Nyhetsbrev fra Den indre Sjømannsmisjon, Stavanger krets, juli 2018

Kjære Misjonsvenner
I skrivende stund er over midtsommer og mange av dere er kanskje alt reist på ferie. Og
sommertiden nytes, spesielt når været også tilsier sommer.
I Stavanger krets har vi lagt bak os et halvår med god aktivitet til tross for at vi ikke har fast
ansatt misjonssekretær. Flere frivillige forkynnere har gjort det mulig å være med på 51
møter og basarer rundt om i kretsen fra januar og ut juni.

Kretsårsmøtet
Vi har også lagt bak oss kretsårsmøtet på Bryne. Godt å møte misjonsvennene ved en slik
anledning. Etter årsmøtet har kretsstyret denne sammensetningen:
Jostein Vik (kretsformann, gjenvalgt), Arne Helleland (nestformann), Jakob Knutzen, Even
Ydstebø (ny) og Johan Hegle (vara). Vi skulle gjerne sett at det også var kvinner i styret,
men vi fikk ingen kandidater til å stille til valg.

Bilde fra Havly Røst

Landsmøtet
Den indre Sjømannsmisjon hadde landsmøte i Bodø, 22. – 24. juni. Landsmøtet behandlet
det store underskuddet misjonen har hatt de siste årene og om DISM skulle gå i
forhandlinger med Imf eller Samemisjonen.
En stor del av underskuddet skyldes store kostnader til høyst nødvendig vedlikeholds- og
reparasjonsarbeid på fiskerheimene og på Elieser 6. Men det er også underskudd på selve

driften når organisasjonen ses under ett. Landsmøtet ga tydelig uttrykk for at Den indre
Sjømannsmisjon skal fortsette på «egen kjøl», men la vekt på at den økonomiske driften må
komme i balanse. Det nye landsstyret vil starte arbeidet med å kutte kostnader og å øke
inntektene. Dette blir et arbeid som involverer både ansatte i DISM så vel som fotfolket i
organisasjonen. Vær med i bønn om at de rette beslutningene blir tatt!!

Misjonskallet vårt
Misjonen har fortsatt et kall til å være
evangeliets budbærere til HAVETS
FOLK. Dette kallet vil vi ivareta ved å
møte kystens befolkning gjennom
arbeidet på fiskarheimene, møter om
bord på Elieser og på bedehusene rundt
om i vårt langstrakte land. Gjennom
Seaman’s Mission vil vi også møte
mange av HAVETS FOLK med det
glade budskap.
Det er du som leser disse linjene som bærer dette arbeidet:
gjennom bønn, gjennom gaver til DISM, ved å fortelle andre om virksomheten til DISM og
ved å arrangere møter på ditt hjemsted.
Takk til deg som gjør mottoet vårt, Havets folk – Herrens folk, mulig.
«For jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er
betrodd meg, til dagen kommer.» 2.Tim. 1,12
Hilsen
Jostein Vik (kretsformann)

Elieser til kretsen
I år kommer Elieser 6 til kretsen i to omganger. Første perioden er fra 27. august til 9.
september. Seilingsplanen er lagt for denne perioden.
Andre perioden er fra 8. til 28. oktober. For denne perioden
er det meste på plass, men det mangler noen anløpssteder
19. til 23. og 25. oktober. Vi har ikke fått satt opp talere på
alle møtene om bord, men vi regner med at det vil være
klart i god tid.
Vi håper ekstra mange finner vegen til de stedene Elieser
anløper dette året. Samlingene om bord er festkvelder, god
mat, ofte med utlodning og mye sang og musikk. Terskelen
som må stiges over for å gå om bord i Elieser er lavere enn
terskelen som skal stiges overfor å gå inn på et bedehus.
Benytt denne fine anledning til å invitere «bedehusfremmede» over en lav terskel til et kristent møte. Det vil
bli en invitasjon du ikke kommer til å angre på.
Velkommen ombord!!

Landslotteriet
Loddsalget til landslotteriet er i full gang. Vi har noen få loddbøker igjen på kretskontoret.
Ring eller send en mail (se kontaktinfo nederst på siste side) dersom du vil være med å støtte
misjonen ved å kjøpe lodd. Det er 45 gevinster og de 4 første gevinstene er gavekort på
storsenter/butikk med verdi på henholdsvis kr 20.000, 15.000, 10.000 og 5.000. Loddene
koster kr.10,- pr stk.

--- ooo --____________________________________________________________________________________
Annonse:

Bli med skoleskipet Gann på tur!
Dagstur i september (endelig dato ikke bestemt).
Du kan alt nå få tilsendt oversikt over seilingsprogrammet
for 2019!
Følg med på www.gann.no eller ta kontakt med oss på
e-mail: post@gann.no eller
telefon: 51 85 48 60

__________________________________________________________
--- ooo --Til slutt minner vi om møter som er planlagt i Stavanger krets:
Som dere ser så har vi en liste som inneholder både møter om bord på Elieser og møter på
bedehus i land. Følg med på plakater og i lokalaviser med tanke på møtetidspunkt og
taler-/sangkrefter.
August
24. – 26.
27. – 28.
29. – 30.
31.

Tau
Elieser Vikevåg
Elieser Fogn
Elieser Skartveit

Alfred Salte
Knut Skårland
Knut Skårland
Knut Skårland

September
1.
2. – 3.
4. – 5.
6. – 8.
9.
11. – 13.
14. – 15.
14.
14. – 16.

Elieser Fister
Elieser Kjølevik
Elieser Jørpeland
Elieser Kvitsøy
Elieser Hellvik
Vigrestad
Vigrestad forts.
Varhaug (Vi over 60)
Fiskå

Knut Skårland
Terje Treidene
Terje Treidene
Terje Treidene
Terje Treidene
Terje Treidene
Arne Helleland
Jostein Vik
Terje Treidene

Basar tirsdag 28.

Oktober
8.
9.
10.
11. – 14.
15. – 16.
17. – 18.
19. – 23.
24.
25.
26. – 28.
16. – 21.
26. – 28.
28.

Elieser Kvinesdal
Ikke bestemt taler
Elieser Flekkefjord
Ikke bestemt taler
Elieser Rekefjord
Ikke bestemt taler
Elieser Sirevåg
Ikke bestemt taler
Elieser Tananger
Ikke bestemt taler
Elieser Forsand
Ikke bestemt taler
Elieser Ikke oppsatt møtested ennå
Elieser Finnøy
Ikke bestemt taler
Elieser Ikke oppsatt møtested ennå
Elieser Stavanger
Ikke bestemt taler
Frøyland
Einar Kristoffersen
Bjerkreim
Knut Skårland
Vonheim Sola
Jostein Vik

November
4.
7. – 11.
11.
13. – 14.
15. – 18.
27. – 29.
30.

Undheim
Hellvik
Sviland
Voster
Jørpeland
Årdal
Fister

Desember
1. – 2.
Fister
6.
Lauvås

BASAR!!

Jostein Vik
Ikke bestemt taler
Einar Kristoffersen
Einar Kristoffersen
Einar Kristoffersen
Einar Kristoffersen
Einar Kristoffersen

Einar Kristoffersen
Knut Skårland

Med forbehold om at det kan bli forandringer i den oppsatte møtelista.

Vær med i bønn for møtene våre!

Høst- / vinterprogrammet for ditt bedehus / forening.
Ta kontakt på telefon eller mail dersom du ønsker talerkrefter og
informasjon om Den indre Sjømannsmisjon. Om bedehuset er
stort eller lite, om dere er mange eller få i foreningen – det spiller
ingen rolle. Vi kommer mer enn gjerne til dere!!
Vær også med i bønn for ansatte og frivillige i Den indre sjømannsmisjon og at Guds
sanne ord må nå inn i hjertene til folket vårt!
Den indre Sjømannsmisjon, Stavanger krets
Hetlandsgt. 12
4344 Bryne

Kontonr.: 3201.21.64075
Vipps
: 127819
Epost:
jostei-v@online.no
Tlf.:
908 73 780

