dager.
Kroppen lystrer ikke så lett som før. Tyngst er det
når tankene og husken blir borte. Men en lege
sa en gang: - Den Hellige Ånd blir ikke dement.
Det ser vi når vi er rundt på aldersheimer. De
demente synger med på sangene de kjenner, og
er med i bønnen og «Fadervåret».

Kor stort det er å vera frelst i ungdoms fagre vår.
Kor stort det er å vera frelst i alders gråe hår.

Ja, stort det er å vera frelst alt her i jordlivsdal.
Det større vert å vera frelst i Himlens lyse sal.

Trygg Havn
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En sang kan si en stor sannhet med få ord. Og
her ser vi det. Å være frelst her i livet, er å være
tilgitt. Det er å ha en plass å gå med sine bekymringer og byrder. Det er å alltid ha en venn i Jesus
som er med oss og leder oss. Det er også å ha noe
å leve for. Et kall til å leve for Herren og våre
medmennesker.
Så har vi alltid det beste i vente. Himlen er
vårt rette hjem, forteller bibelen. Mange som har
sittet hos mennesker som døde i troen på Jesus,
kan fortelle om den sangen de døende hørte,
smilet som lå på leppene i dødsøyeblikket, og
gleden i øynene da de så Jesus komme og hente
dem. Ikke få er blitt kristne nettopp på grunn av
en slik opplevelse.
Evighetsperspektivet må vi aldri miste eller
glemme.
Å Golgata! Å kors og grav. Krist strauk mitt
skuldebrev.
Mi sjel i dette nådehav, si frelsesvissa hev.
Her er grunnen til frelsesgleden. På Golgata
kors døde Jesus Kristus for å sone straffen for
oss. Våre synder satte oss i en gjeld hos Gud som
ingen kunne betale. Ikke om vi slet et helt liv. Det
var bare en måte. At Han sendte sin sønn som
ble gjort til synd for oss! ”Straffen lå på Ham for
at vi skulle ha fred.”
Ved å ta imot denne kjærlighetsgaven som
Jesu frelsesverk er, blir vi tilgitt og vår gjeld
(skyldbrev)hos Gud blir slettet.
Nådehavet er bilde på at der alltid er ny nåde.
Om synden er stor, er nåden enda større.
Nåde er mer enn tilgivelse.
«Vår Herre Jesu Kristi nåde. Gud, vår Fars
kjærlighet, og Den Hellige Ånds samfunn være
med dere alle» sies det ved nattverdutdeling.
Vi lever under Jesu Kristi nåde, etterjages av
nåde og ledes av nåde. Herren driver ikke med
gjeldinnkreving og anklager.

Vi lever og beveger oss i Gud Faders kjærlighet.
Dette gir en enorm trygghet, identitet og glede.
Den som ikke har opplevd så mye av dette i live
sitt, vil gjennom troen på Jesus kjenne seg både
elsket, båret og aldri glemt av Jesus. I bønnen til
ham omgis vi av denne herlighet.
Den Hellige Ånds samfunn er vidunderlig.
Han er personen som fikk i oppgave å peke på
Jesus for oss, lede oss til Ham, forklare hva som
står i Guds ord og vekke oss når vi beveger oss
inn i farlige farvann som Guds barn. Han er
hjelper og trøster, rådgiver, oppmuntrer og mye
mer. Han gir nådegaveutrustning til oppgavene
vi får som kristne, og han virker med kraft i den
som tror.
Ei som ikke hadde så mye forståelse av dette
med kristendom og tro, fulgte en venninne til
møte. Hun forstod svært lite av forkynnelsen.
Men kjente en lengsel etter fred, og på samme
tid en veldig tomhet inni seg.
En kveld tok hun bestemmelsen å tro på Jesus.
Kristne venner ba for henne, men hun «kjente»
ingenting. Men da hun gikk hjem fra møtet,
og så på stjernehimmelen, ble hun fylt med en
enorm glede. Bibelordene hun hadde hørt, ble
plutselig helt klare og forståelige. Hun takket og
jublet for det som var skjedd med henne. Den
Hellige Ånds samfunn var kommet til henne.
Husk, det er ikke frelsesvissheten som frelser
deg. Det er Jesus som frelser. Hans løfter holder
selv om vi ingenting føler. For det er alltid stort
å være frelst! 
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Busstur fra Karmsund krets
til Landsmøtet
Etter flere forespørsler om også i år å arrangere busstur til Landsmøtet,
bestemte vi oss for å prøve. Selvsagt avhengig av et visst antall påmeldte
deltakere.
Sammen med Egil Håvik i Busstur ble det snekret sammen en spennende reiserute. Markedsføringen var i gang, og vi ble så mange påmeldte
at turen kunne arrangeres.

spilte sammen med Arne Hansen. Herlige vitnesbyrd fra flere av deltakerne gjorde at vi ble
enda mer sammensveiset. Samme mål og samme
Herre!

Dagen for avreise opprant med et nydelig vær,
og vi var klar for å plukke opp folk fra Skudeneshavn til Sandvikvåg. Til sammen 35 deltakere fra
Orre og Sandnes i sør, til Fitjar i nord. På ferga
til Halhjem ble det servert bagetter og kaffe, og
praten var i gang.

Etter frokost neste morgen var det morgen
andakt på bussen, og vi fikk legge dagen og
dagene i Herrens hender.
Skjemt og alvor hører også med i godt lag, og
mange gode historier ble servert.
Lunsjen ble medbrakt fra hotellet for de som
ønsket det, og underveis passerte vi kjente steder
som Jølster, Skei, Byrkjelo og Sandane. Etter å
ha tatt ferga fra Anda til Lote kjørte vi gjennom
vakre Nordfjordeid mot Volda og Ørsta før enda
en ferge fra Festøya til Solavågen. Da var vi kun
10–15 min. fra Borgund, som var målet for
bussturen; Landsmøtet for DISM på Borgund
folkehøgskole.

Med lokalkjente Håkon C. Hartvedt og Jan
Hordvik, ble vi guidet fra Halhjem til Åsane.
Videre ble det en liten stopp på Hillevåg Ullvarefabrikk hvor vi fikk et innblikk i hvordan
ulla behandles før vi får det tilbudt i form av
ullvarer, garn osv. Noen av damene fikk også et
og annet med seg i posen.
Så bar det avgårde over fjellet mot Sognefjorden, med ferge fra Oppedal over til Lavik. Her
ble det en herlig lunsj på Lavik Fjordhotell og en
god pause før vi igjen var på hjul mot Førde med
middag og overnatting på Førde hotell.
Som tradisjon på bussturene våre har vi
alltid en samling på overnattingsstedene. Og
her i Førde fikk vi låne en flott peisestue. Tone
Kallevåg hadde en fin andakt til ettertanke.
Håkon C. Hartvedt og Georg Kallevåg sang og

Trygg Havn

Under Landsmøtet ble noen av oss med på en
busstur over Trollstigen med guiding av lokale
krefter. Enda en gang fikk vi se den fantastiske
naturen Norge har å by på, - i et praktfullt vær
med sol fra klar himmel.
Vi var klar for retur mot Karmsund søndag
morgen etter frokost. Den første ferga gikk fra
Magerholm til Ørsneset og videre mot møbelbygda Sykkylven. Flotte steder! Kan også nevne
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Vi er på vei ned Trollstigen.

Pause på Trollstig-turen.

Bussdeltakerne samlet på Borgund Folkehøgskole.

Pause i Olden.

Hellesylt, Grodås og Stryn som perler i Guds
vakre natur.
God mat og en velfortjent stopp både for sjåfør
og passasjerer ventet oss på Olden Fjordhotell.
I Olden ble det også tid til å handle på fabrikkutsalgene til klesprodusentene Skogstad og
Moods of Norway.

Den siste dagen gikk turen videre sørover gjennom Hermansverk og Leikanger før vi tok ferga
over Sognefjorden fra Hella til Vangsnes.
Oppe i fjellsiden mot Vikafjellet fikk vi pa-
noramautsikt over hele Vik sentrum - nydelig!
På Voss fikk vi servert god gammeldags kjøttkakemiddag med tilhørende dessert og kaffe.
Fortreffelig!
Så var vi i rute mot Karmsund for avstigning
av våre passasjerer.

Turen gikk videre på riksvei 60, kåret til Norges
verste vei, noe vi ikke var helt enig i. Flere utbedringer var gjort i den senere tid med bl.a. ny
tunnel.
Fortsatt god stemning på bussen. De velbrukte
sangarkene som sekretæren laget i sin tid ble
flittig brukt, og Arne på trekkspill og Håkon på
gitar skapte god stemning om bord.
Den siste overnattingen var i Sogndal. Koselig avslutning om kvelden med andakt sang og
musikk, leker og konkurranser som fikk lattermusklene på gli. Og selvsagt bløtkake og kaffe
til slutt.

Vi kan se tilbake på flotte dager i et godt fellesskap med herlige mennesker. Takk til vår dyktige sjåfør Egil Håvik som loset oss trygt frem
og tilbake!
Vi ser frem til mimrefesten til høsten!
Kanskje en busstur også kunne være interessant
for andre kretser ved fremtidige landsmøter? 
Hilsen
Tone og Georg Kallevåg,
Reiseledere
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Tekst og foto: André Sætre

Sommarstemne på
Nordstranda

Bedehusmusikken

Tradisjonen tru var det sommarstemne på Nordstranda i midten av juni.
Stemnet vart halde i det nye forsamlingshuset i fint sommarvær.
Huset var fylt opp med folk som kom frå bygda
og området i Vanylven. Det var Jan Helgøy som
var møteleiar. Bedehusmusikken deltok som
vanleg med god evangelisk song.

medmenneske. Gud kallar oss også til oppgjer
og opprydding menneske imellom. Som Jesus sa
i fadervår: Forlat oss vår skuld som vi òg forlet
våre skuldmenn.

Oppgjer
Misjonssekretær André Sætre tala over teksten i
Matt. 18,21 -35, med fokus på Gud som vil halde
oppgjer med det enkelte menneske. Han refererte også til Luther som seier: Kristi rike er eit
«tilgivelsens» rike. Vi må la Gud få halde rekneskap med oss, så finn vi fort ut at vi har ingenting
å betale syndeskulda med. Herren kjem for Jesu
Kristi skuld, og tilbyd oss fullstendig tilgjeving
og endeleg oppgjer i vår håplause stilling. Jesu
dyre blod er betaling god nok. Grunnlaget for
å motta full tilgjeving og oppgjer, er at vi tek
imot tilbodet i vårt hjarte, og byrjar takke han
som gav alt for oss. Ofte vil menneska prøve å
betale i alle fall litt på gjelda, men det nyttar
ikkje - ikkje ein prikk kan vi betale sjølve. Så må
vi ikkje la det ligge uoppgjorte saker med våre

Gode songar og god mat
Bedehusmusikken song fleire gode evangeliske
songar som: Har du glemt din barnetro, Å glede
stor som Herren gir, og i Herrens hender.
Eit flott matbord var dekka med nydeleg god
mat. Takk til dei ivrige damene som sto for mat
og servering, og tok all oppvasken!
Møtelyden likte seg og samtalte rundt borda
i godt lag.

Trygg Havn

Framleis fokus
Jan Helgøy, ordførar i Vanylven, hadde opningshelsing og leia stemnet med stø hand.
Folk ga uttrykk for at det er godt at DISM
framleis held fokus på det sentrale i Guds Ord i
ei åndeleg vanskeleg tid. 
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Tekst og foto: Dagrunn Grønbech
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På hjemmesiden til Herøyfjerdingen (www.heroyfjerdingen.no) fant vi nedenforstående
artikkel. Med tillatelse av artikkelforfatter, trykker vi den i sin helhet i Trygg Havn.
Skibbåtsvær Fiskarheim har i sin tid tilhørt Den indre Sjømannsmisjon. Er det noen av våre
lesere som sitter med informasjon og/eller bilder fra denne tiden? I. Helland

Søndagspreken og
bryllup i Skibbåtsvær
I helga ble det arrangert Skjærgårdsdager og gudstjeneste i Skibbåtsvær
der det også var et par som giftet seg.
Prest Birger Bentzen fra Onøy er sommervikar
i Herøy. Søndag 3. august gikk turen til Skibbåtsvær der «Skibbåtsværs Venner» arrangerte
Skjærgårdsdager. Overraskelsen var at her også
skulle foregå en vielse av et brudepar som hadde
tatt turen fra Søvik. Presten fokuserte derfor sin
preken rundt begrepet kjærlighet, med ord om
at størst av alt er kjærligheten og at dersom en
ikke har kjærlighet, så hjelper det lite. Prekenen
ble understreket av blant annet salmen «Kjærlighet fra Gud». I tillegg sang Øyvind Ottesen
stemningsfullt og vakkert for brudeparet og de
frammøtte. Kollekten gikk til vedlikehold av
Skibbåtsvær fiskarheim og etter prekenen var
det kirkekaffe.
Foredrag
Før prekenen holdt Jon Ove Ottesen et interessant foredrag om engelskmannen og misjonæren
Joseph John Armistead som kom til Norge
i 1901 hvor han i flere år arbeidet og bodde i
Nord-Trøndelag. Etter å ha besøkt Skibbåtsvær
ønsket denne misjonæren å bygge en fiskerheim
på dette stedet. Denne sto ferdig i 1913 og ble
innviet i 1914. Dette «allhuset» hvor det også har
vært skole, er det siste bygget her til lands etter
misjonæren J. J. Armistead. Dette spesielle huset

Brudeparet på vei til vielse i Fiskarheimen.

er en viktig kulturskatt som vitner om en tid med
rikt fiske langs vår værharde kyst. «Skibbåtsværs
Venner» arbeider for å ta vare på Fiskarheimen
for ettertiden.
Begivenhetsrik helg
Skjærgårdstreffet ble en begivenhetsrik helg,
fulgt av en vakker søndag med blått og blankstille hav på alle kanter. Vi får håpe at «Skibbåtsværs Venner» gjentar skjærgårdstreff også
til neste sommer. 

Nr. 9 - 2014

3000 27 51433

19

Nytt om namn i
Den indre Sjømannsmisjon
Haustsemesteret er i gang.
Eit nytt semester med ein del endringar både i Landsstyret og i staben.
Generalsekretær André Sætre er på plass. Trygg Havn skreiv om han i nr. 8.
Kretsane Stavanger og Møre og Romsdal har fått nye misjonssekretærar.
Det er tilsett ny reisesekretær og det har vore formannsskifte i Landsstyret.
På dei neste sidene får du eit møte med personane det gjeld.

Nytt om namn side .  .  .  .  . 20–24
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Side 20–24: Av Ingrid Helland

Ny formann
På Landsmøtet i Ålesund (juni 2014) vart Ingolf Solsvik (69) vald til ny formann for
dei neste to åra. 1. september tok han over etter Jon Kristian Lomundal.
Du vart vald som landsstyre
formann for to år sidan, men
vart i staden dagleg leiar. Kva
skjedde?
– Tidlegare på året hadde
eg fått spørsmål om å vera til
hjelp på kontoret pga. sjukeIngolf Solsvik
melding for dåverande dagleg
leiar. Tanken min var at eg kunne vera 2–3
månadar for å hjelpa reint administrativt. Derfor
stilte eg opp til formannsvervet. Då dagleg leiar
ikkje kom tilbake, og det drog ut med å få ny, vart
eg verande i denne stillinga. Eg vart derfor fritatt
frå formannsvervet, og nestleiaren Jon Kristian
Lomundal vart formann.
Hadde du bakgrunn i DISM frå før?
– I 2008 kom eg med i Landsstyret og i styret
for Bjørgvin krets. Solfrid Nikolaisen hadde i
tillegg hanka meg inn til dugnad på Røst. Før
det hadde eg ingen annan kunnskap enn at eg
visste om Elieser, og ein del om organisasjonen
sidan dei hadde sine møte i bedehuset heime på
Vik i Øygarden.
Du var pensjonert rådmann frå Øygarden
kommune. Har du dradd nytte av den bak
grunnen inn i DISM?
– Eg vågar påstanden om at det å driva kontor
hadde eg lang erfaring med. Arbeid med budsjett, økonomi og personalarbeid var eg også
godt kjend med, så reint teknisk har det ikkje
vore store overraskingar. Den store forskjellen
vart å tenka økonomi på ein annan måte. I misjonen skulle vi også ha pengar til løn og andre ting,
men her sto som regel ikkje pengane på bok og
venta på å bli utbetalt. Det såg mørkt ut mange
gonger, men misjonsfolket har vore med i bønn,
og dei har gitt av sine midlar. Underleg nok har
pengane kome når tida var der.
Som tidlegare pensjonist sat du no på kontor
stolen igjen. Beskriv følelsen.
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– Det var kjekt, men eg er ikkje sikker på om
det var kontorstolen som var den kjekkaste. Det
å bli brukt, og det å få vera med i arbeidet i Guds
rike, har vore det beste.
Var det mykje å ta fatt i då du begynte som
dagleg leiar?
– Arbeidet blir det du gjer det til. For meg var
målet å driva kontoret, og det har vore ein del å
ta fatt i, ja.
Korleis trur du det blir å gå frå dagleg
leiar til landsstyreformann? På andre sida av
bordet, liksom?
– Tja… Som dagleg leiar har eg hatt ansvaret for dei daglege oppgåvene samtidig som eg
har vore i nært samarbeid med styret om vegen
vidare for misjonen. Som formann må eg bl.a. sjå
dei store linjene og behandla strategi for framtida. Dette sjølvsagt saman med resten av Landsstyret og administrasjonen ved generalsekretær
André Sætre.
Kva blir dei viktigaste sakene for Landssty
ret framover?
– Med sal av Oslo Sjømannskirke får vi
frigjort kapital, og Landsstyret kan ut frå det
utvikla misjonen vidare. Dette er todelt:
1. Meir omfang på forkynnarverksemda, aktivera arbeidet bl.a. i Finnmark, i Oslo-området
og i Østfold. Vidare utvikla havnemisjonen
(Seaman Mission) og ikkje minst barne- og
ungdomsarbeidet.
2. Utvikla velferdsarbeidet.
Spørsmålet må heile tida vera: Korleis driva
misjonen slik at den er aktuell i notida. 
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Krevende, lærerikt og interessant

Foto: Håkon C. Hartvedt

Jon Kristian Lomundal (42) så for seg en kort periode som konstituert lands
styreformann i Den indre Sjømannsmisjon. Først etter to år fikk han avløsning.
Du fikk på en måte vervet
som landsstyreformann rett
i fanget da du som nestfor
mann måtte rykke opp etter
Ingolf Solsvik. Hva tenkte
du da?
Som ny i landsstyret og
J. K. Lomundal
med begrenset kunnskap om
driften, føltes det som en stor utfordring. Jeg så
vel for meg at det skulle bli for en kortere periode,
inntil vi hadde ny daglig leder på plass. Nå ble det
i to år, og selv om det til tider har vært krevende
har det også vært lærerikt og interessant.
Husker du noe av det første du måtte ta tak
i som formann?
Noe av det første vi tok tak i, var en opprydding i økonomien og å få på plass nytt økonomi
reglement. Med begrensede ressurser er det
viktig å ha god økonomistyring, slik at vi får
mest mulig ut av de midlene vi har til rådighet.
Her gjorde også daglig leder Ingolf en viktig og
helt nødvendig jobb med utarbeidelse og innføring av nye økonomirutiner.
Mesteparten av formannstiden har du
jobbet i et privat revisjonsfirma. Siste tiden
som økonomisjef i Åfjord kommune. Grei
kombinasjon med formannsvervet, eller?
Jeg tror det er viktig med noen med økonomibakgrunn i styret, og det var vel det jeg følte
jeg kunne bidra med da jeg sa ja til å sitte i landsstyret. Jeg har også forholdsvis fleksibel arbeidshverdag, noe som er en fordel. Det har likevel til
tider vært krevende å kombinere formannsvervet
med fulltidsjobb og andre verv.
Hva har disse to årene som formann gjort
med deg?
Som nevnt så føltes det som en stor oppgave
å skulle ta på seg formannsvervet. Jeg har lært
mye i løpet av disse to årene, og fått mange nye
erfaringer. Jeg har også fått møte mange dyktige og positive mennesker både blant ansatte og
frivillige i organisasjonen. Mange har et sterkt

engasjement og hjerte for Den indre Sjømannsmisjon, og fortjener en stor takk for innsatsen
de legger ned. Det har også vært godt å merke
alle som tenker på oss i ledelsen og ber for oss.
Den vanskeligste saken, Jon Kristian?
Den største og vanskeligste saken har nok
vært salget av Oslo Sjømannskirke. Vanskelig
fordi det var en stor sak som vekker følelser hos
mange. Landsstyret har likevel vært tydelig på at
dette nå er riktig å gjøre. Salget vil gi misjonen
mulighet til å gjøre noen strategiske grep, med
satsning på det som er misjonens kjerneaktivitet,
misjons- og velferdsarbeid blant fiskere og kystbefolkning. Dersom Den indre Sjømannsmisjon
skal ha en framtid må vi også finne nye arbeidsmåter. Vi er allerede godt i gang med å etablere
havnemisjon i flere byer, og vi håper å kunne få
til dette flere steder. En satsning på barne- og
ungdomsarbeid blir også viktig framover.
Du valgte å ikke stille opp som formann
skandidat til Landsmøtet i juni...?
Selv om formannsvervet har vært interessant,
blir det krevende i tillegg til å ha full jobb og
andre verv. Dette i kombinasjon med at jeg bor
langt unna Bergen og hovedkontoret, gjør at jeg
ikke har mulighet til å være så tett på som en
formann bør være. Jeg tror derfor det blir en god
løsning for misjonen med en formann som kan
følge opp enhetene og de ansatte tettere.
På landsmøtet ble du valgt inn igjen som
medlem av landsstyret, så du er fortsatt med.
Hvorfor Den indre Sjømannsmisjon?
Jeg ble ansatt som kontorassistent og regnskapsansvarlig på kretskontoret for Den indre
Sjømannsmisjon i Trøndelag krets på 90-tallet.
Det var slik jeg ble kjent med misjonen. Jeg har
siden hatt flere verv i misjonen og blitt kjent
med mange hyggelige og engasjerte mennesker.
Jeg tror Den indre Sjømannsmisjon fortsatt har
en viktig oppgave gjennom velferdsarbeid og
forkynnelse, og jeg ønsker å bidra til at vi skal
kunne videreføre dette arbeidet. 
Nr. 9 - 2014
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Ikkje A4-format

Foto: Rannveig Aure Nybø

Han har kurs i kampidrett. Svart belte i Taekwondo. Studiepoeng frå forsvaret.
Eyvind Volle (25) er tilsett som ny misjonssekretær i Stavanger krets.
Denne bakgrunnen vekte
mi interesse, ikkje akku
rat A4-format, og var særs
spent på personen i andre
enden av telefonrøret.
– Kampsport er alle gutars
draum. Eg nådde målet med
svart belte, og så vart det
Eyvind Volle
med det. Asiatisk kampsport
handlar ikkje om slåssing, men om disiplin og
konsentrasjon. Som den «rølpeguten» eg var,
trengte eg å disiplinerast.
Men forsvaret då?
– Det òg var ein gutedraum. Jegersoldat var
noko av det tøffaste du kunne bli i forsvaret.
Så vart eg det. Eg tok så mange studiepoeng eg
klarte for å utnytte tida maksimalt. Eigentleg
søkte eg meg vidare i Telemarksbataljonen. Ein
kamerat maste om at eg i tillegg måtte søke bibelskolen på Bildøy. For å få slutt på maset sende
eg inn ein søknad der òg. Eg kom inn på Bildøy,
ikkje i Telemarksbataljonen, og reiste dit med
innstilling om at dette kom til å bli eit trasig år.
Og så?
– Det året opna augo mine. Eg begynte å forstå
Guds ord og fekk sjå samanhengar som gjorde
godt. Før dette var Bibelen ei tørr bok eg las berre
av plikt. Det eine året vart til to år. Dei beste åra
i livet mitt så langt.
Eyvind Volle kjem frå Eidsnes i Møre og Romsdal. Han fortel at han vart tilsett som predikant
på full tid i Sunnmøre Indremisjon etter bibelskolen. I over to år var han tilsett der. Den siste
tida pendla han mellom Stavanger og Sunnmøre,
men det vart både travelt og dyrt. I tillegg har
han drive datafirmaet MissionTech, som blant
anna står bak appen «MinMenighet».
Kvifor havna du i Stavanger?

Trygg Havn

– Det er vel to grunnar til det. Den eine er at
eg søkte meg inn på Misjonshøgskolen for å ta
bachelor i bibeloversetjing, og no kan eg nesten
høyre at Eyvind smilar i andre enden av telefonen;
– og den andre grunnen var at dotter til ein tidlegare skippar på Elieser gjekk på Bildøy. Vi «fann
tonen» to år etter. Sidan ho kjem frå Sirevåg var
det naturleg for meg å flytta den vegen.
Har du hatt kontakt med Den indre Sjø
mannsmisjon før du tok til som misjonssekretær?
– Eg har nok ikkje vore på eit einaste møte med
indre Sjømannsmisjon før eg kom til Stavanger.
Det var berre for sjøfolk, tenkte eg. Hadde eg
visst kva organisasjonen sto for, hadde eg vore
med for lenge sidan. Utfordringa mi er bla.: Korleis få tak i folk som tenker som eg gjorde? Dette
med merkevarebygging og profilering er viktig.
Volle har to år igjen på Misjonshøgskolen i
Stavanger. Samtidig er han tilsett i 100 % stilling
i Stavanger krets.
Korleis kan han klara dette, undrast eg? Det
tar unge hr. Volle med knusande ro.
– Eg trur det går greitt å kombinere denne
typen jobb og studiar. Det eg lærer på Misjonshøgskulen kan eg bruke i misjonen og omvendt.
Dessutan var eg sommarvoluntør for Den
Norske Israelsmisjon i Tel Aviv frå juli til september i 2012, så eg kan ein god del hebraisk.
Noko som lettar studiet betrakteleg.
Eyvind Volle kan treffast på tlf. 488 54 611/
993 34 650, helst etter kl. 14:00, ettersom studiet
stort sett føregår på føremiddagen.
Han tok til i stillinga 1. august og har allereie
vore på fleire møte om bord i «Elieser 6». Guds
signing over arbeidet i Den indre Sjømannsmisjon, Eyvind! Vi håpar og ønskjer at du vil trivast
i samanhengen! 
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Ny reisesekretær i
Den indre Sjømannsmisjon

Foto: Privat

Terje Treidene er ansatt som ny reisesekretær i Den indre Sjømannsmisjon
(DISM). Han starter sin gjerning 1. september, på Elieser.
Treidene har sine røtter i
Norsk Luthersk Misjons
samband
(NLM).
Til
sammen har han gått 3,5
år på Fjellhaug: bibelkurs,
bibel- og lederlinje og forkynnerkurs. På 1980/90tallet reiste han noen år som
Terje Treidene
forkynner i NLM. I løpet av
denne perioden reiste også familien Treidene til
Solgry Ungdomssenter i Sveio. Han ansatt som
vaktmester og kona Hilde Astrid som husmor.
Først og fremst forkynner
Terje Treidene er 59 år og bor i Kvelde, to mil
nord for Larvik. Han og kona har fire sønner.
– Egentlig er jeg utdannet tømrer, og har
jobbet som det i flere år, forteller Treidene på
telefon fra Kvelde.
Hvordan fikk du kjennskap til Den indre
Sjømannsmisjon?
– Misjonssekretær Einar Kristoffersen spurte
om jeg ville preike i DISM-sammenhengen i
Vestviken krets. Før det hadde jeg lite kjennskap til organisasjonen. Så fikk jeg spørsmål om
å komme til Stavanger krets, og formannen der
satte meg på tanken om å begynne i DISM. Jeg
ble først ansatt som misjonssekretær i Stavanger
krets, men etter litt fram og tilbake i sommer,
har jeg nå landet på å reise som forkynner i hele
DISM-distriktet.
Treidene føler det valget er mer riktig. – Jeg er
ingen typisk administrator, så jeg ser en ledelse
i dette. Det er først og fremst forkynner jeg er
utrustet til.
Selv om Terje Treidene har med gitar og
synger på møtene, ser han ikke på seg selv som
sangevangelist, men heller som bibellærer.

Håper å bli til hjelp
Forventninger, Treidene?
– Jeg ser fram med forventning til å begynne å
reise med Guds ord igjen, og håper jeg kan bli til
hjelp for folk jeg møter gjennom virksomheten.
Vår nye forkynner avslutter med at han er
takknemlig for muligheten til å komme i gang
igjen som heltidsforkynner.
Vi ønsker Terje Treidene velkommen i Den indre
Sjømannsmisjon, og må Guds velsignelse hvile
over gjerningen! 

Landsstyret
Styremøte 21. august i Oslo.
– Konstituering av styret:
Formann: Ingolf Solsvik (valgt på
Landsmøtet)
Nestformann: Jon Kristian Lomundal
Styremedlemmer:
Endre Stople
Elin Magnussen
Lise Kristin Andersen
Ingrid Helland (ansatterepresentant)
1.–3. varamann:
Eli-May Grønlund
Karsten Gjerde
Johan Hegle
– Landsstyret drøftet juridiske forhold
ved avviklingen av Oslo Sjømannskirke.
– Landsstyret møtte de ansatte og
ledelsen i Oslo Sjømannskirke.
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Frå reisesekretær
til misjonssekretær
I Møre og Romsdal krets har Ragnar
Kåre Hansen (65) gått inn i stillinga som
misjonssekretær etter André Sætre.

Foto: I. Helland

No er du som sagt tilbake til misjonssekretærstillinga.
– Eg kjenner forholda godt her i kretsen, og det er ein
styrke. Samtidig skulle eg på mange måtar ønskje at eg
fortsatt fekk reise på landsplan. Men no har eg tatt på meg
denne oppgåva og går for den!
Ragnar og kona Torhild (mest kjent som Lollo) er
busette på Skodje. Dei flytta dit like etter dei gifta seg.
Tre vaksne barn og fem barnebarn har
dei etter seg.
– Vi angrar ikkje på at vi flytta til
Skodje. Her har vi fått god inngang.
Skodje er ein god plass å bu!
Dei som kjenner Ragnar Kåre
Hansen veit at han formidlar evangeRagnar Kåre Hansen liet både gjennom tale og song. Han
har gitt ut CD-en «En herlig romferd».
Korleis går salet, Ragnar?
– Eg har selt ein god del, men har fleire igjen. Det er
berre til å ta kontakt.
Misjonssekretæren har heimekontor, og kan nåast på
dagtid på tlf. 488 54 615.
Fortsatt Guds signing over liv og virke, Ragnar! 

Trygg Havn

Foto: I. Helland

Ragnar er godt kjent i heile organisajonen. Han tok til i
Den indre Sjømannsmisjon for snart 25 år sidan. I denne
perioden har han vore både misjonssekretær (i Møre) og
reist på landsplan som sangevangelist (reisesekretær).
Paul Mattis Nørstebø

Pensjonist
med 20 %
stilling
Reisesekretær
Paul Mattis Nørstebø
er blitt pensjonist,
men held fram
med ei 20 % stilling
i organisasjonen.
Denne tida skal han dela
mellom Helgeland, Røst,
Troms og Finnmark.

Synspunkt
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Nådegaver og organisasjonsog foreningsledelse
Det blir talt mye om Nådegaver i menighetene.
Og da nevnes ofte Åndsdåp, Helbredelse og
Under og Tegn m. m. Ofte kan en spørre seg.
Hvorfor snakkes det så lite om andre Nådegaver?
I første Korinterbrev kap. 12 vers 28 kan vi lese:
Etter at Paulus har nevnt Nådegaver til å være
profeter, lærere og kraftige gjerninger står følgende. Nådegaver til å Helbrede, til å Hjelpe, til
å Styre. Kanskje det er noe vi burde tale og lære
mer om i vår tid.
I den første kristne menighet som er omtalt i
Ap.gj 6. kapt. omtales det at det ble gjort forskjell
på folk ved fordelingen av felleskapets goder. Da
valgte de 7 menn til å ta seg av dette. Og det står
at de måtte være ledet av Ånden.
Det har blitt et alvorlig spørsmål for meg i
det siste. Hvordan velger vi ut ledere i organisasjonene? En kristen organisasjon er ikke en
vanlig forretning, men det er et redskap som skal
forvalte åndelige verdier i en vanskelig verden.
Derfor må det bli en bønneoppgave i tiden framover. Utrust og kall ledere med Nådegave til å
Styre og Hjelpe.

Jeg synes det som jeg har lest om både striden om ansettelser i Normisjon. Lederstrid i Sjømannsmisjon. Og i det siste behandlingen om
salg og avvikling av Sjømannskirken på Bygdøy.
Både selve saken og ikke minst måten det har
vært behandlet på. Her ser det ut som økonomi
har vært avgjørende. Det kunne også nevnes
mange andre eksempler. Ikke minst alt det som
skjer innenfor ledelse i Den Norske Kirke.
Det er tydelig at vi i fremtiden trenger folk
med Nådegave til å styre.
Det må bli en prioritert Bønneoppgave i tiden
som kommer. 


Jan Paus

Trygg Havn beklager
I Trygg Havn 8, 2014, side 19 har vi referert Jan Paus: «Har aldri vore tanken at Oslo
Sjømannskirke skulle seljast og midlane brukast til anna enn kristent arbeid.» Dette var tatt
ut av samanhengen. Bakgrunnen for utsagnet var ein reaksjon på formannen i Landsstyret
sin uttale om at Sjømannskirka skulle seljast for at DISM trengte pengar andre stader i
organisajonen. Som gjensvar på dette uttalte Jan Paus: «Når det ikke var noen heftelse ved
overdragelsen av eiendommen, så √var det for at en skulle stå fritt hvis det ble for store
utgifter og underskudd ved eiendommen. Men det var aldri tanken at Eiendommen skulle
selges for å bruke pengene til drift andre steder i misjonens arbeid.»

Nr. 9 - 2014
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Til minne

Kirsten Nilsen Vinsland
til minne
Ja, no har ho gått heim etter eit langt og
rikt liv i misjonen si teneste.
Kirsten f. Ødegård, frå Stranda på
Sunnmøre, vart gift med Hegge Nilssen frå
Kjøllefjord.
Dei vart busette på Stranda, der Hegge
dreiv fiskebutikk.
Sverre Stura besøkte ein gong Stranda,
og oppmoda dei då til å starte forening for
Den Indre Sjømannsmisjon.
Hegge, som kom frå fiskarmiljø nordpå,
meinte det var viktig at fiskarane fekk
høyre Guds ord, både på fiskarheimane og
på Elieser.
Kirsten meinte ho var inga ledertype,
men dei sa ja til kallet, og foreninga
«LANDKJENNING» vart stifta i 1948. Då
var det 17 unge damer som vart med, med
Kirsten som formann. Dei virka i mange,
mange år medan nye generasjonar kom til.
Vi takkar for at dei var tru mot kallet som
Gud ga dei, og vi prøver å føre arven vidare
sjølv om vi er få.
Vi lyser Guds fred over Kirstens gode
minne.
Helsing «Landkjenning»
v/Bjørg Hovlid
Då Kirsten vart enke, flytta ho til Kristiansand og vart gift Vinsland. Ho var trufast i misjonsarbeid all sin dag. Ho hadde
fylt 100 år i år.
Ved urnenedsettelse på Stranda vart det
gitt til Den indre Sjømannsmisjon.

Trygg Havn

Den indre Sjømannsmisjon
Troms Distrikt
Fredag
12. september kl. 17.00:
Misjonsfest på
Flerbrukshuset Rossfjordstr.
Tale og sang v/Dagfinn Sandal,
utlodning og bevertning.

Lørdag og søndag
13.–14. september 2014:
Høststevne på Solryheimen
Misjonssenter, Sollidalen.
Hovedtaler: Dagfinn Sandal
Lørdag 13. september:
Kl. 11.00 Bibeltime
Kl. 16.00 Delemøte
Kl. 19.30 Kveldsmøte
Søndag 14. september:
Møter kl. 11.00 og 16.00
Påmelding snarest til Høststevnet:
Tlf. 954 85 549
Velkommen fra fjern og nær!
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KARMSUND KRETS
Velkommen til bibel- og inspirasjonshelg
på Brandøy 26.–28. september
Hovedtaler: Håkon C. Hartvedt
Håkon C. Hartvedt burde etter hvert være godt
kjent også i Karmsund krets. Han er pensjonert
lærer og frilansjournalist. Han har vært redaktør for Trygg Havn, og har fortsatt ansvaret for
utgivelsen av Fiskerens Venn julehefte. Ellers er
Håkon også forfatter og har gitt ut to populære

bøker om DISM og Elieser i de senere år, i tillegg
til flere andaktsbøker m.m. Han er dessuten en
flott forkynner av Guds ord, også en habil sanger.
Vi ønsker Håkon m. frue hjertelig velkommen
til stevnet vårt.

Det blir eget opplegg for barna og ungdommen.
Delekvelden lørdag håper vi at så mange som mulig har noe å bidra med:
Det være seg leker, sketsjer, en god historie e.l.

Priser for hele oppholdet
Voksne over 16 år		1020,–
13–16 år		 770,–
8–12 år		 580,–
3–7 år		 500,–

(BETALING FOR STEVNEOPPHOLDET BLIR PÅ BRANDØY)

Tillegg for enkeltrom		 270,–
Familiepris maks.		3 300,–
Leie av sengetøy		 100,–
Oppredd seng		 150,–

ENKEL-MÅLTIDER
Frokost		90,–
Middag + kaffi		160,–
Kvelds		95,–

PÅMELDING: TLF. 906 87 847
MELD DEG PÅ SÅ SNART SOM MULIG!

Trygg Havn
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Program

Program for barna

FREDAG 26. SEPTEMBER
18.00 Innkvartering
18.30 Kveldsmat
19.30 Bli kjent kveld. Andakt
v/Håkon. C. Hartvedt. Kaffi,
saft og kaker

FREDAG 26. SEPTEMBER
19.30 Alle er samlet på «Bli kjent kvelden»

LØRDAG 27. SEPTEMBER
08.30 Frokost m. ord for dagen
10.00 Bibeltime v/Håkon C. Hartvedt
11.30 Sporlek
13.00 Middag
15.00 Ettermiddagskaffe
15.30 Bibeltime
18.00 Kveldsmat
19.00 Delekveld/Familiesamling. Andakt og
hilsener. Sang og musikk, Utlodning,
Leker, underholdning. God mat.
Ta med lørdagsgodt til barna
– (og de voksne!) Desserter, kaffi, saft og
kaker m.m.

LØRDAG 27. SEPTEMBER
08.30 Frokost
10.00 Opplegg for de forskjellige
aldersgrupper
11.30 Sporlek
13.00 Middag
15.00 Et glass saft og et kakestykke
15.30 Opplegg for de forskjellige
aldersgrupper
18.00 Kveldsmat
19.00 Delekveld. Det vil si at alle som har
lyst deltar med et eller annet
SØNDAG 28. SEPTEMBER
09.00 Frokost			
10.30 Opplegg for de forskjellige
aldersgrupper

SØNDAG 28. SEPTEMBER
09.00 Frokost m. ord for dagen
10.30 Misjonsmøte.
Tale v/Håkon C. Hartvedt. Misjonsoffer
13.00 Middag m. avslutning

Foto: I. Hellan

d

Vi håper alle kan ta med en
gevinst til basaren.
Vi møtes på Brandøy!

rill Hartvedt
Håkon C. og To
Nr. 9 - 2014

Seilingsplan
Vest-Viken og
Agder kretser:
September:
01.: Holmestrand. Møte kl. 19.00.
Botne Kirkekor
02.: Drammen. Møte kl. 19.00.
Hokksund Felleskor
03.: Horten. Møte kl. 19.00.
Sanglaget Andebu
04.: Melsomvik. Møte kl. 19.00.
Jane og Tore?
05.: Melsomvik. Møte kl. 19.00.
	Brødrene Klavenæs
06.: Nevlunghavn. Møte kl. 19.00.
Aas Musikkforening
07.: Langesund. Møte kl. 19.00.
Emmaus
08.: Kragerø. Møte kl. 19.00.
Kjosen Musikklag
09.: Kragerø. Formiddagstreff
kl. 11.00. Evangeliesentret
09.: Kragerø. Møte kl. 19.00. Ved Tro
10.: Kil. Møte kl. 19.00.
11.: Tvedestrand. Møte kl. 19.00.
Songe Menighetsmusikk
12.–13.: Grimstad. Møter kl. 19.00.
13.: Vestergabet
14.-15.: Flekkerøy. Møter kl. 19.00.
14.: Flekkerøyguttene
15.: Lund Kor
16.–17.: Mandal. Møter kl. 19.00.
16.: Rom Musikklag
17.: Greipstad Musikkor

Gavebarometer

Telefonnumre og e–
post for ev. kontakt:

18.–19.: Lindesnes. Møter kl. 19.00.
18.: Logos
19.: Lindesnes Felleskor
20.–21.: Lyngdal. Møter kl. 19.00.
20.: Berith og Agnar med Team

Betelskipet M/S «Elieser 6»:
Mobil 913 74 211
E–post: elieser@dism.no
Se også: www.dism.no og
www.facebook.com/pages/
Elieser-6/13968599605733

Talere:
01.–04.;
11.–13. og
16.–21.: Einar Kristoffersen
05.–11.: Terje Treidene
14.: Egil Falkum
15.: Arne W. Haugland

Vest-Viken og Agder kretser:
Misjonssekretær Einar Kristoffersen.
Kontor/mobil: 488 54 614, 926 29 298
E–post: dismkragero@gmail.com

Stavanger krets:

Stavavanger krets:
Misjonssekretær Eyvind Volle
Kontor/mobil: 488 54 611, 993 34 650.
E–post: eyvind@missiontech.no

September:
22.: Rekefjord. Møte kl. 19.00
23.: Hellvik. Møte kl. 19.00.
24.: Tananger. Møte kl. 19.00
25.: Vikevåg. Møte kl. 19.00
26.: Finnøy. Basar kl. 19.00
27.: Fogn. Møte kl. 18.00
28.: Talgje. Møte kl. 11.00
29.–30.: Planlegges senere (oppdatering på www.dism.no)
Taler:
22.–28.: Eyvind Volle

Koordinator
Tor Øyvind Sandaker
Den Indre Sjømannsmisjon
Laksevåg/Bergen.
Kontor/mobil: 488 54 607, 411 03 087
(ordinært onsdager).
E–post: tor@dism.no
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Gi Trygg Havn i gave
eller abonner selv!

Dagfinn Sandal
Uke 37: Troms distrikt 12.–14. sept.
Uke 38: Stavanger krets
Uke 39 og 40: Bjørgvin krets

Terje Treidene
1.– 11. september: Vest-Viken krets
12.–21. september: Stavanger krets
Uke 39: Fri

Årsabonnement kr 350,–
Tilbud ut 2014: kr 150,–
Bladet kommer ut med 12 nummer i året.
Inneholder reportasjer, intervjuer,
Fritt ord, andakter m.m.
Ønsker du å abonnere kan du
benytte skjemaet nedenfor
Navn:������������������������������������������������������������

Paul Mattis Nørstebø
13.–19. september: Tjongsfjord
13. september: Markering av kretsens
100-års jubileum.
20.–30. september: Røst
Uke 40/41 Troms:
1. okt.: Laksvatn
2. okt.: Hamnvågnes
3. okt.: Storsteinnes
4. okt.: Bjorelvnes
5. okt.: Vågan
6. okt.: Finnsnes
7. okt.: Senjahopen, fiskarheimen

Adresse:�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
Telefon:���������������������������������������������������������

Send kupongen til Trygg Havn v/Ingrid,
Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen
eller e-post til ingrid@dism.no,
eller på tlf.: 48 85 46 06.
Nr. 9 - 2014

B
Retur: Trygg Havn
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Arkivbildet

Gitarkameratene
Ditlef Andreas Møller, Dagfinn Sandal og
Sigurd Medhaug om bord på «Elieser 6»
Foto: Tone Kallevåg

