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Misjonsglød
i Den indre Sjømannsmisjon
Den indre Sjømannsmisjon er ikkje nokon stor misjonsorganisasjon,
men har likevel stor kristen virksomheit langs heile Norskeskysten.
Det er kome fram innlegg i media der nokon
meinar at DISM må slå seg i hop med ein stor
organisasjon, eller legge ned.
Ikkje naive
Eg har ein del erfaring og innsikt i misjons
arbeidet rundt om i bygd og by, særleg i Møre
og Romsdal. Det syner seg at der ein kontakt
person for misjonen eller foreining sluttar, så går
møteaktivitet og forkynning av Guds Ord gjerne
ned til det halve med ein gong. Ein må ikkje være
så naive å tru at viss DISM la ned drifta, så ville
misjonsarbeidet blomstre endå meir ute i dis
trikta. Dersom DISM hadde lagt ned drifta, er
min påstand at møteaktiviteten mange stader
ville blitt mykje mindre.
Mange tar imot
Totalt har DISM rundt 2000 møte og andre
kristne samlingar langs kysten av Norge. På
Røst kan det i sesongen sjå ut som ei maurtue
av folk, med hundrevis av sjarkar. I Stamsund
og i Vandsøyvågen har vi også godt besøk. I til
legg kjem drifta av Seaman Mission der vi kan
satse og drive evangelisering til tusenvis av men
neske frå meir enn 100 nasjonar. Vi opplever at
fleire tar imot Jesus Kristus som sin frelsar kvart
år i samband med vår misjonsverksemd langs
kysten. Dessutan ser vi at det er lettare for folk
å kome om bord i «Elieser 6» til samvær enn til
eit bedehus. Mange plassar kjem det om bord
menneske som er «møteframande» og får høyre
evangeliet. Vi har barnearbeid og ungdoms
arbeid på «Sørheim», og andre kretsar ynskjer
å trappe opp.

Eit åndeleg tap
Dersom ein tenkjer seg at DISM la ned og over
leverte «inventaret» til ein annan organisasjon,
så ville sikkert ein stor del av foreiningane og
kanskje fleire hundre kontaktpersonar lagt ned
arbeidet. Det hadde blitt eit åndeleg tap for Norge.
Ein misjon er bærekraftig så lenge Herren sjølv
velsignar arbeidet. Då vil det bære frukt, og sjeler
kan vinnast for himlen.
Forvaltaransvar
DISM vil legge vekt på å ha ei klar evangelisk for
kynning, der synd og nåde, frelse og fortapelse
er det sentrale. Forvirringa er stor i denne tida.
Folk treng meir enn nokon gong å lytte til ei klar
bibelsk røst. Jesus og læresveinane hadde også ei
pengekasse. Misjonen får ei god kasse no, men
kvar krone er den levande Gud som eig. DISM
har forvaltaransvaret.
Medan det er dag
Vi er like avhengige av givarane til misjonen
framleis. Dei store organisasjonane er heilt
avhengige av overskotet i gjenbruksbutikkane for
å oppretthalde misjonsverksemda på noverande
nivå. DISM har forkynt evangeliet til det norske
folk i 135 år. Sjølv om vi endrar på drifta, endrar
vi ikkje på Guds ord. Det er det same til evig tid.
DISM satsar på å arbeide medan det er dag, natta
(trengselstida) kjem då ingen kan arbeide. Snart
lyder ropet: Brudgomen kjem! Gå han i møte! 
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Andakt

Av Eyvind Volle, misjonssekretær i Stavanger krets. Foto: Rannveig Aure Nybø.

Juleevangeliet i Ruts bok
Rut 1:6
Da brøt No’omi opp med svigerdøtrene sine og
vendte tilbake fra Moabs land. For hun hadde
hørt i Moabs land at Herren hadde sett til folket
sitt og gitt dem brød.
Juleevangeliet i Ruts bok er kanskje ikke så
lett å få øye på med første øyekast. Den gamle
fortellingen fra over 1000 år f. Kr. vitner imid
lertid klart om Guds frelsesplan.
Hungersnød
No’omi hadde, sammen med sin mann Elimelek,
flyttet ut fra det landet Gud hadde sagt de skulle
få bo i. Til tross for at Elimelek hadde et navn
som betydde ’min Gud er konge’, hadde han for
latt løfteslandet og dratt til Moab – Israels gamle
fiende. Årsaken var en hungersnød i Betlehem,
hvor de bodde.
Det er egentlig litt ironisk at det skulle bli hun
gersnød i en by som heter Brødhuset på hebraisk,
men dette var en oppfyllelse av 3. Mos 26, som
forteller om hva som skal skje når Israelsfolket
ikke hører på Gud: Det skal bli hungersnød, de
skal bli spredt blant hedningene og gå under
i hedningenes land. Dette skjedde også med
Elimelek, og hans to sønner som døde i Moab
etter at de hadde tatt seg Moabittiske koner.
På egen hånd
Han valgte Guds vei og Guds løfter vekk, og ville
heller klare seg på egen hånd. Kjenner du deg
igjen? Det finnes slike i dag også: Mennesker
som har forlatt Guds vei, for å prøve å finne noe
bedre. De kan, som Elimelek, ha et navn av at de
lever, men være døde. De kan daglig vitne om
at «min Gud er konge!» men likevel har de sin
bolig i Moab; de søker de ting som hører verden
til, og arbeider for den mat som forgår, ikke den
som varer til evig tid.
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Juleevangeliet
Så kommer juleevan
geliet i vers 6: Herren
hadde sett til folket sitt
og gitt dem brød. Betle
hem hadde fått leve
opp til sitt navn som
brødhuset. No’omi fikk
vende tilbake, sammen
med Rut, fordi der var
brød i Betlehem. Herren Eyvind Volle
hadde sett til sitt folk, og
gitt dem brød. Var der ikke lenger brød i Moab, så
No’omi kunne være der? Hvis hun hadde funnet
det hun søkte når hun dro fra Israel til Moab,
hvorfor skulle hun da dra tilbake? For det brødet
som var i Israel var spesielt. Det kom direkte fra
Gud, til sitt folk, og med Guds velsignelse.
Brød i Betlehem
Der finnes to typer brød du kan spise, visste du
det?
Joh 6:32,35
Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg
dere: Moses gav dere ikke brødet fra himme
len. Men min Far gir dere det sanne brød fra
himmelen.
(...) Jeg er livets brød. Den som kommer til
meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg,
skal aldri noen gang tørste
«Det er ikke så farlig, jeg spiste rikelig i min
ungdom, da var jeg god og mett, men nå trenger
jeg det ikke lenger» tenker du kanskje. Det er
jo tåpelig, alle trenger vi jo mat, og så sant det
er liv i oss, så merker vi det fort om vi går for
lenge uten å spise. Du kan ikke leve lenge på den
maten du spiste i går, men frykt ikke, der er brød
i Betlehem!
Kanskje tenker du at fast føde er for tungt,
og at det er best å holde seg bare på melk en
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stund til. Melk er vel og bra for spedbarn, men
når barnet vokser, må det snart ha fast føde, hvis
ikke blir det underernært, svakt og sykelig innen
kort tid, men frykt ikke: Der er brød i Betlehem!
En sier kanskje «Jeg gjør som JEG vil, du kan
ikke komme her og kommandere meg at jeg MÅ
spise». Jeg trenger ikke å forteller deg at du MÅ
spise, det gjør kroppen din helt utmerket selv.
Sult-følelsen kan undertrykkes for en tid, men
ikke for alltid. Slik er det også med den åndelige
føden: Gud har skapt oss for seg selv, og sjelen
er urolig inntil den finner hvile i Gud. Hunge
ren etter Gud finnes hos alle mennesker, men vi
gjenkjenner den ikke alltid som det den er. Vi
tror det er en hunger etter mer penger, høyere
status, makt, eller et nyoppusset kjøkken. Jeg

trenger ikke å fortelle deg at du MÅ spise. Men
jeg forteller deg at du KAN få spise. Herren har
sett til sitt folk, og der er brød i Betlehem.
Kanskje har du navn av at du lever, men er
død, som kaller deg kristen, men som ikke har
spist av det brødet som Herren har gitt. Du får
ikke det brødet i Moab. Omvend deg, og dra til
bake, for der er brød i Betlehem!
Jes 55:2
Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er
brød og deres fortjeneste for det som ikke kan
mette? Hør på meg! Så skal dere ete det gode, og
deres sjel skal glede seg ved de fete retter.
Der er brød i Betlehem. God jul, og god
appetitt! 

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

stk. hefter for salg. Minimum fem hefter.

Navn:
Adresse:
Postnr./-sted:
Du kan også kontakte oss på
e-post ingrid@dism.no eller på
tlf 488 54 606 for bestilling
av Fiskerens Venn.
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Reportasje

Tekst og bilde: Kjell P. Eliassen

Det er gildt å treffe vennene
«Anne» strever seg opp trappene til Normisjons bedehus Betania i Bodø.
Det er stevsomt å gå disse trappene når kroppen
ikke henger med. Gikta er også så lei. Men vel
oppe er det hele glemt. Nå er hun på vei inn til
alle vennene i Den indre Sjømannsmisjon. Det
er julemesse denne lørdagen. Misjonsvennene
i Salten krets har stelt i stand med Julemesse til
inntekt for «indre sjø»«.
Det er ikke så ofte lenger at hun har helse til
å gå så mye ut. Men dette har hun gledet seg
til lenge, å få treffe alle misjonsvennene i DISM.

Fra julemessa i Bodø, 15. november.
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Hun har tilhørt denne misjonen lenge, har
arbeidet for misjonen for «havets folk» og vært
med i foreninger helt fra sin ungdom av. Vel oppe
tar hun av seg regnhyret hun har hatt på. Det var
jo et ufyselig vær, med mye regn og blåst. Men
nå skal det være godt å komme inn å få seg en
kopp kaffe og noe å bite i. Hørte at det ble servert
«møsbrømlefse», ja det skulle bli godt.
– Hei Anne, hyggelig å se deg. Hvordan går
det med deg?
– Du vet helsa er ikke så god lenger, men
jeg syntes jeg måtte komme og støtte opp om
misjonen vår.
Vel inne finner hun seg en plass. Treffer flere
kjente som hilser på henne og ønsker henne
velkommen!
Jo, kaffen smakte godt den. Hun tar seg en tur
rundt i lokalet og ser på alt det fine som ligger
tilsalgs av håndarbeid og annet. Men hun har
ikke bruk for så mye. Etter et langt liv har hun
det meste av det hun trenger.
Men lodd må hun kjøpe. Hun må jo støtte
opp om misjonen.
Snart er det andakt med sang og musikk. Fra
andaktsholderen lyder ordet om å finne veien til
himmelen. Sangen «Navnet Jesus blekner aldri»
lyder.
Snart er det åresalg med flere fine gevinster.
Jo, årer må hun kjøpe!
«Møsbrømlefsa» smakte godt. Snart er det
trekning av lotteriet. Mange fine gevinster for
deles. Men «Anne» vinner ingen ting. Men som
sagt, hun har det hun trenger. Snart er det tid for
å komme seg hjem. Ut i høstværet igjen. Idet hun
vandrer glad og fornøyd hjemover toner sangen
«Navnet Jesus blekner aldri» i henne. Julemessa
er over for i år.
JA det er godt å ha en tilhørighet og ha en
misjon hvor en har gode venner. 

Reportasje

Av Aslaug Vinje
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Julemesse på Stallemo
Lørdag 15. november gikk den tradisjonsrike julemessa i Stallemo
Bedehus av stabelen. Novembermørke med regn og vind hindrer ikke
et godt fremmøte her.
Her møtes mennesker i alle aldre fra nær og
fjern – et kjært arrangement der generasjonene
møtes til fellesskap og innsats for bedehuset og
misjonsforeningenes sak.
Fellesprosjekt
Julemessa er et fellesprosjekt for DISM, Normi
sjon og NLM der inntekten deles mellom Bede
huset og de tre misjonsorganisasjonene. Flott
tiltak for felles sak.
Mye å velge i
I underetasjen var bordene dekket og et rikholdig
kafeteriabord med kaffi, delikate påsmurte rund
stykker og fristende kaker – og praten gikk livlig
rundt bordene, en måtte virkelig konsentrere seg
for å se om det ble gevinst på årene.
I hovedetasjen gikk det unna med skriving på
bøkene for hovedlotteriet. Flotte gevinster; bl.a.
mange flotte håndarbeider, broderte duker, gen
sere, pledd m.m. Tradisjonen tro var det egen
bok med barnegevinster.
Fra salgsbordet var det mye å velge i – hjem
mebakte småkaker, stort utvalg i ullsokker,
luer, sjal, bamser, grytekluter m.m. Tydelig at
misjonskvinnene har stått på gjennom året!

Her møtes mennesker i alle aldre fra nær og fjern.

Ettermiddagssamling
På ettermiddagssamlingen var det sang av
gruppa «Holtskog m/venner» som innledet
med gode, kjente sanger sammen med barna.
Kretsstyremedlem i DISM, Egil Falkum talte.
Han formidlet et godt og alvorlig budskap om
Guds nåde, Jesu kjærlighet og påminnelse om
Jesu gjenkomst og å leve nær Gud og være i hans
plan med våre liv. 

Åresalg med flotte gevinster. Undertegnede var
ikke blant de heldige vinnerne, men registrerte
bl.a. at fat med frukt, fat med ost og tilbehør,
kaker fra bakeri og kransekaker ble levert til
glade vinnere.
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Reportasje

Av Sylvi H. Jakobsen

Julemesse i Svolvær krets
Svolvær krets hadde julemessedager fredag 14. og lørdag 15. nov.
Det hadde vært nydelig vær lenge og vi ventet godt besøk disse
dagene.
til oss lørdag, og naturlig nok ble det mest
salg denne dagen, både av lodder, messeva
rer og bakervarer.
Messelotterier utgjør ca. kr. 9.900,- dette
året, til sammen vil det bli rundt 17.000,-.

Små og store på julemesse i Havlykaféen.

Mer salg
Så håper jeg vi kan ha åpent igjen for mer
salg lørdag 6. desember. Takk til alle våre
misjonsvenner som har sendt håndarbeider
og bakervarer, samt gevinster, og penger til
gevinster m.m. Og ikke minst kjøpt lodder.

Fredag var svært få innom i Havlykaféen
hvor vi hadde messa. Langt flere fant veien

Hjertelig takk!
Gud velsigne dere!

Sammen er vi sterke
Folk i bygdene i Namdal vet at tredje lørdag i november er det julesalg på
Normisjons leirsted Hallarheim i Nærøy.
Det er en godt innarbeidet tradisjon som
misjonsvennene i Normisjon og DISM går
sammen om, og deler overskuddet likt.

Kaffe og kaker serveres på avslutningsfesten.

Foto: Leif Martin Skagemo
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Sterke sammen
Hver for oss hadde vi ikke maktet det, men
sammen er vi sterke! Et imponerende arbeid
er lagt ned i produksjon av håndarbeider, jule
bakst og andre matvarer. Flere sier at de har
sluttet å bake til jul, – de kjøper det de trenger
på Hallarheim.

Reportasje

Av Leif Martin Skagemo
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Mange unge kom. Blant dem var Caroline Lindseth Lauren og Sigurd Otto Strøm. Foto: Gudmund Eikrem

Overgår tidligere år
Tilsvarende arrangement for lokale formål på
to nærliggende steder samme dag gjorde oss litt
usikre. Men folk strømmet til som før! Over 80
mennesker var med under åpningsandakten
kl. 10, og flere kom etter hvert. I løpet av dagen
var sikkert over 200 stk. innom, og de åpnet
virkelig lommeboka som vanlig. Folk koste seg
med kaffe, kaker og rømmegrøt, og kjøpte varer,
årer og lodder så det monnet. En rask opptelling
viser at bruttoresultatet overgår alle tidligere år, –
ca. 130.000 kroner! Det er vi litt stolte av her ute i
våre grisgrendte områder, og vi føler at misjonens
Herre velsigner oss. Det ble sterkt å høre via SMS
at styret i Normisjon reg. Trøndelag hadde møte
samme dag, og at de ba for oss på sin bønnesam
ling. Selv om vi er ganske slitne etter endt «dyst»,

mange av oss er jo etter hvert blitt godt voksne,
inspirerer resultatet til å satse på nytt.
Vår bønn
Forkynnelsen er en viktig del av arrangementet.
Åpningsandakten, sangstunda midt på dagen og
avslutningsfesten når langt flere mennesker enn
dem vi vanligvis ser på våre møter. Det er vårt
håp og vår bønn at mange har fått med seg mer
heim enn varer, utlodningsgevinster og minnet
om et trivelig sosialt samvær. Normisjon/DISM
sender oss tale- og sangkrefter annethvert år. I år
var DISMs misjonssekretær Gudmund Eikrem
med. Han minnet oss sterkt om Jesu kjærlig
het og omsorg, bl.a. i tilknytning til Hebr. 4,15.
«Debutanten» Kolbjørn Thomsen fra Stjørdal
gledet alle med gode, evangeliske sanger til
trekkspillakkompagnement. Stor takk til alle! 
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Fritt ord

Av Ivar Gjerdi

Ivar Gjerdi
Ivar Gjerdi er utdannet diakon. Lederstillinger
i Indremisjonsselskapet, Santalmisjonen og Normisjon i 27 år.
Diakon og menighetssekretær i Skien. Generalsekretær
i Kristenfolkets Edruskapsråd/Rusfri i 10 år. Redaktør i flere
blader. Styreleder i Oslo Sjømannskirke i 10 år. Som pensjonist
fritidsforkynner og skribent.

Vær vennlige og gavmilde!
Vennlighet og gavmildhet er sentrale og viktige
stikkord i det jeg her skriver og har som tema.
Paulus gir denne oppfordringen til menigheten
i Filippi: «Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg
si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere
er vennlige.» Fil.4,4-5.
Det er enormt mange mennesker i verden,
ca. 7 milliarder. Det er ganske umulig å se
for seg den enkelte. Men Gud ser. Vi telles
enkeltvis, og vi er alle dyrebare i Guds øyne.
Søren Kierkegaard har sagt: «Hvert men
neske er fra Guds hånd en original utgave.»
Vi er satt inn i en større sammenheng. Det kan
illustreres ved to linjer, en horisontal og en ver
tikal linje. Til den horisontale linjen hører de
medmenneskelige forhold. Vi står overfor med
mennesker i et fellesskap. Den vertikale linjen
forteller at mennesket står i et ansvarsforhold til
Skaperen, som forvaltere av Guds gode gaver og
som formidlere av Guds kjærlighet og omsorg.
Livet leves i et samspill mellom individ, gruppe
og samfunn. Den enkelte av oss blir i større
eller mindre grad preget av det samfunn vi
lever i. Hva menes så med samfunn? Selve ordet
betyr å møtes eller å finne sammen. Det har
til alle tider vært nødvendig for mennesker å
finne sammen, og grunnene og behovene har
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gjennom tidene vært mange og forskjellige.
Jeg tror det er viktig at vi hjelper hverandre til å
finne sammen. Fremmedgjøring og mangel på
tilhørighet er fenomener som dagens samfunn
har skapt for mye av.
«Å komme sammen er begynnelsen. Å holde
sammen er fremskritt. Å arbeide sammen er en
suksess.» Henry Ford.
Det er viktig å kunne se dette også i en større
global sammenheng. Liv Nordhaug skriver både
ransakende og alvorlig:
• Det fellesskap vi lengtet mot, det fikk vi sjel
den se.
• Vi levde mellom murene på hvert vårt lille
sted.
• Vi visste hva vi kaltes til, men valgte likevel å
stanse i vårt eget, og å leve for oss selv.»
Det er vel ikke slik hos oss? Jeg vil inderlig håpe
at organisasjoner, foreninger, grupper og felles
skap oppleves trygge, åpne og inkluderende, med
felles ønske om tillitsfullt samarbeid, framgang
og fornyelse. Det er i hvert fall veldig viktig at
vi i møte med medmennesker husker oppfor
dringen fra Paulus i Fil.4,5: «La alle mennesker
få merke at dere er vennlige!» Vi kan ikke greie
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å forandre verden alene, men vi kan med våre
liv og våre holdninger bidra til en bedre verden
å leve i. Skal vi ikke prøve? I familierelasjoner,
i nærmiljøet, i arbeidsfellesskap, i organisasjoner
og foreninger.
«Ver god mens du kan!
Strø ut dine såkorn
med kjærlege hand!
Ver god mot dei gamle,
dei unge, dei små!
Å, lat dei eit solskinn
i auga ditt sjå!
Lat Herren deg fylla
med kjærleikens brand:
Ver god mens du kan!»
Trygve Bjerkrheim

Et japansk ordtak lyder, «Et vennlig ord kan
varme opp tre vintermåneder.» Et litt spesielt
ordtak. Men tenker vi nøye over en slik formule
ring, forstår vi bedre hvilken virkning våre ord
kan få. Det er derfor lurt å tenke nøye over hva
man sier. Vi bør i det hele tatt være mer opptatt
av hvordan vi forholder oss til hverandre i ord og
handling. Det er nok av ord som sårer og skaper
kulde og avstand. Vi bruker til vanlig mange ord,
og ofte kan vi si dumme og lite gjennomtenkte
ting.
Bibelen har også flere utsagn og oppfordringer
om hvordan vi bør forholde oss til hverandre,
bl.a. Ordspråkene 11,24–25: «En strør ut og får
likevel mer, en annen er gjerrig og må enda lide
nød. Den som sprer velsignelse trives godt, og
den som kvikker opp andre blir oppkvikket
selv.» Det er fint å legge merke til hvor konkret
og praktisk egentlig Bibelen er.
Vi oppfordres til å strø om oss med vennlige ord
og gaver. Det er mange gode formål som påkaller
vår oppmerksomhet, og det er som regel nød
vendig å prioritere. Det er snart jul og tiden nå i

advent appellerer naturlig nok til gavmildhet og
giverglede. Vi ønsker å vise vår oppmerksomhet
overfor familie og venner, og vi støtter gjerne
gode formål. Men jeg kjenner mange som også
ellers i året elsker å gi bort. Det er herlig med
slike mennesker, og for mange av dem er det en
del av livsstilen. Det er fint å kunne være raus og
gavmild med sine personlige gaver. En gleder og
oppmuntrer mange på den måten.
Men det går faktisk også an å være gavmild med
hensyn til omtanke og vennlige og gode ord. Vær
raus også på det området. Det koster så lite og
det kan aldri for mye av det. Julen er derfor en
ekstra god anledning til å benytte både penn og
telefon flittigere.
Det blir aldri nok av medmenneskelig varme og
omsorg. Mange sier med Paulus: «Kristi kjær
lighet tvinger oss!» 2. Kor. 5. Spre velsignelse,
kvikk opp andre og du blir selv oppkvikket! Vær
gavmild med alt hva du er og har. Da blir livet
virkelig meningsfullt, utfordrende, spennende
og rikt på velsignelser. Paulus oppfordrer slik
i Filipperbrevet kap. 2: «Tenk ikke bare på deres
eget beste, men på de andres. Vis det samme sin
nelag som Kristus Jesus!»
Det er så riktig sagt at «hjertet er som lykkeligst
når det slår for andre».
Julen er de gode samværsrelasjoners tid, og det
appellerer til oss om lys, glede og fred, og Gustav
Jensen sier i salmen,
«Gi din Gud ditt hjerte hen. Gi din ringe neste!
Gi din uvenn og din venn, gi dem av ditt beste!
Gi til du blir tom og arm, intet skal du miste! Gi
til du blir rik og varm, rikest på det siste!»
Julen er jo først og fremst et sterkt uttrykk for
Guds kjærlighet og giverglede. 
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Betraktninger

Av Elin Magnussen, landsstyremedlem, husmor og skribent.

Snart skal vi feire jul
Ofte stiller jeg meg selv spørsmålet: Hva er det som skjer
i landet vårt? At man blir eldre, og ser mange ting på en
annen måte enn man gjorde for noen tiår siden, er ikke så
rart. Ting forandres, og vi mennesker med.
Likevel har de fleste av oss en «grunnholdning»,
om man kan kalle det det. Vi har noe vi synes
er rett, og noe vi synes er galt. Erfaringer har vi
også tilegnet oss underveis i livet.
I min oppvekst var det ingen, eller få biler
her på Flekkerøya. Vi kjente alle naboene, og alle
som bodde i vårt nærområde. Det var den ganga
vi leste Fadervår, og «sang for maten» på skolen.
Salmevers måtte læres utenat. På timeplanen
stod det «Bibelhistorie». Det var ofte kjedelig.
Akkurat som andre fag kunne være. Men det
var obligatorisk. Og, meg bekjent, er det ingen
som har hatt vondt av det. Vi gikk på søndags
skole og Yngres. Det var alltid godt å komme inn
i bedehuset og varme seg en kald vinterkveld.
Det hendte vi gikk inn på et vekkelsesmøte. Vi
skvatt litt når taleren slo neven i talerstolen, og
ropte litt vel høyt. Men, hadde vi vondt av det?
Langt i fra! Vi var en erfaring rikere, bare.
Et lite sprang i tid.
Det er ikke obligatorisk å synge «for maten» på
skolen lenger, eller be Fadervår. Det står ikke
Bibelhistorie på timeplanen. Når elevene er
gamle nok til å konfirmeres, er det ingen selv
følge at det skal skje i kristen regi. Brosjyrer fra
Humanetisk forbund skal deles ut sammen med
brosjyren fra menigheten.
• På en skole i Marnardal har det i et klasserom
hengt en plakat med de 10 bud i 30 år. En til
feldig besøkende klagde på plakaten. Klagen ble
tatt opp med Fylkesmannen, som kom fram til
at den kunne henge fordi den ikke var forkyn
nende. Likevel valgte rektor å ta ned plakaten.
Selvsagt ble det satt i gang underskriftskampanje
for å få den på plass igjen.

Trygg Havn

Elin Magnussen

• En mann klagde på at det lå Nytestamenter på
rommene på sykehuset i Kristiansand. Ledelsen
valgte visstnok å ta de bort.
• Og ingen har vel glemt bildet/tegning av en gris
på ei dør på sykehuset, den måtte selvfølgelig
fjernes.
• I en kirke ble de bedt om å fjerne eller dekke til
alle kristne symboler når Humanetisk forbund
skulle holde begravelse der. Det ville være svært
støtende for dem å se et stort kors i kirken…
• I NRK er det forbudt å ha på seg et lite smykke
hvis det er et kors..
• Norske soldater kan ikke ha kors på lue
emblemet..
• Nå snakkes det også om å droppe skoleguds
tjenesten før jul..
Er det rart jeg undres på hva som skjer med
landet vårt? Hvem er disse «kreftene» som med
en setning klarer å fjerne alt av kristendom
i skoler, barnehager, sykehus, mm.
Og, enda mer foruroligende er spørsmålet til oss
kristne: Hvor er vi, og vår manglende reaksjon på
at dette skjer i vårt kristne samfunn? Ser vi det
ikke? Eller er det lettere og bare godta?
I den senere tid har det økt med kristne
privatskoler og barnehager. Den avgåtte regje
ringa klager høylydt, og kommer med sterke
advarsler når den borgerlige regjeringa inn
vilger søknadene. Hvorfor? Det er jo de som har
dratt opp grunnpilaren i samfunnet vårt. De har
kjempet med nebb og klør for å få bort alt som
har med kristendom å gjøre. Dermed har det
kristne samfunnet forholdt seg til dette, og gjør
sitt beste for å fortsette å la sine barn og unge få
lov å synge for maten og be Fadervår.
Mitt lille barnebarn på 2 ½ år synger av hjer
tens lyst, enten det er ved bordet eller i leken:
«å du som mettå liten fuul sign vår mat å Gud...»
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Juleglede
I mitt hjerte er det glede!
Glede underfull og stor.
Gud sin sønn til jorden sendte.
Nå han i mitt hjerte bor!

Da hans tid på jord var omme,
ble han rykket opp i sky.
Til sin Far igjen fikk komme,
snart han komme skal på ny!

Store under Jesus gjorde
mens han vandret her på jord.
Syke, blinde, halte, lamme
ble helbredet på hans ord!

Nå skal julen atter feires.
Gaver gis og tas i mot.
Ta i mot den ekte julegave:
Jesus Kristus, Kongen stor!
Da får du julegleden kjenne,
når han i ditt hjerte bor.

Han kom hit ned med frelse,
til hver og en på jord.
På korsets tre Han livet gav,
vår synd og skyld han bar.

Hekla hjerter
Forkortelser:
dst = dobbeltstav, fm = fastmaske, kjm =
kjedemaske, lm = luftmaske.
Legg opp 17 lm i valgfritt garn.
1. rad: Hekle 1 stav i 8. lm fra nålen (2 lm,
hopp over 2 m, 1 stav i neste m) 3 ganger.
2.–4. rad: Snu med 5 lm, hekle (1 st i neste st,
2 lm) 3 ganger, 1 st i 3. lm i kanten.
Nå har du en firkant med 16 små ruter.
Hekle rundt to av firkantens sider slik:
3 fm i 1. rute, 3 fm i 2. rute, 5 lm (= hjertebue),
3 fm i 3. rute, 3 fm. + 1 lm + 3 fm i hjørneruten,
3 fm i neste rute, 5 lm (= hjertebue), 3 fm i 3.
rute, 3 fm i 4. rute.
Snu og hekle 15 dst i hjertebuen av 5 l, 1 fm i
hjørnelm, 15 dst i neste hjertebue, 1 kjm i neste
hjørne.
Snu med 1 lm, hekle 1 fm i hver dst på
1. hjertetopp, 30 lm til hempe, fest hempen
med 1 kjm, 1 fm i hver dst på neste hjertetopp.
Videre 3 fm i hver av de 4 rutene i kanten, 1 lm
i spissen nede, 3 fm i hver rute på neste side,
slutt med 1 kjm i 1. fm på omg.
Klipp av og fest trådene.

Torhild Lie har skrevet diktet
«Juleglede» og gitt oss oppskriften på
noen enkle julehjerter.
Kanskje hjertene kan være en idé som
en liten oppmerksomhet til noen som
trenger det i førjulstida?
Ordspr 15,13: Glede i hjertet gjør
ansiktet vennlig, sorg i hjertet gjør
motløs.
I. H.

Lykke til!
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Av Ingrid Helland

Elieserbasar i Bergen
Kvar haust er det Elieserbasar i Bergen. Sjølvsagt ombord i «Elieser 6». I år
kom det inn rundt 30.000 kroner på basaren.
– Velkommen i finaveret!
Det blir humring i «benkeradene». Regnet ausar
ned, og vinden uler rundt hushjørnene, desse
siste dagane i oktober.
– Det kunne vore snø, held Solfrid Nikolaisen
fram.
Så sant, så sant. Ein Bergensar treng ikkje
mykje fantasi for å sjå for seg kaoset i Bergen
ved snøfall…, og det blir endå meir latter.
Maskinist Sigurd Medhaug hentar fleire stolar
slik at alle får sitta.
Kapteinen må vera med
Det gjer godt å synga Eliesersongen, og det gjer
godt å lytta til Håkon C. Hartvedt når han syng

om Guds nærleik og om at vi kan stola på Han,
etterfulgt av klar og god forkynning.
Det er heilt, heilt stille når Håkon fortel om
den unge løytnanten som for første gongen
åleine skulle føra skipet ut frå havna. Løytnanten
gjorde ein glimrande jobb, og var ganske stolt då
kapteinen ringte til han oppe på brua.
– Gratulerer! Alt perfekt, men berre ein ting
til neste gong: sjekk at kapteinen er med!
Kapteinen sto igjen på land…
Dersom Jesus ikkje er med «ombord», kan vi
åndelig sett ikkje gjera noko, slik Jesus minner
om i Joh. 15: «men skilde frå meg kan de ingen
ting gjera.» – «Kapteinen» må vera med, under
strekar Hartvedt på sin milde og gode måte.

Julie t.v. og Ingrid saman med bestefar Håkon C. Hartvedt.

Trygg Havn
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Godt at ungdomen hjelper til med åresalet.

Når Håkon Hartvedt har andakt, brukar han
ofte små historier for å understreka bodskapen.
Denne dagen fortel han tre historier. Her refere
rer vi til denne eine.
Store haugar
– Vi har masse årer, så de må hengja i å kjøpa.
Solfrid har ein munter og god tone. Folk kjøper,
– og vinn!

Skipper Magne Kalstø les opp vinnarlodda. Torbjørg
Torsvik t. v. og Solfrid Nikolaisen følgjer spent med.

Store haugar hopar seg opp rundt nokre av dei
heldigaste. Innimellom trekningane blir det ser
vert deilige smørbrød og kaker som Elieser-ven
ner har bragt med. Husmor Reidun Asplund og
resten av mannskapet har trekt kaffi og gjort alt
klart til servering.
Då åretrekningane og hovudtrekningen er
over, rundar Sigurd og Reidun av med sang. 

Heldige vinnarar. Randi Kjærgård saman med barn og barnebarn.
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Av Ingrid Helland

Elieser i Salhus
Siste torsdag i oktober la Elieser til kai i Salhus. Salhus er ei bygd i Åsane
bydel i Bergen kommune. Klokka 19 var det møte ombord.
Elisabeth Bergesen hadde i førevegen gjort
møtet kjent med plakatar rundt om i bygda. Eli
sabeth er med i kvinneforeninga «Elieser 3», og
har for fleire år sidan vore kontordame i Bjørgvin
krets av Den indre Sjømannsmisjon.
Mannskapet sto som vanleg klare til å ta imot
møtefolket med varme handtrykk og smil.
Det kom folk frå Åsane, Meland og frå «byn».
Etter velkomst og «Eliesersangen», hadde
Kjell Bognøy ei åpningshelsing. Han minna om
orda i Joh. 1.12: Men alle som tok imot han, dei
gav han rett til å bli Guds born, dei som trur på
namnet hans.
Mannskapet deltok med sang og vitnesbyrd,
og elles med alt det praktiske.

Kaffikos. Til høgre Elisabeth Bergesen i «Elieser 3».

Trygg Havn

Terje Treidene t. v. og Kjell Bognøy.
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Ragnhild Angeltveit t.v. og Solveig Berge er medlemmer i foreninga «Elieser 3.». Trygve Berge i midten.

Terje Treidene talte til forsamlinga frå Mt.
5,1-11. Han deltok også med sang.
Praten gjekk livleg rundt kaffibordet. Med
lemmer i foreninga «Elieser 3» hadde medbrakt
mat til kaffien. I tillegg serverte husmor Reidun

potetkaker som smelta på tunga. Nokre hadde
med fine gevinstar, så dei som vann under utlod
ninga vart ekstra glade.
Det vart endå ein god kveld ombord i «Elie
ser 6». 

Gavekalender 2015

Gavekalender 2015 er vedlagt dette nummer av Trygg Havn. Ta godt imot kalenderen og
bruk den. Heng den på veggen på en strategisk plass for daglig påminnelse med utfordring til
aktiv forbønn – og givertjeneste. Kalenderen gir deg oversikt fra måned til måned hvor betel
skipet befinner seg. I hvert nummer av Trygg Havn eller på
www.dism.no vil du finne en mer detaljert og oppjustert
«seilingsplan». Gavekalenderen ga i 2013 kr. 362.800 til
betelskipet. Hittil i år pr. 31.10 er det kommet inn kr. 227.270.
På samme tid i 2013 kr. 307.000. I forhold til 2013 er det
en nedgang på kr. 79.730. Vi er spent om «underskuddet»
kan innhentes i november og desember. Takk til deg som
gir til betelskipet. Ta kontakt for ev. flere gavekalendere til
utdeling.
Tor Øyvind Sandaker
Koordinator Betelskipet
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Maskinist Sigurd Medhaug øverst, husmor Reidun Aspvik og skipper Magne Kalstø går av med pensjon.

Siste reis
Nesten heile mannskapsskift 1 på «Elieser 6» takkar av ved årsskiftet.
Skipper Magne Kalstø, husmor Reidun Asplund og maskinist Sigurd
Medhaug blir pensjonistar. Per Berge held fram som matros.
Oppsagt
Magne Kalstø begynte som skipper på Elieser
22. oktober 2004. Like før hadde Magne blitt
oppsagt på båten han var skipper på, fordi utan
landske sjøfolk skulle ombord.
– Eg kom heim og traff Arne Halvorsen og
Elieser, og fortalde kva som hadde skjedd. Dette
var ein fredagskveld. Mandag kveld ringte
Reidar Kvilhaug med spørsmål om eg kunne gå
ombord. Eg lo litt, for kva kunne dei bruka meg
til? Først gongen eg sto framfor mikrofonen,
skalv eg som eit ospelauv.
Eit halvt år
Reidun Asplund har heile sitt yrkesaktive liv
jobba innanfor kjøkken/matbransjen. Det vil
seie i 47 år. 1. juni 2005 begynte ho som husmor
på «Elieser 6». På denne tida hadde Reidun vore
sjukemeld ei tid. – Eg «møtte veggen», fortel
Reidun.
Då Reidar Kvilhaug tok kontakt vedrørande
husmorstillinga på Elieser, vegra Reidun seg. –

Trygg Havn

Nei, eg blir så lett sjøsjuk, var svaret ho gav tilbake.
Kvilhaug gav ikkje opp, og til slutt lovte Reidun
eit halvt år.
– Eg sat og venta på å bli sjøsjuk, men merka
nesten ingen ting. Reidun smiler av dette no.
Takka nei
Sigurd Medhaug er den som har vore tilsett kor
tast tid av desse tre. Først var han med som fri
villig mannskap og deltok med sang og musikk
på møtene.
– Eg var med og song då vi gjekk cruise på
slutten av 90-talet. I 2000 fekk eg spørsmål om
å gå om bord som fast skipper. Eg sytte med sik
kerhetskurset, og takka nei.
Først i 2013 var Sigurd klar med eit ja til sik
kerhetskurs og maskiniststilling. Han har vore
i stillinga sidan september 2013.
Framnes
Trygg Havn sin utsendte, fekk gleda av å følgja
det avtroppande mannskapet på siste reis som
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I maskinrommet. Sigurd i sitt rette element.

tilsette på «Elieser 6». Frå Framnes og til ende
stasjonen i Jondal dagen etter.
På Framnes venta dei storinnrykk på båten.
Elevar frå Framnes (kristen vidaregåande skule)
var saman med folk frå bygda, venta ombord til
møtet kl. 19.
Det var på Framnes Reidun Asplund starta
sin kjøkkenkarriere for 47 år sidan. Då som
kjøkkenjente.
Skipper og maskinist sto klare til å ta i mot då
ungdommane strøymde på. Gode og varme hand
trykk og eit varmt velkommen. Dette hadde dei
gjort før, men likevel ikkje rutine. Dette var ekte!
Reidun var i byssa og ordna med kaffi og mat.
Nokre frå bygda hadde også medbrakt mat til
kaffimåltidet.
Etter kvart måtte ekstra stolar settast fram.
Både skipper, matros og maskinist var i full sving
med å bera stolar. Over 90 var med på møtet.

Etter møtet. Maskinisten i oppvasken.

Etter velkomstord frå Gudrun Undal og
åpningsord frå ein av ungdommane, var det
klart for «Eliesersangen». For siste gongen med
dette mannskapsskiftet. Også presentasjonen av
mannskapet, borddekking, kaffimåltid, loddsal,
trekking... Alt var for siste gongen.
Dagfinn Sandal, som også blir pensjonist ved
nyttår (sjå s. 21) talte over teksten i Matt 11.28:
«Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera;
eg vil gje dykk kvile!» Jesus gir sann kvile, hadde
Sandal sett som overskrift. Korleis få fred med
Gud? Eg strevar med å gjera gjerningar for at Gud
skal bli glad i meg. Jesus har gjort den gjerninga.
Framnes-elevar song, og Dagfinn song. Det
gjorde Reidun og Sigurd også, slik dei har gjort
så mange gonger før. Det var fint å merka at fleire
av ungdommane var med på songen deira.
Etter møtet vart mange ståande igjen, og mann
skapet tok seg tid.
Spesiell aktivitet
Det var opprydding då alle var gått. Etter at
matrestar var rydda vekk, koppar og fat komne
i byssa og stolane sett på plass, fann matrosen
støvsugaren, maskinisten gjekk i oppvasken,
husmor gjekk til og frå og ordna både i byssa,
i møtesalen og sette på vaskemaskina, og skip
paren hadde sine faste administrative oppgåver
han måtte ordna opp i. Loddpengane vart til slutt
telde. Pengar som kjem godt med til vidare drift
av betelskipet.
Reidun røpte at ho
hadde sin spesielle
aktivitet om kveldane,
etter at roen senka
seg over båten. Då tok
ho fram hoppetauet.
Minst 150 hopp kvar
kveld i alle desse åra.
Det blir ein sprek av!
Siste turen
Etter frokost neste dag
styrte skipper Magne
Kalstø skipet trygt til
kai i Jondal. Det vart
den siste turen for skip

Minst 150 hopp kvar
kveld.
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Reidun Asplund i kjent stil.

Siste tur for skipperen. Like før avgang frå Framnes.

per for Magne sin del. Der i Jondal skulle det
andre mannskapsskiftet ta over.
Men før nytt mannskap kom ombord, hadde
alle sitt å gjera. Det var viktig at alt var klart til
neste skift.

– Eg har ikkje angra. Det har vore flotte år.
Eg har fått kraft og styrke etter kvart som eg har
trengt det, seier Reidun.
– Eg ville ikkje vore forutan. Det har vore rike
og gode år for min del, kjem det stille frå Magne.
– Vi har hatt mykje kjekt saman her om bord
– og eit godt samhald, fortel Sigurd.
Opplevingane kjem nok sterkare fram etter
kvart, konkluderer dei med.

Rike og gode år
Kva sit de igjen med etter tida på Elieser?
– Finnmarksturane har vore spesielle. Sterkt
å merka at vi betydde noko for dei.
Fogn i Ryfylke med mange unge familiar
ombord, vart også nemd. Det samme om Dirdal
i Rogaland.
Eller når berre den eine kom på møte. Dei
nemner spesielt ei oppleving nordpå der den eine
kom og vart så velsigna. Den eine som søkte Jesus.
Sjølvsagt var det kjekt også når båten var full
sett. I sommar var det over 900 innom på fire
veker!

Utlodning. Per Berge og Magne Kalstø.
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Nytt røropplegg
I desember er ikkje «Elieser 6» i vanleg drift. Då
skal det skiftast røropplegg for wc. Mannskaps
skift 1 er ombord med praktisk arbeid.
Stor takk
Den indre Sjømannsmisjon vil retta ei stor takk
til mannskapet som no går av. Takk for god og
tru teneste!
Resten av mannskapet
Sjølv om eit mannskap går i land, skal Elieser
halda fram.
Ny maskinist tar til på nyåret. I skrivande stund
er det ikkje tilsett ny skipper og husmor, men
mange har søkt på stillingane. Vi kjem tilbake med
meir informasjon når nytt mannskap er på plass.
Resten av mannskapet held fram: Harald
Thorsen (skipper), Tone Kallevåg (husmor),
Arne Inge Hansen (matros), Per Berge (matros)
og Geir Magnar Edvardsen (maskinist). 
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Gjennom tale og sang
Dagfinn Sandal er et kjent navn i
«indre sjø-sammenheng». I 38 år har
han reist land og strand med Guds
ord, formidlet gjennom tale og sang.
Sandal forteller at han som ufrelst ungdom
begynte å reise sammen med faren i Den indre
Sjømannsmisjon, der han både spilte og sang.
Som 21-åring tok Dagfinn et standpunkt for
Jesus. Siden ble det fire år på bibelskolen i Staf
felsgate i Oslo.
På prøve
– Jeg ble offentlig selvbestaltet forkynner høsten
1976 i Kristiansand krets. Preket hadde jeg aldri
gjort før – bortsett fra noen andakter på bibel
skolen. Ved årsskiftet 1976/77 ansatte Einar Ber
stad meg på prøve i Sogn og Fjordane krets.
Fra krets- til reisesekretær
Noen år senere begynte Dagfinn som kretssekre
tær i Salten krets.
– Etter hvert ba jeg om å få komme over på
landsplan, og begynte da som reisesekretær
i organisasjonen.
En tid var han også innom frikirken i Vesterålen
som evangelist, før han i 1994 begynte som for
kynner i Trøndelag krets av Den indre Sjømanns
misjon. I seks år var han ansatt der. Fra år 2000 har
han reist som reisesekretær på landsplan.
Mye på hjertet
– Jeg har merket at noen har vært uenig i min luth
ersk-rosenianske forkynnelse, men min samvittig
het kan ikke si noe annet. Denne misjonen (DISM)
ble tuftet på dette og det ble store vekkelser!
De som kjenner Dagfinn vet at han har mye
på hjertet. Både på talerstolen og mann til mann.
Han har god kontakt med alle aldersgrupper. På
Framnes (s. 19) tok flere av ungdommene kon
takt med Sandal. Noen av dem takket for sist. Og
Dagfinn tok seg tid.

Dagfinn Sandal. Gitaren er fast følgesvenn.

Synger og spiller
Det skal noe til å matche Sandals gitarspill. Der
er han en ener. Gitar-akkompagnementet brukes
bevisst til å bygge opp under sangtekstene. Det
er flott å høre når tenoren Dagfinn Sandal synger
og spiller! Flere av sangene har han skrevet selv.
Klar tale
Reisesekretæren er tydelig på at gjennom hans
forkynnelse skal det ikke ligge igjen at så og så
mye bønn og bibellesning eller andre gjerninger
skal til for at Gud skal bruke en. Heller ikke når
det gjelder troen. Jesus har ordnet alt!
– Det er ikke avmakten Gud har imot, men
forakten.
Seg selv
I november fylte Dagfinn Sandal 67 år, og fra
nyttår blir han pensjonist.
Han vil likevel legge opp til noen møter
i Bjørgvin krets, der han geografisk hører til.
Det har gått 38 år siden Dagfinn Sandal
begynte sitt virke i Den Indre sjømannsmisjon.
År med forskjellige oppgaver og stillinger. Dag
finn har fylt de ulike oppgavene på sin særegne
måte. Og fordi han har turt å være seg selv, har
han også fått innpass hos både unge og eldre.
Den indre Sjømannsmisjon takker Dagfinn
for trofasthet og for det han har betydd for misjo
nen. Vi er glade for at han også som pensjonist vil
ut med evangeliet - både gjennom tale og sang. 
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Tekst og foto: Georg Kallevåg

Brandøyhelga 2014
Selv om oppslutningen ikke er den samme som tidligere, ble det bibel- og
inspirasjonshelg i år også – i tiden 26.–28. september.

Fornøyde deltakere. Gro Hårklau t. v. og Martha
Marie Aasbø.

Samlingsplassen og leirstedet Brandøy ligger
i Bjoa med Ølensvåg som nærmeste tettsted.
Her har kretsen hatt weekender så å si hvert år
i over 20 år. Vi har opplevd flotte samlinger og
verdifulle fellesskap som har gitt oss nytt mot
og inspirasjon til å stå på videre for misjonenes
Herre.
Trofaste deltakere
Og det ble ikke mindre inspirerende i år selv om
vi ikke var mer enn 19 påmeldte. Fredagskvelden
kaller vi for «Bli kjent kveld». Så vanskelig var
det ikke å bli kjent med deltakerne som nok for
det meste er misjonsvenner. Trofaste deltakere
år etter år. Men med en relativt liten flokk, er
det også mulig å få et enda bedre kjennskap og
felleskap med hverandre.

Trygg Havn

Alt inkludert
Bibeltimeholder og sanger var vår alles kjære
Håkon C. Hartvedt. Og vi vet at Herren alltid
får bruke Håkon til å formidle noe godt og
inspirerende.
Tema for disse dagene var «Å være en kristen»
med undertitler: «Hvem er vi som kristne?» «Hva
er vi kalt til som kristne?» og «Hva er vårt mål
som kristne?»
Håkon minnet oss om hva vi er som kristne.
I Jesus har vi alt og Guds nåde er uten grenser
for den som vil være en kristen og følge Jesus.
Den flotte sangen som Gunvor Stokka Krogedal
har skrevet: «Jeg er et kongebarn» understreket
dette på en flott måte fremført av Håkon. Er vi
et Guds barn da er alt
inkludert, eller «all inklusive» for å bruke et
kjent uttrykk i dag. Jesus har gjort alt, alle som
tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn,
var noe av budskapet. Ellers ble det plass for den
gode samtalen utover kvelden.
Lørdag formiddag var tema: «Hva er vi kalt
til som kristne?». Vi er utvalgt ætt, et kongelig
presteskap. Vi er Kristi tjenere/treller. Vi gjør det
som blir sagt. Håkon sammenlignet dette med
viserguttene i hans hjemby Bergen. Innvi meg på
ny til deg Herre. Stillheten alene sammen med
Herren er så viktig. Vi som kristne er et brev
som blir lest av verden. Vi er et hellig folk og må
være preget av Jesus som budbærere om evan
geliet. Vi skal elske Kristus og vår neste. Håkon
konkluderte denne bibeltimen med tre viktige
sannheter: Vi er et hellig folk, et utskilt folk og
Kristi brev.
Målet
I stedet for sporleik hadde Håkon og Georg
ønskekonsert. Sangen og musikken har en viktig
plass hos oss i Karmsund krets og ønskene stod
i kø. I tillegg var det duettsang. 
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Herlig middag inntas.

Etter en fortreffelig middag og en liten strekk,
var det det igjen bibeltime med tema: «Hva er
vårt mål som kristne?» Målet er å være der Jesus
er. Himmelen – det evige liv. Jeg glemmer det
som ligger bak. Jesus har tatt seg av det. Jeg strek
ker meg etter det som ligger foran og jager mot
målet. En idrettsmann må holde seg i form. Vi
har vår borgerrett i Himmelen 1. Pet. 1.9. Det er
mange røster i dag som vil dra mennesket bort
fra vegen – men vi vil gå på den eneste vegen
som fører frem til målet. Håkon stadfestet sitt
budskap gjennom mange bibelhenvisninger.
Skjemt og alvor
Lørdagskvelden er kjent som «delekveld» med
innslag både av skjemt og alvor. Håkon hadde
en fin andakt og det ble også sang av Hellen Kal
levåg. I løpet av helga har vi et loddsalg på gang
og deltakerne har med seg flotte gevinster. Disse
fikk sine eiere denne kvelden. I tillegg var det
bordkonkurranser og Georg leste muntre histo
rier fra siddisen «Ajax». Rutt, formann i krets
styret hadde laget ett flott dessertbord til kvelds,
og huset stilte med kaker og kaffe. Kvelden ble
avsluttet med vitnesbyrd og forbønn.

Takk
Stevnet ble avsluttet søndag med misjonsmøte
hvor Håkon talte og sang. Gode vitnesbyrd ble
også båret frem. En takk til vår Far og Frelser for
det rike livet vi eier i Han; «overflodsliv.» O Jesus
åpne du mitt øye, at jeg kan se hvor rik jeg er.
En hjertelig takk til Håkon for alt det gode han
fikk dele med oss disse dagene.
I loddsalg og kollekt kom det inn kr. 13.605
til misjonen. 

To gode venner. Lars Magne Meling t. v. og Håkon
C. Hartvedt.
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Tilbakeblikk

Av Ingrid Helland

Mye av oppdragelsen falt på mor
Hvordan var det å vokse opp med en far som var ansatt i misjonen og av
den grunn lite hjemme? Og hvordan klarte mor eneansvaret for barna –
store deler av deres oppvekst?
Jeg møtte søstrene Helene Stura og Sigrunn Heg
gernes for å høre om deres oppvekst som barn av
Sverre og Bergitta Stura.
Helene og Sigrunn bor i Bergen, mens eldste
søster Bjørg har gjort sørlending av seg og bor på
Flekkerøy i Kristiansand kommune.

Svolvær - Bergen
Øygardsværingene Bergitta og Sverre Stura kom
flyttende, sammen med sin lille datter Bjørg (f.
1934), til Svolvær i 1936/37. Sverre Stura hadde fått
kall som bestyrer på Sjømannshjemmet i Svolvær.
Senere ble Stura kretssekretær i kretsen, før fami
lien igjen flyttet til Bergen der Sverre Stura hadde
takket ja til kallet som kretssekretær. Senere ble
han landssekretær i DISM.
Som kretssekretær var Stura sjelden vekke fra
hjemmet i lange perioder, men da han gikk inn som
landssekretær, kunne han være borte fra familien
sammenhengende i seks uker av gangen.
Helene ble født i Svolvær i 1938, mens Sigrunn
ble født i 1947, noen år etter at familien flyttet til
bake til Bergen.

Standpunkt i tenårene
Søstrene utstråler varme og engasjement både
for Jesus og misjonen. De er født inn i – og har
hele livet vært med i – arbeidet for Den indre
Sjømannsmisjon.
– Bortsett fra noen få år i min ungdom da jeg
gikk i Centralkirken i Bergen. Men jeg kom tilbake,
smiler Sigrunn lurt.
Alle tre søstrene tok et standpunkt for Jesus i
tenårene. Helene forteller at hun og søsteren Bjørg
tok et avgjort standpunkt for Jesus på et YA-møte
i Finnbergåsen i Bergen.
– Da vi kom hjem den kvelden, møtte vi far med
kofferten. Han skulle med hurtigruten, på en av
sine mange misjonsreiser. Vi fikk fortalt om valget

Trygg Havn

Helene t. v. og Sigrunn er aktive i Den indre
Sjømannsmisjon. Her ombord i Elieser.

vårt, og jeg husker enda den varme omfavnelsen vi
fikk der på trappa.

Skapte trygghet
Helene husker mye fra krigsårene i Svolvær.
– Under krigen bodde vi rett over skolen som
tyskerne tok. Når de skulle presse buksene, kom de
over gaten for å låne strykejernet av mor. Vi fikk det
alltid tilbake. De reparerte til og med ledningen som
hadde «flusset» seg opp.
Jentene hadde fått beskjed om at de ikke skulle ta
i mot noe fra tyskerne, men det var ikke lett å avvise
julegavene som soldatene kom med på døren. I den
ene gaven var det søte kjeks fra Tyskland og i den
andre et parfymeglass som var formet som en elefant.
– Vi hadde fått regler for hvordan vi skulle
forholde oss dersom flyalarmen gikk. Var vi ute

Jul på Eidsvågneset. Sigrunn t.v., mor Bergitta,
Bjørg og Helene. Foto: Privat
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latteren sto i taket dersom far var hjemme samtidig
med brødrene til mor.
– Brødrene til mor var noen skøyere.

Knust radio og telefon

Sigrunn og Helene ser tilbake i tid.

og lekte, skulle vi ikke løpe hjem, men direkte
i tilfluktsrommet.
Det var skremmende og skummelt, fortsetter
Helene, men alt var greit da vi fant mor. Hun var
tryggheten vår, og hadde alltid varme tepper med
til oss.
Sverre Stura var mye ute og reiste også under
krigen. Han tok ofte lokalbåten, og i etterkant har
Helene skjønt at disse reisene var risikofylte.
– Men vi fikk aldri følelsen av at dette var farlig.
Mor skapte trygghet!

Matroskjole
Sigrunn forteller at hun var et urolig barn, ja så
urolig at moren tok henne med til lege for å finne
ut om noe var galt.
– En gang far talte i Fiskarheimen i Bergen, løp
jeg opp og ned fra talerstolen. En dame i forsam
lingen ble nok både forstyrret og irritert.
– Si meg, har du kvikksølv i baken, du?
– Jeg? Jeg har matroskjole på, jeg! Og så løp jeg
videre. Sigrunn ler godt av episoden.

Noe på lur
De første årene i Bergen leide familien Stura hos
generalsekretær O. Dahl-Goli og frue.
– Det var mye folk hjemme hos oss, og alltid «lott
og løye». «Alle» kom til oss fra landet; tanter, onkler,
fettere og kusiner fra begge sider. Ofte uanmeldt. Vi
hadde telefon, men ikke de. Mor hadde alltid noe
på lur, for det kunne jo komme noen. Det er tydelig
at dette er gode minner for Sigrunn, og legger til at

– Mye av oppdragelsen falt naturlig nok på mor, men
når far var hjemme, så var han hjemme. Dessuten
visste han alt som skjedde. Søstrene har samme opp
levelse av dette.
Var mor engstelig for dere?
– Mor var trygg for oss og stolte på oss. Vi gikk i et
beskyttet miljø og ingen av oss tre søstre hadde behov
for noe opprør. Både mor og far var rolige personer.
Som oftest var mor i huset når de kom hjem. – Vi
forventet at hun skulle være der. Bare en sjelden gang
var begge foreldrene avgårde. Helene minnes en slik
gang:
– På en eller annen måte greide vi å rive ned både
radioen og telefonen slik at de gikk i stykker. Fru
Goli ble konsultert, og hun foreslo vi skulle skrive
et brev til mor og far om hendelsen. Noe vi gjorde.
Vi fikk ikke kjeft.

Husfliden og pølsefabrikken.
Første årene etter Bergitta og Sverre kjøpte hus på
Eidsvågneset, var tunge år rent økonomisk. Misjons
lønna var lav, men mor Bergitta var flink til å få det
lille de hadde, til å strekke til. Hun strikket til Husfli
den og Nilssen på Bryggen, og fikk på denne måten
litt ekstra i «kassen».
Helene forteller at det var «smalhans» da hun
skulle konfirmeres.
– Men mor fikk det til å gå rundt da også.
Da Sigrunn vokste til, fikk moren jobb på pølse
fabrikken på Nesset, og familien var over kneiken
da Sigrun sto konfirmant.
Selv om det ikke gav status å vokse opp som
predikantdøtre, har foreldrenes engasjement for
misjonen smittet over. Både Sigrunn og Helene har
vært – og er – aktive i Den indre Sjømannsmisjon.
– Far tok arbeidet i misjonen på alvor, og var mye
på reise. Samtidig var han der for oss når han var
hjemme. Han ønsket nok å være mer til stede enn
han var. Mor sto fram som et trygt og godt feste
i fars fravær, og sammen klarte de å gi oss en god
oppvekst, oppsummerer Sigrunn Heggernes og
Helene Stura. 
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Mimrefest for landsmøtebuss
Under Landsmøtet i Ålesund i sommer var det satt opp buss fra Karmøy.
Bussturen var en opplevelse i seg selv, og fredag 10. oktober var det
mimrefest.
Festen fant sted i Haugesund bedehus, og de aller
fleste av dem som var med på bussturen var til
stede.
Misjonssekretær Georg Kallevåg ledet det
hele på en utmerket måte. Han hadde også laget
til en flott bildeserie i powerpoint som ble vist
fram til stor gjensynsglede for forsamlingen.
Bildene hadde han fått fra noen av dem som
var med på turen – i tillegge til dem han selv
hadde tatt. Noen videosnutter hadde han også
fått plass til.
Festkvelden ble ellers velsignet med Guds
ord og sang – og snitter og bløtekake, hørte også
med. En flott stund for oss alle. 

Framme ved bordet ser vi Georg og Tone Kallevåg
som var reiseledere på bussturen og som også stod
for mimrefesten.

Takk
Takk for et veldig godt landsmøte. Takk for vennskap og samhold.
En spesiell takk til alle vennene fra Elieser-tida. Den tida gav oss mange
ting som vi er takksame for.
Ei stund etter at vi gjekk i land for ca. 10 år sidan
fikk eg hjerneslag. Eg måtte bygge opp at livet
mitt. Var heldig som slapp depresjon, og hadde
trua på at det skulle gå bra. Det er en rar tilstand.
Er djupt takksam til mine hjelpere og ikke minst
til Jesus som gav meg livet tilbake. Men ikke alt
er som det var før. Folk som kjenner meg fra før
trur at eg er som før. Men det stemmer nok ikke.
«Ikke gi opp»! Les Jesaja 38.1-5 og v.16.

var ombord saman med oss. Det var Arne Halv
orsen fra Karmøy, Hartvik Nilsen fra Farsund,
Ola Opstad fra Midsund, John Njøten fra Sotra
og Solbjørg Tvet fra Askøy. Med stor ydmykhet
og respekt for det gode mannskapet dei var.

«Gjør det lille du kan», lærte vi i (MRF) Fjord 1.
det vart en viktig ting i livet etter.

Til sist vil eg nevne det frivillige arbeidet. Den
vegen må vi gjære så godt vi kan. 

Det eg hadde skrevet på huskelappen min på
landsmøtet, var blant anna å minnast dei som

Med Hilsen
Kjartan Nygård

Trygg Havn

Til saka om sjømanns-kirka på Bygdøy: Dette
har vært en vanskelig sak, men tror tida var inne
til å gå for salg.
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Landsstyret
4. november 2014
Desse møtte: Ingolf Solsvik, Jon Kristian Lomun
dal, Endre Stople, Lise Kristin Andersen, Ingrid
Helland og generalsekretær André Sætre.
• Per Berge vart fast tilsett som matros om bord
i «Elieser 6» frå 1/1–2015.
• Harald Heggen vart midlertidig (etter eige
ønske) tilsett som maskinist ombord i «Elieser
6» frå 1. feb. 2015.
• Eyvind Volle vart fast tilsett som misjonsse
kretær i Stavanger krets frå 1/8–2014.
• Terje Treidene vart fast tilsett som reisese
kretær frå 1/9–2014.
• Misjonssekretær Truls Nygård har søkt om
permisjon i 80 % av stillinga frå 1/1 til 31/5
2015 for å fullføre praktikum-studiet. Permi
sjonssøknaden vart imøtekomen.
• Reparasjon og oppgradering på Stamsund
Fiskarheim. Lekkasje frå badet i 2. etg. må
reparerast straks. Badet er av gammal dato og
treng oppussing. Må skiftast bordkledning på
sørveggen, den er roten og dårleg. Landsstyret
vedtok å gjennomføre reparasjonane.
• Arbeidarmøte 5.–7. januar 2015. Landsstyret
vedtok at misjonssekretærane møter måndag
5/1 til eige møte. Dei andre arbeidarane møter
måndag kveld / tysdag morgon.
• Dalheim leirstad i Bremanger kommune vert
igjen lagt ut til sal på den opne marknaden.
Det vert henta inn ny takst på huset.
• Økonomistatus: Rekneskapen syner vesent
leg underskot pr. 30/9, men landsstyret for
ventar betring i siste kvartal. Då er det mest
basarar julemesser og andre tilstellingar som
gjev bra med inntekter.
• Oslo Sjømannskirke. Vebjørn Parr Sætre
møtte til denne saka med orientering om
status for salgsprosessen og vidare om drifta
ved Oslo Sjømannskirke. Han gav også
ei orientering om kva som er i kyrkja av
inventar.Signeringstidspunkt med kjøpar av

•
•
•

•

Sjømannsk irka/eigedommen i Admiral Bør
resens vei 4 vart fastsett.
Vebjørn heldt også ei orientering om ei testa
mentarisk gåve frå eit dødsbu i Oslo.
Flytting av bauta ved Oslo Sjømannskirke.
Det blir vurdert å flytte bautaen for bort
komne på havet, til sjøfartsmuseet.
Samanslåing mellom Vest–Viken og Agder
krets. Etter kretsstyrevedtak i Vest-Viken og i
Agder krets, er det einigheit om samanslåing
av kretsane. Landsstyret ventar med endeleg
vedtak om samanslåing av Vest-Viken og
Agder krets til ein har alle opplysningar ein
treng til vedtaket.
Seaman Mission i Bergen. Bergen Seaman
Mission vart for nokre år sidan starta opp av
Roeli som kom frå Nederland. Siste åra har
DISM vore med i denne drifta ved å gje midlar
til løn og andre kostnader. Det har vore drift
i to lokale: Tenthuset i Sandviken og i Betle
hem i sentrum av Bergen. Tilbodet har vore
for mannskapet på cruise-skip. Frå våren 2015
ynskjer Roeli at DISM og Bergen Indremisjon
tek over drifta i Betlehem, og driv den for eiga
rekning. Indremisjonen er villig å stille med
gratis lokale, straum og internett i Betlehem,
dersom DISM stiller med folk og tek ansva
ret for henting/bringing av mannskapet frå
cruiseskipa. DISM vil tilsette ein student som
koordinator i ei deltidsstilling for Seaman
Mission.

Vedtak: Landsstyret går inn for at DISM kan
drive Seaman Mission i lokalet Betlehem for
sesongen 2015. Drifta for 2016 blir teke opp til
ny vurdering hausten 2015.
Orienteringssaker:
Referat frå kretsstyremøte i Trøndelag krets.
Referat frå kretsstyremøte i Salten krets.
Referat frå kretsstyremøte i Bjørgvin krets.
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Gratulerer

70 år
Vi gratulerer vår kjære landsstyre
formann Ingolf Solsvik med
70-årsdagen på sjølvaste julaftan!
Ingolf var rådmann i Øygarden kommune i ei
årrekke. Då han pensjonerte seg, reiste han fleire
gonger opp til Røst. Der han utførte eit stort
dugnadsarbeid med oppussing og renovering
av fiskarheimen – saman med fleire frivillige
som hjelpte til i arbeidet.
I 2008 kom Ingolf inn i Landsstyret, og også i
kretsstyret i Bjørgvin.
Ingolf Solsvik. 

Frå 2012 vart han dagleg leiar i DISM fram til
ny generalsekretær vart tilsett 1. september i år.
Ingolf Solsvik er no landsstyreformann, og på
vegne av alle tilsette i organisasjonen, ynskjer vi
til lukke med den store dagen. Vi ynskjer at du

Foto: Håkon C. Hartvedt

framleis får mange rike år saman med misjons
folket i Den indre Sjømannsmisjon! 
André Sætre
Generalsekretær

Oslo Sjømannskirke er seld
Eigedomen på Bygdøy, med Sjømannskirka,
er no seld for kr 57 mill. Det var meglar
firmaet Sem & Johnsen i Oslo som hadde
salgsoppdraget.
Overlevering av eigedomen blir 1. juli.
På grunn av restriksjonar på bygg og tomt,
oppnådde vi dessverre ikkje heilt takstsum.
Men vi ser at nærliggande eigedomar som

Trygg Havn

er selde på Bygdøy siste tida, også har gått
under takst.
Landsstyret seier seg rimeleg fornøgde med
handelen.
Så bed vi om velsigning over midlane, og
visdom til å forvalte dei rett. 
André Sætre

Seilingsplan

Desember:
Karmøy: Vedlikehold og opplag.

Seilingsplan 2015:
Januar:
Uke 01: 0
 1.–03.: Karmsund krets:
02.–03.: Klargjøring.
04.: Underveis til Bergen
       03.–04.: Bjørgvin krets
Uke 02: 05.–11.: Bjørgvin krets:
06.–07.: Arbeidermøte i Bergen (DISM)
Uke 03: 12.–18.: Bjørgvin krets
Uke 04: 19.–25.: Bjørgvin krets
Uke 05: 26.–31.: Møre og Romsdal krets:
Fiskarheim: Fosnavåg.
30.–31.: Ålesund

Februar:
Uke 05: 01.: Møre og Romsdal krets:
Fiskarheim: Ålesund
Uke 06: 02.–08.: M
 øre og Romsdal krets:
Fiskarheim: Ålesund
Uke 07: 09.–15.: M
 øre og Romsdal krets:
Fiskarheim: Ålesund
Uke 08: 16.–22.: Møre og Romsdal krets
Uke 09: 23.–28.: Trøndelag krets

Mars:
Uke 09: 01.: Trøndelag krets
Uke 10: 02.–05.: Namdal krets
Uke 10: 06.–08.: Helgeland krets
Uke 11: 09.–10.: 0
 9.: Salten krets(Bodø).
10.: Seilingsdag
Uke 11: 11.–15.: S volvær krets: Lofoten:
Fiskarheim – Henningsvær
Uke 12: 16.–22.: S volvær krets: Lofoten:
Fiskarheim – Henningsvær
Uke 13: 23.–25.: Svolvær krets.
Uke 13: 26.–29.: Troms distrikt
Uke 14: 30.–31: Troms distrikt
April:
Uke 14: 01.–05.: Troms distrikt.
Uke 15: 06.–12.: Finnmark krets.
Uke 16: 13.–19.: Finnmark krets.
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Uke 17: 20.–26.: Troms distrikt..
24.–26.: Utreisehelg: Fjellheim DB
Uke 18: 2
 7.–30.: Troms distrikt.
27.–30.: Harstad: Fjellheim Distriktbibelskole
(DB)

Mai:
Uke 18: 01.–03.: Troms distrikt
Uke 19: 04.–07.: Troms distrikt
Uke 19: 08.–10.: Svolvær krets
Uke 20: 11.–17.: Svolvær krets
Uke 21: 18.–24.: Salten krets
Uke 22: 25.–28.: Salten krets
Uke 22: 29.–31.: Helgeland krets

Juni:
Uke 23: 01.–03.: Helgeland krets
Uke 23: 04.–07.: Namdal krets
Uke 24: 08.–19.: Namdal krets
Uke 24: 10.–14.: Trøndelag krets
Uke 25: 15.–21.: Møre og Romsdal krets
Uke 26: 22.–28.: Bjørgvin krets
Uke 27: 29.–30.: Bjørgvin krets

Juli:
Uke 27: 01.–05.: Bjørgvin krets. 04.: Hatlevik basaren
Uke 28: 06.–12.: Karmsund krets
Uke 29 13.–19.: Karmsund krets
Uke 30: 2
 0.–26.: Karmsund krets.
21.–25: Slipping/Vedlikehold Ytreland ?
26.: Disponibel
Uke 31: 27.–31.: Maritim opplæring (mandag–fredag)

August:
Uke 31: 01.–02.: Karmsund krets
Uke 32: 0
 3.–09.: Maritim opplæring (mandag–fredag).
08.–09.: Karmsund krets
Uke 33: 10.–16.: Stavanger krets
Uke 34: 17.–23.: Agder krets
Uke 35: 24.–30.: Vest Viken krets
Uke 36: 31.: Vest Viken krets

September:
Uke 36: 01.–06.: Vest Viken krets
Uke 37: 07.–10.: Vest Viken krets

Nr. 12 - 2014
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Seilingsplan

Desember:

Uke 37: 11.–13.: Agder krets
Uke 38: 14.–20.: Agder krets
Uke 39: 21.–27.: Stavanger krets
Uke 40: 28.–30.: Stavanger krets

Uke 49: 01.–06.: Karmsund krets
Uke 50: 07.–13.: Karmsund krets
Uke 51: 14.–20.: Vedlikehold/Opplag
Uke 52: 21.–27.: Opplag
Uke 01: 28.–31.: Opplag/Vedlikehold.

Oktober:
Uke 40: 01.–04.: Stavanger krets
Uke 41: 05.–11.: Stavanger krets
Uke 42: 12.–18.: Karmsund krets
Uke 43: 19.–25.: Bjørgvin krets
Uke 44: 26.–31.: Bjørgvin krets

Januar 2016:
Uke 01: 01.–03.: Klargjøring – ut av opplag.
03.: Disponibel.

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

November:
Uke 44: 01.: Bjørgvin krets
Uke 45: 02.–08.: Bjørgvin krets
Uke 46: 09.–15.: Bjørgvin krets
Uke 47: 16.–22.: Karmsund krets
Uke 48: 23.–29.: Karmsund krets
Uke 49: 30.: Karmsund krets

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

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:

Trygg Havn
Tidende for Den indre
Sjømann smisjon nr. 12/2014
– 126. årgang

Veke 49: Vestviken og Agder
Veke 50: Trøndelag

Gode kollegaer takker av
Side 18–21

Les også: Reportasjer | Nytt
fra Landsstyret |
Dikt og julehjerter | Andakt
| Fritt ord

Terje Treidene:

Årsabonnement kr. 350,-.

Veke 49: Trøndelag krets
Veke 50: Trøndelag krets

Trygg Havn ønsker
al l e sine l esarar ei
vel signa advent- og
jul ehøgtid!

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:������������������������������������������������������������

For eit barn er oss fødd,
ein son er oss gjeven.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått namnet
Underfull rådgjevar, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.
Jes. 9,6

Adresse:�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
Telefon:���������������������������������������������������������
Send kupongen til Trygg Havn v/ Ingrid,
Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen.
Eller på e-post/telefon: ingrid@dism.no/
488 54 606.

Nr. 12 - 2014

B
Retur: Trygg Havn
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Små og store på julemesse

Både små og store har funnet veien til årets julemesser.
Her fra julemessa i Namdal krets, 15. november 2014.
Foto: Gudmund Eikrem

