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Å ta steg i tru
Landsstyret i DISM har no gjort vedtak om å tilsetje to nye
misjonssekretærar i Nord-Norge.
Det er lenge sidan misjonen har hatt fast tilsette
sekretærar i dette området, så det er eit steg i
tru til Herren. Troms og Finnmark har blitt slått
saman til ein stor krets, og her må det mykje
«nybrottsarbeid» til, for å bygge opp eit nettverk
for misjonsarbeidet.
Dei tre kretsane Helgeland, Salten og Svolvær
får også ein felles ny misjonssekretær, og blir
slått saman til Nordland krets. I desse kretsane
er det eit godt arbeid i gong, men også her trengs
det ei oppbygging av misjonsarbeidet.
Generalsekretær André Sætre har hatt permisjon frå stillinga som misjonssekretær i Møre
og Romsdal. No har han sagt seg villig til å fortsette som generalsekretær, og då treng ein også
ny misjonssekretær der. Ragnar Hansen har
vore vikar i Møre og Romsdal krets, men han
blir pensjonist til nyttår.
Så er det omorganisering ved hovudkontoret,
og det blir tilsett nestleiar for å avlaste generalsekretæren, men også for å styrke administrasjonen og kontakta med misjonsfolket.
Kjøp av nytt lokale til vidareføring av misjonsarbeidet i Oslo er også gledeleg, og vi arbeider med
planlegging for opning av lokalet i september.

Alt dette er steg i tru til Herren, at han vil velsigne arbeidet, og gå med oss. Men det er også
i tru til at her er gjerningar som ligg ferdige for
den enkelte misjonsarbeidar, for at han kan ferdast i dei.
Når vi les i Matt. 14, ser vi at Jesus kom til læresveinane når bylgjene og været var som hardast,
og dei byrja å bli motlause og redde. Han kom til
dei på ein måte dei aldri hadde venta, han gjekk
på sjøen. Jesus seier til dei: - Ver ved godt mot!
Det er eg. Ver ikkje redde!
Så vil vi ta til oss desse orda, og drive misjonsarbeid i tru til Herren. Jesus sa: Kom! Og Peter
steig utor båten og gjekk bortetter vatnet. Både
landsstyret og dei tilsette i misjonen vil gå på
Herrens Ord, ha blikket festa på Jesus, og kva
han kan gjere. Det er nok av røster som vil hevde
at det ikkje nyttar med misjonsarbeid i våre
dagar, men han som gav oss oppdraget har aldri
trekt det tilbake.
Det viktigaste misjonsfolket kan gjere no er å
gå i forbøn for arbeidet, og at vi kan få dei rette
arbeidsfolka til å melde seg til teneste for Herren,
i dei stillingane vi lyser ut. Så trengs det framleis
jamt med midlar til å drive misjonen, både til
Elieser og kretsar. Takk for at du framleis står
med i offer og teneste! 
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Andakt

Av Tone Kallevåg

Gud vil
- GUD VIL DET, var de forløsende
ord som lød, og ble starten for
Den Indre Sjømannsmisjon.
Tone Kallevåg

Ja, hva vil Gud? Først og fremst vil Gud at alle
mennesker skal bli frelst, å komme til sannhets
erkjennelse. Gud ønsker nærhet og kontakt med
alle mennesker, som han selv har skapt og elsker.
Gud gav
GUD VIL TA HÅND OM DEG, synger vi i en
sang. Gud ønsket det så sterkt at Han gav sin
sønn Jesus, som et offerlam som ble slaktet til
soning for alle våre synder.
Jesaja 53.5-6: «Men Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på
Ham, for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi
fått legedom.
Vi for ALLE vill som får, vi vendte oss hver til
sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle,
ramme Ham».
Jesus er veien
Gud hater synden, men ELSKER synderen.
I Luk. 19.10. sier Jesus til Sakkeus: «For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var
fortapt». Sakkeus var en «offentlig» synder. Alle
visste at han var uærlig. Men Jesus ville inn til ham.
I møte med Jesus og hans tilgivelse, ble Sakkeus forandret til å bli en glad giver. Han ville gi halvparten
av det han eide til de fattige. Sakkeus hadde fått et
nytt hjerte.
Mange mennesker er senere blitt forvandlet
i møte med Jesus. Han blir kalt for synderes venn.
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Jesus er frelseren vår. - Tro på den Herre Jesus, så
skal du bli frelst, du og ditt hus, sa Paulus til fangevokteren. Ap. gj. 16.31.
Jesus er veien til Gud og samfunn med Ham.
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen
kommer til Faderen uten ved meg». Joh. 14.6.
Gud vil være vår far
Gud vil ta hånd om oss. Han vil være vår FAR.
Alle dem som tok imot Ham, Jesus, gav Han rett
til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn.
Joh. 1.12.
Å få være et Guds barn, i troen på Jesus, av bare
nåde, er så stort og fantastisk at det er umulig å fatte.
Alle løftene om Guds omsorg og kjærlighet til oss,
kan vi få ta til oss.
«O Jesus åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik
jeg er. Jeg har en Fader i det høye, som fader omhu
for meg bær.» (Lina Sandell)
Jeg forundres ofte over hvor lite jeg gleder meg
over dette. Skatten i åkeren, eller den kostbare perla
som kjøpmannen solgte alt for å få tak i, har jeg fått
helt gratis, av bare nåde. I troen på Jesus. Guds rike
er mitt. Jesus er min. Når tiden min på jorden er over,
reiser jeg hjem til Jesus, til det stedet han har gjort
klar for meg. Alt er fullkomment, alt er bare godt.
Ingen sorg, ingen tårer, bare glede som varer for evig.
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Gud vil evig liv
Gud vil vi skal bringe disse gode nyhetene ut til
alle. Vi kan ikke holde dette for oss selv. Gud vil
at alle skal få komme til ham. For at hver den som
tror på Jesus ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Uten Jesus går menneskene fortapt. Det er en
forferdelig tanke,.. Det var dette som drev Jesus til
korset.
Det er dette som også må drive oss ut til våre
naboer, slekt og venner som ikke er frelst. Vi har
gode nyheter å komme med.

Gud vil utruste
Må Herren utruste alle som tror på Ham til å
være vitner om Frelseren og den fullbrakte
frelsen som gjelder for alle som tror.
Og dere skal få kraft, sa Jesus til disiplene, i det
Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal
være mine vitner.
Dette gjelder for alle som tror på Jesus. Vi har
forskjellige oppgaver og utrustning. Jesus spør etter
villighet, ikke etter dyktighet. Vi får være redskaper
i en allmektig og kjærlig hånd.
Sett din vei i Herrens hånd, HAN skal gjøre det.
«Gjør meg villig, varm og våken. Kjære Jesus led
meg frem. Gjør meg til et lys i tåken, som kan lede
andre hjem.» (Petra Flagestad Larssen). 

Skjærgårdsstevne Bjørgvin
FJELL-LY PÅ SOTRA
Tema: «Tro og håp»

Torsdag 6. – søndag 9. august 2015
Hovedtalere: Dagfinn Sandal og Øystein Rønhovde
Sang og musikk: Talerne, Ingolf Solsvik og FMK
Leder: Truls Nygaard
Priser:
Hele stevnet: ................................ kr. 2000,- pr pers.
Enkeltromstillegg:....................... kr. 400,Ett døgn inkl. overnatting:........ kr. 800,- pr. pers.
Enkeltmåltider kan kjøpes av dagsbesøkende:
Brødmåltid:.................................. kr. 95,Middag:......................................... kr. 180,Kaffemåltid: ................................ kr. 70,Påmelding:
Telefon: 55 34 93 10/ 909 25 642 (TN)
E-post: dismbergen@dism.no
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Jeg ønsker å støtte Den indre Sjømannsmisjon med fast givertjeneste.

3000 27 51433
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Landsstyret

7

Landsstyret og generalsekretær på synfaring i det nye lokalet i Oslo. Bak f. v.: Ingolf Solsvik; Endre Stople
og Elin Magnussen. Framme f. v.: Jon Kristian Lomundal, Lise Kristin Andersen, Ingrid Helland, Eli-May
Grønlund og generalsekretær André Sætre.

Landsstyremøte 4.–6. juni 2015

Nytt frå landsstyret
• Landsstyret var på synfaring i det nye
lokalet, Løkkegangen 1-3.
• Etter salet av eigedomen på Bygdøy blir all
gjeld nedbetalt. Ca kr 12 mill. blir sett av til
kjøp av lokale. Det blir oppretta eit fond på
kr 30 mill. Landsstyret ynskjer at ein ikkje
skal bruke av fondet til drift, men berre den
årlege avkastninga av fondet dersom det er
behov.
• Landsstyret vonar at misjonsfolket f ramleis
står med i gjevartenesta, då misjonen
treng like mykje midlar som før til drift, ja
endå meir no når vi skal satse med styrke
i Nord-Norge. Vi er takksame til Herren
som har gjeve oss moglegheit til å vidare
utvikle misjonen, med styrking av den
vanlege drifta, men også med nye arbeidsfelt
(Norway Seaman’s Mission).
• Val av styringsgruppe for Elieser.
Styringsgruppa vil kome med råd og forslag

til landsstyret om drift og seilingsplan
framover.
• Vedlikehald og opprusting av fiskarheimane
på Røst og Stamsund.
Strategiplan for organisasjonen:
• Tilsetting av misjonssekretær i
Troms og Finnmark. Samanslåing av
kretsane Helgeland, Salten og Svolvær,
til NORDLAND krets. Tilsetting av
misjonssekretær der.
• Omorganisering av hovudkontoret:
Tilsetting av nestleiar ved hovudkontoret for
å avlaste generalsekretæren, og omfordeling
av oppgåver ved kontoret.
• Utsette rekneskapen til ekstern
rekneskapsførar - NØS. Situasjonen er
sårbar ved sjukdom når det berre er ein
person på rekneskap, samt endå betre
kompetanse til føringa. 
Nr. 7 - 2015
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Reportasje

Av Ingrid Helland

Løkkegangen 1-3. 

Foto: Proaktiv

Løkkegangen 1-3
Den indre Sjømannsmisjon (DISM) har kjøpt nytt lokale i Oslo.
Trygg Havn har stilt prosjektleder, Vebjørn Parr Sætre, noen spørsmål
i forbindelse med kjøpet av Løkkegangen 1–3.
DISM så på flere lokaler i Oslo, men ble ikke fortrolig med noen av disse. Så dukket restauranten
i Løkkegangen opp. Hva var spesielt med dette
lokalet i forhold til de andre?
Lokalet i Løkkegangen har for det første en veldig
fin beliggenhet i Oslo, spesielt med tanke på
avstanden til Oslo Havn hvor cruisebåtene legger
til kai. Lokalet var opprinnelig to seksjoner, som
gjør at man i dag - med enkle grep - kan dele opp
lokalet etter behov. For det andre er bygget som
lokalet ligger i fra 2005, som gjør at man ikke
trenger å ta hensyn til store kostnader forbundet
med vedlikehold og oppussing. I tillegg til dette
har lokalet et stordriftskjøkken, som gir mange
muligheter med tanke på drift av f.eks. en café.
DISM fikk tilslaget på salget. Hva følte du da?
Jeg hadde en god følelse fra første visning til
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tilslaget var et faktum. Jeg hadde med andre
personer på visning som kunne gi en objektiv vurdering, samt at jeg konfererte med flere
personer som har tilknytning til DISM i Oslo, og
spesielt Oslo Sjømannskirke. De var utelukkende
positive til lokalet og beliggenheten. Landsstyret
var også positive da jeg introduserte de for lokalet, så det var en bred enighet om at dette kunne
være en god mulighet.
Som prosjektleder får du ansvaret med å videreføre arbeidet i Sjømannskirken - til det nye lokalet
i Løkkegangen. Vil det bli drevet på samme måte,
eller gir nytt lokale nye muligheter?
Det nye lokalet har selvsagt noen begrensninger
i forhold til arbeidet som ble gjort i Sjømanns
kirken. Man går fra seks mål tomt og et kirkebygg på 800 m2, til 130 m2 i Løkkegangen med
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en liten bod og et mindre kjøkken. Men det nye
lokalet vil på samme måte som Sjømannskirken
kunne bli benyttet til utleie til arrangementer
(for eksempel selskaper og undervisning). I tillegg kan man tilrettelegge for møter i helgene
og på kveldstid.
DISM driver velferdsarbeid både gjennom Elieser
og på fiskarheimene. Blir lokalet i Løkkegangen et
nytt velferdssenter?
Lokalet har to innganger og var opprinnelig
to seksjoner, før det ble slått sammen til én
stor s eksjon. Det gjør at man med enkle grep
kan skille mellom for eksempel drift av café
og velferdssenter. Dette blir nok mest aktuelt i
sesongen for Seaman´s Mission, men man kan
fint tilrettelegge deler eller hele lokalet som
velferdssenter.
Hvordan vil folk i Oslo merke at Den indre
Sjømannsmisjon er i byen?
Jeg tror med den sentrale beliggenheten som
DISM nå har fått, i tillegg til at det allerede er
flere som har tatt kontakt som vil bidra på ulike
måter, vil dette gjøre DISM sitt arbeid mer tydelig i Oslo. Det vil nok ta noe tid å gjøre lokalet
kjent for de fleste, men med tid og stund har

Inne i lokalet. 

Vebjørn Parr Sætre 

Foto: Ingrid Helland.

man gode muligheter til å tydeliggjøre DISM
sin visjon og misjon i Norge.
Når overtar DISM lokalet, og når regner du med
at arbeidet skal være i gang?
Overtagelse er planlagt 1. september. Planleggingen rundt drift er allerede i gang, så forhåpentlig
vis kan man åpne dørene allerede i oktober. 

Foto: Jon Kristian Lomundal.
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Tekst og foto: Ingrid Helland

Lise Kristin Andersen

Du må elske dem til Jesus
Lise Kristin Andersen (48) kommer fra Indre Billefjord i Finnmark,
men bor nå i Alta sammen med mannen Hans-Jørgen, datter (15)
og fosterdatter (14).
Lise er med i DISM sitt Landsstyre. Lokalt er hun
engasjert i kristent arbeid, og når «Elieser 6» er i
området, er Lise ivrig til stede.
Engasjert fra første stund
– Elieser hadde egentlig tur til Øst-Finnmark,
men pga. dårlig vær kom de istedenfor til Indre
Billefjord. Dette er flere år siden, men etter det
har Elieser kommet dit hvert år. Jeg engasjerte
meg i Elieser fra første stund. Folket har forventning til at båten skal komme. Det var et stort
savn det året Elieser skiftet motor, og ikke kom
nordover.
Lise Kristin Andersen brenner for Elieser,
og ser virkelig mulighetene som ligger her.

– Folk som ikke går i bedehuset eller i kapellet
kommer om bord. Noen kommer på møte, andre
for å kjøpe kaffe og vafler. Alle er velkommen.
Du må elske dem til Jesus, sier hun engasjert.

«Alle er velkommen.
Du må elske dem til Jesus.»
– I Alta pleier det å komme folk fra ulike
kristne sammenhenger. Du trenger ikke høre til
i Den indre Sjømannsmisjon. Elieser blir som
en friplass. Du kan komme akkurat slik du er!
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Lengre liggetid
Landsstyret har opprettet et arbeidsutvalg som
skal gi råd til landsstyret om seilingsruta for
2016 og videre drift av Elieser. Har du gode råd
til komitéen?
– Elieser må ligge lengre på sentrale plasser.
Det handler om å bygge tillit, og det får en ikke
ved å ligge en dag på hver plass. Når Elieser ligger
over flere dager på et sted, kan mannskapet gå ut
og fortelle. Tida går ikke til seiling. Det vil selvsagt kreve et stykke arbeid også av oss som bor i
området. Vi må ut i distriktene med plakater og
informasjon og vi må skaffe mat og gevinster.
Misjonssekretær
Merkes DISM i ditt område når Elieser ikke er
der?

– Om høsten ser vi Leif Akselsen utenfor
butikken i Alta. Han selger juleheftet «Fiskerens
Venn». Ellers er det lite arbeid for Den indre
Sjømannsmisjon. Vi mangler en ansvarsperson
og et kretsstyre. Nå har vi gjort vedtak i Lands
styret om å ansette misjonssekretær, og det ser
jeg positivt på. Det må være en person som kan
bo i området og som brenner for Finnmark og
Troms.
Til slutt hilser Lise med Jesu ord i Mt. 11.28:
«Kom til meg, alle dere som strever og bærer
tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile».
Vi ønsker Guds velsignelse over arbeidet i
Troms og Finnmark! Den indre Sjømannsmisjon
ønsker å være til stede i området for at flere skal
få møte Jesus, Frelseren! 

Velkommen til seniorhelg
13.–16. august, Skoghus, Senja
Talere: Kjell Sønstabø, Brynjulf Hoaas, Eilif Pettersen
Sang: Magne Kristoffersen
Ledere: Kjell Iversen, Aud Hoaas og Per Conrad Bergh
For fullstendig program og priser, se www.dism.no under
Finnmark og Troms.

PÅMELDING:
NLM Region Nord, Sjøgata 28, 9300 Finnsnes
Tlf. 77 85 29 10 (tirsdag-torsdag) - E-post: nord@nlm.no
NB! I perioden 29. juni til 22. juli vil regionskontoret være stengt pga. ferie.
Ingen betjener telefonen i denne perioden.

Påmeldingsfrist: onsdag 5. august
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Tekst og foto: André Sætre

Sorte og Valle Sjømannsforeining. F. v. Inger Starheimsæter, Klara Flaten, Marie Sørland, Magni Valde og
Erna Sorte.

100-årsjubileum
Sorte og Valle Sjømannsforening feira 100-årsjubileum på Valle bedehus
søndag 26. april. Om lag 60 personar var møtt fram for å vere med.
Sorte og Valle Sjømannsforening vart registrert
ved hovudkontoret i Bergen i 1915, men var
starta opp mange år tidlegare.

Ragnar Hansen gav blomar frå Møre og R
 omsdal
krets, også med helsing frå hovudkontoret i
Bergen.

Helsingar
Leiar i foreininga, Erna Sorte ynskte velkommen og helsa med Salme 118,24:
«Dette er dagen som Herren har gjort lat oss
jubla og gleda oss no!»
Misjonsekretær Ragnar Hansen kom med ei
helsing og takk til foreininga. Han overrekte i tillegg ei gratulasjons- og blomehelsing frå Skodje
indre sjøforeining.
Generalsekretær André Sætre takka også
foreiningsmedlemmene for trufast arbeid for
misjonen og Guds rike. Han og misjonsekretær

Attersyn
Inger Starheimsæter hadde eit attersyn over
verksemda. No er dei fem medlemer i f oreininga.
Klara Flaten er den som har vore med lengst, i
over 60 år. Leiaren, Erna Sorte, har vore med
i nesten 60 år. Heilt fram til om lag 1960 var
det vanleg at ein mann var formann, sjølv om
det var ei kvinneforeining. Inger fortalde om
dei mange fine bussturane som foreininga har
hatt, både i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Eit godt tiltak for å styrke samhaldet i
foreininga. Oftast var kretssekretæren med

Trygg Havn
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som talar på desse turane, så det vart også
rikt åndeleg innhald med mykje fellessong.
Inger Starheimsæter understreka kor viktig det
er at alle truande tek del i arbeidet for Guds rike
sjølv om vi har ulike nådegåver og talent. Vi kan
alle gjere praktisk eller åndeleg arbeid utifrå det
vi kan. Då kan Guds rike vekse til Gud ære.
Ingen andre
André Sætre heldt tale med utgangspunkt i Joh.
6,68-69: «Simon Peter svara: Herre, kven skulle
vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi trur og
veit at du er Guds Heilage».
Liksom Peter må vi også bekjenne at vi har
ingen andre å gå til enn Jesus Kristus. Det er
ikkje noko anna namn gjeve oss under himmelen til frelse og evig liv. Der finn vi nåde, glede
og fred midt i livets medgang og motgang. Det er
samfunnet med Jesus som verkeleg er livet. Sætre
understreka kor viktig det er å ha blikket festa
på Jesus Kristus, då held vi stø kurs.
Ekstra kjekt
Det var ekstra kjekt å ha med ungdomane i
songgruppa «Havlys», som denne gongen var
forsterka med Ragnar Hansen, då to av ung
domane var bortreiste.
Det var ein triveleg fest som gav ny inspirasjon
for misjonsarbeidet. 

Fiskerens Venn
for 50 år siden:
«Far, bær meg!»
Hans var en liten gutt som gikk gjennom skogen sammen med faren sin.
Plutselig sto de ved et elveleie det
ikke var noen sak å vade over. «Kom,
gutten min», sa faren og satte foten
i vannet, men Hans ble redd og ba:
«Far, bær meg!». Kort etter satt han
glad og trygg på de sterke armene til
far, og han bar ham over.
Kjære venn, du har en far som har
evige armer, og de omslutter deg. På
vegen til det evige, herlige hjemmet
vårt går det ofte gjennom dype vann,
og du er ofte redd for at du ikke skal
komme over.
Gjør som Hans gjorde. Rop: «Far,
bær meg!» og du skal bli båret over
og gjennom det som du er redd for.
Det står i Bibelen: «I sin arm skal han
samle lammene og ved sin barm skal
han bære dem.» Es. 40,11
Odd Zachariassen

Misjonssekretær Ragnar Hansen overrekker
blomster. Leiar i foreininga, Erna Sorte, mottar på
vegne av foreininga.
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Av Ingrid Helland Foto: Johan Hegle

Mannskap takker for tilbudet Norway Seaman´s Mission gir i Stavanger.

Start i Stavanger
Torsdag 11. juni var åpningsdag for avdelingen i Stavanger
av Norway Seaman’s Mission.
– Det har vært en fantastisk dag for oss, uttaler Johan Hegle.
Nysteikte vafler og kake ventet de fremmøtte i
lokalet i Vaisenhusgaten.Det italienskeide cruise
skipet «MSC Orchestra», med 2250 passasjerer
og et mannskap på 900, ankom Stavanger en
time tidligere enn varslet. Dermed var en god
del av mannskapet gått på land da Johan Hegle
og Eyvind Volle ankom havnen for å invitere til
Norway Seaman’s Mission.
En av dem de fikk kontakt med og som takket
ja til invitasjonen, var sjef for mannskapet.
Hun var begeistret for tilbudet, og gikk tilbake til skipet for å hente flere. I tillegg ville
hun ha med seg en bunke med brosjyrer
(om tilbudet) da hun gikk for dagen. Disse
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ønsket hun å dele ut til mannskapet om bord.
Det ble til slutt 13 utenlandske sjøfolk som
benyttet seg av tilbudet denne åpningsdagen, fra
ni ulike nasjoner. De uttalte at de gledet seg til
neste gang, og skulle få med mange flere.
Skipet kommer tilbake hver 14. dag i sommer,
og Eyvind Volle ser store muligheter, da de fikk
samtale med flere av mannskapet. Noen tok også
med kristne traktater.
Eyvind skriver på Stavanger krets sin facebookside: «Det er ingen tvil om at vi har fått en god
misjonsmark å pløye og så i. De ansatte på disse
båtene kommer ofte fra fattige kår, og er lenge
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borte fra sine kjære. Takknemligheten og gleden
sitter løst når de får anledning til å ringe hjem,
får sette seg ned og møte mennesker som bryr
seg om dem».
Søndag 14. juni var Stavanger Seaman’s Mission
på plass igjen. Da ankom et cruiseskip med 1200
ansatte. 33 av disse takket ja til tilbudet til Seaman’s Mission i Stavanger.
Dagen etterpå har enda et cruiseskip vært innom
havna i Stavanger. Johan Hegle forteller oppglødd om opplevelsen med en fra mannskapet:
- Hans mor er kristen, og hadde sagt at han måtte
søke Jesus og bli en kristen. Vi hadde en lang
samtale om Jesus. Det endte med at han tok med
seg de fire andaktsbøkene av H. E. Nissen.: «Ett
er nødvendig». Dette ble stort for meg og Margrethe Elisabeth Berge som også snakket mye
med han. Båten kommer tilbake om 3 uker, så
da ville han komme tilbake.
Claudia Fauske Ignacio er ansatt som koordinator til driften av Norway Seaman’s Mission
i Stavanger. Hun tar til i stillingen 20. juni. 

Eyvind Volle inviterer cruiseskip-ansatte til
Vaisenhusgaten 5 i Stavanger.

Vendte tilbake til skipet med andaktsbøker av H. E. Nissen.
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Reisebrev

Tekst og foto: Gudrun og Kåre Undal

Forsinket bryllupsreise
Kjære Trygg Havn lesere! Så ble det gjennomført, det som vi hadde
snakket om i flere år, «en forsinket bryllupsreise til Nord-Norge».
Turen startet fra Bergen med hurtigruta M/S Nord-Norge.

På trappa til Leif Akselsen. Gudrun blir ønsket velkommen inn.

Trygg Havn
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Målet vårt med denne turen var å overraske et
barnebarn på Øytun Folkehøyskole i Alta, se oss
om i Finnmark og Lofoten, besøke/overnatte på
fiskarheimer, oppsøke eldre trofaste misjonsvenner og ikke minst, prøve å få til besøk om
bord i vår kjære «Elieser 6», som var i Lofoten
på denne tida.
Martha og Olav
Startet fra Bergen i gråvær, men allerede andre
dag i Herøy, nærmere Torvik, var det sol fra
skyfri himmel. Den var med oss på hele turen,
som gikk helt til Øksfjord i Finnmark. En fantastisk sjøreise på alle måter. I Bergen kom også to
andre misjonsvenner om bord, Martha og Olav
Mjeldstad fra Mjølkeråen. De skulle til Bodø
og videre sørover derfra. Martha og Olav er vel
kjent av misjonsfolket. Olav har jo flere sesonger
bak seg på Røst. Da som mannskap på Havly,
ikke som fisker. Han har gjort en stor innsats
der oppe. Takk til Martha og Olav for innsats
på fiskarheimer og for et fantastisk reisefølge på
turen!
Innover til Alta
Tiden på hurtigruta gikk veldig fort, godt selskap
og utrolig mye å se på. En flott natur og stadig
nye plasser å gå inntil for hurtigruta. Plutselig en
natt, etter vel fire døgn, var vi i Øksfjord. Bilen
som vi hadde med oss, ble kjørt på land og vi
kjørte innover til Alta. Solen kom opp ca. kl.
02.30 og det var full dag da vi kjørte inn til Alta.
Det ble en stor overraskelse for barnebarnet
vårt, da han så oss neste dag, på Øytun folkehøyskole. Han visste ikke at vi kom. Etter en flott
avslutningsfest på Øytun på lørdag og ettermiddag søndag, kontaktet vi en eldre misjonsmann,
Leif Akselsen. Han bodde bare ca. 15 min. fra
Alta. Han ble så glad og overrasket da vi oppsøkte ham. Han tok imot oss med et stort smil,
og ønsket oss varmt velkommen i sitt lune hjem.
Leif er enkemann og bor hjemme alene med litt

Takk til Leif som tok så godt imot oss.

hjelp. Etter han mistet sin andre kone for ca. fire
år siden, har det vært tomt i hjemmet, sier han.
Leif sitt hjem var preget av Gudsfrykt og
misjon. Bibel, andaktsbøker og misjonsblad,
fylte bord og hyller. Vi fikk en god prat med en
av misjonens trofaste medarbeidere i snart 55
år. Han var klar i tanke, selv om hørselen hadde
sviktet litt. Hadde meninger om misjonen og
fulgte godt med i det som skjer. Bibel og bønn er
det sentrale for Leif, og vi fikk en rik og god stund
sammen i bibellesing og bønn. «Det er makt i de
foldede hender». Om en er gammel og skrøpelig,
så må man se viktigheten av bønn, det var Leif
og vi enige om.
Takk til deg Leif, som tok imot oss med hjerte
varme i ditt lune hjem og vi ber Gud Velsigne deg
i din alderdom!
Fortsettelse på turen vår kommer i neste nr. av
Trygg havn. Det blir store overraskelser, ikke alt
går som planlagt. 
Hilsen Gudrun og Kåre
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Reisebrev

Tekst og foto: Tone Kallevåg

Formiddagstreff på Drag. F.v. Ole Jakob Stakkestad, Gunlaug Sandvik og Dagfinn Sandal.

Må Herrens velsignelse
hvile over dere
Turen startet i Tromsø, der to av de fire ungdommene, Bjørnar og Endre, som skulle være
med fra bibelskolen i Tromsø, kom om bord. Vi
seilte så til Sommarøy. Der kom Ragnhild og
Elisabet om bord. Kjekke ungdommer fra Fjellheim bibelskole i Tromsø som var med og deltok
i møtene med vitnesbyrd og sang.
Senjahopen var neste stopp, og så Medby
søndag kveld. Der kom det mye folk og masse
mat fra land. En god misjonsplass.
Så gikk turen til Harstad, der resten av elevene
fra Fjellheim, pluss lærere og byssepersonal kom
om bord. Det var distrikts-bibelskole om bord de
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neste fire dagene der Fjellheim bibelskole hadde
opplegget.
Siden bibelskolen hadde med kokke, og vi ikke
skulle delta med noe, reiste Arne Hansen og jeg
en tur til Ragnar Pedersen i Rossfjordstraumen.
Vi hadde to møter der. Ragnar 59 år ble frelst
som ung på fiskarheimen på Skjervøy og har
siden det vært aktiv i misjon både i foreningsliv
og som mangeårig kontaktperson. Han sitter
nå lenket til rullestol, men brenner fortsatt for
misjon og at folk må bli frelst. Han har vært med
og lede folk til Gud etter at han kom på sykehjemmet. Vi hadde møtene i flerbruksstua der på
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hjemmet. Det var rundt tretti på begge møtene,
og det var godt å få være med og synge og dele
Guds ord sammen med dem.
Må Herren velsigne Ragnar i hans virke på
heimen!
Laksvatn var neste stopp. Der har vi vært to
ganger før. Det var kjekt å få møte misjonsvennene. Det er ikke mye møter der, bare Paul Mattis
og vi, så de var svært takknemlige for besøk.
Kontaktpersonen vår, Hildur Larsen er over nitti
år, men hadde stelt så fint og smurt rundstykker
og ordnet med kaker.
Så var det tilbake til båten.

a vsluttet i S volvær med 17. mai-fest sammen med
Frelsesarmeen.
Det var en flott tur, og vi hadde et fantastisk
fellesskap, ikke minst i bønn. De var til stor oppmuntring for oss mannskap, og for alle som kom
på møtene.
En stor takk fra oss mannskap til dere, Anna
og Norvald for alt dere fikk gitt oss!
Agnes og Eiliv reiste hjem for å feire 17. mai med
sine, men Eiliv havnet på sykehuset med en liten
hjerneblødning. Han kommer seg, så det ser ut
for at det går bra.
De gode trofaste misjonsvennene våre!

Da bibelskoleelevene var reist, kom Ole Jakob
Stakkestad om bord og var med helga i Harstad.
Videre var det to møter på Borkenes og to på
Grøtavær. Det var fine møter med god oppslutning og god forkynnelse, med vekt på Den Hellige Ånds gjerning i oss. Godt å ha Ole Jakob
med oss.

Anne Marie Bergan fra Kabelvåg, ga uttrykk
for stor takknemlighet for støtte og oppmuntring
fra Yri i hennes kamp for de kristne verdier. Hun
fulgte med oss store deler av turen.
Det ble en egen stemning da hun satte seg
til orgelet, og spilte til nasjonalsangene på 17.
maifesten.

I Risøyhavn kom Anna og Norvald Yri om bord,
sammen med Agnes og Eiliv Pettersen.
Vi besøkte videre Alsvåg, Sortland,
Stokmarknes, Steinesjøen, Melbu, Storeidøy, og

Så avsluttet vi turen vår med tre møter på Drag
der Gunnlaug Sandvik er kontakt. Hun dukket
opp flere plasser på turen og er en av de trofaste
misjonsvennene her nord. Bogøy ble siste stopp
før vi endte i Bodø.
I Bodø stod Kjell Eliassen klar med brød
forsyning og forskjellig til fryseren. Fantastisk!
Godt å møte alle misjonsvennene her. Det ble
bare ett møte i Bodø på vårt mannskapsskift,
men båten ble i Bodø hele pinsen. Dagfinn
Sandal kom om bord på Drag, og ble med i Bodø.
Må Herrens velsignelse hvile over dere alle som
vi har fått være sammen med på denne turen! 

Fra Rossfjordstraumen. Ragnar Pedersen foran til
venstre.

Hilsen Tone Kallevåg
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Mitt vitnesbyrd

Av Ivar Gjerdi

Gud kaller
til et liv i
helliggjørelse

Målet for Guds kall til oss er at vi skal leve et
liv i helliggjørelse. Det grunnleggende i hellig
gjørelsen er rettferdiggjørelsen ved tro. Guds vilje
er at vi skal legge av synden og leve et hellig liv.
Da blir det en rett ferd for Gud.
«For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et
hellig liv.» 1.Tess. 4,7.
Helliggjørelsen har med vårt kristne liv og
tjeneste å gjøre, og vi er stadig underveis i denne
prosessen. Helliggjørelse er ikke noe i tillegg til
rettferdiggjørelse. Dette må leves ut i hverdagen
hele livet igjennom. Livet vårt må preges av det
nye sinnet.
«Tenk ikke bare på deres eget beste, men også
på de andres. La samme sinnelag være i dere som
også var i Kristus Jesu. Han var i Guds skikkelse
og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga
avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og
ble mennesker lik.» Fil. 2, 4-7.
Jesus må ha lemmer og våpen som kan fremme
hans rike.
Helliggjørelsen er ganske praktisk og må blant
annet få følger for våre medmenneskelige hold
ninger, arbeidsmoral og etiske spørsmål. «Må
han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og
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må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så
dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus
Kristus kommer.» 1.Tess. 5,23.
Vi rettferdiggjøres ved tro og helliggjøres ved
tro. Vi kan aldri bli som Jesus, men trenger hver
dag hjelp til å følge ham i tro, håp og kjærlighet.
Vi må knele «ved korsets fot hos Jesus.» Og vi
trenger å be med sangeren:
«Mer hellighet gi meg, mer mildhet o Gud.
Mer sorg over synden, mer frykt for ditt bud!
Mer makt til å tjene, mer styrke i bønn. Mer
tålmod i smerte, mer tro på Guds Sønn!
Mer kjærlighet gi meg, mer tillit til deg, Mer
fremtid i håpet, mer lyst til din vei! Mer glede,
min Frelser, mer fred i ditt blod. Mer seir over
synden, mer fasthet og mot!
Gi tørst etter Ånden, gi trang til ditt ord, Gi du
meg å vandre mer helt i ditt spor, Mer trofast og
lydig, mer avdød fra meg. Mer ydmyk og hellig,
mer, Jesus, lik deg!» (Bliss) 
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Tekst: Ragnar Hansen
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Skodje Bedehus. Foto I. Helland (arkivfoto).

Guds Ånd var merkbar
I tiden 15.-18. april var vi samlet til en møteaksjon i Skodje Bedehus.
Det ble skapt en optimisme og en forventning til Gud.
Hovedtaler på møtene var Egil Viddal. Han har
vært en del med i arbeidet i misjonen, da spesielt
om bord i «Elieser 6».
Forventning
Under møtene ble det skapt en forventning om
at vi skulle få oppleve Guds nærvær.
Forkynnelsen var gudgitt og klar. Mange av
de som var på møtene merket på en spesiell måte
at Guds Ånd var med. Mange ba om forbønn,
noen var i samtale. Ja, vi opplevde at Guds Ånd
var nær, til Guds ære.
Sangkrefter
Av sang- og musikkrefter hadde vi solosang av
Gro Hofseide, som i mange sammenhenger har
sunget til Guds ære. Tor Rødseth, en sangevangelist som har skrevet en god del sanger, og satt

musikk til, var også delaktig på møtene. Bjørg
Bredvoll var også med og sang.
Elieserkveld
Elieserkvelden på lørdag var med å sette punktum for møteaksjonen. «Havlys», dvs. Hans Isak,
deltok med sang og vitnesbyrd. Med manko på
to personer, er vi takknemlig for at Hans Isak
var med, og på sin måte var behjelpelig både med
sang, vitnesbyrd, loddsalg og annet som fulgte
med. Hans Isak var med til fulle, og fikk hjelp i
sangen av Ragnar Hansen.
Takknemlige
«Skodje indre Sjø» er takknemlige for denne
uka. Spesielt takknemlig til Gud for hans
nærvær. Gud skal æres! 
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Tekst og foto: Gudmund Eikrem

Fra misjonsfesten.

Kretsårsmøte

Namdal krets lørdag 6.
og søndag 7. juni 2015
Vi hadde i lengre tid sett fram til å få besøk av «Elieser 6» i forbindelse
med blant annet kretsårsmøtet. Mange hadde fulgt den på turen sørover
fra Nord-Norge.
Første anløp i kretsen var Rørvik, deretter Jøa for
så å fortsette til Namsos.
Undertegnede stod klar på «Jernbanekaia» for
å ta imot tampene da «Elieser 6» klappet til kaien.
Det var hyggelig å hilse på det nye mannskapet om bord.
Mest spent
Forberedelsene til kretsårsmøtet var gjort.
Husmor Agnete var kanskje den som var mest
spent.
Dette var hennes første kretsmøte.
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Med forventning
Lørdag formiddag var i alt 17 deputerte (representanter) samlet med forventning til bibeltime,
årsmøtet og misjonsfesten.
I tillegg til de deputerte møtte også noen som
ville høre mer om hva Den indre Sjømanns
misjon driver med.
Dagfinn Sandal la ut Guds Ord til velsignelse
for oss som lyttet. Etter god middag og en liten
pause var det tid for årsmøtet.
Kretsformann Leif Martin Skagemo ble valgt
til ordstyrer.
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De formelle sakene ble unnagjort og års
meldingen stod for tur. Leif Martin gikk grundig
igjennom det meste som hadde foregått i løpet
av 2014.
To ting ble viet mer oppmerksomhet. Det var
virksomheten på fiskarheimen ute på Vandsøya/
Vikna og julesalget som vi har i samarbeidet med
Normisjon.
Inntektsrekord
Julesalget samlet rekordstort besøk som og viste
ny inntektsrekord. Mange kom fra åpningen og
ble værende til siste slutt. Trivselen var stor.
På dette julesalget var det Den indre
Sjømannsmisjon sin tur med å holde taler og
sangere. Misjonssekretær Gudmund Eikrem
var taler. Sammen med seg hadde han med seg
Kolbjørn Thomsen fra Stjørdal. Kolbjørn er født
og vokst opp på Sula i Sør-Trøndelag. Han har
selv vært fisker og er godt kjent med misjonens
arbeide.
Misjonsvennene i Namdal krets gjør en stor
innsats på forhånd og resultatet er en stor julemesse med stort utvalg av varer og gevinster. De
representerer også et godt samarbeide til stor
velsignelse for de som de to organisasjonene
arbeider for.
Vandsøya
Vandsøya fikk en grundig gjennomgang ved
bestyrer Leif Martin Skagemo. Han fortalte om
veldig mye fisk, - veldig mange fiskere- og veldig
mye vær.
Det var også dramatiske episoder, men heldigvis gikk det godt med de som var utsatt i disse
hendelsene.
Oppmøtet på hyggekveldene er spesielt på
virket av været, fiske og fangst.
En hyggekveld, som blant annet undertegnede
fikk være med på, telte vi mer enn førti frammøtte fiskere.
Ydmykhet og takknemlighet oppleves der vi
får så det levende Ordet til så mange på et møte.
Løftet forteller at Ordet ikke vender tomt tilbake.
Gud være lov og takk.
Takk også dere som frivillig deltar i vårt
arbeid på fiskarheimene og på «Elieser 6».

Formann Leif M. Skagemo og kona Inger ble overrekt blomster av Hanna Sørensen (t. h.)

Gjenvalgt
Formann Leif M Skagemo ble gjenvalgt. Han
og kona Inger ble overrekt blomster av Hanna
Sørensen for sin innsats. Karstein Myklebust og
Brit Einvik ble også gjenvalgt.
Vararepresentanter er Solfrid Høvik,
Inger Johanne Leirvik og Anni Strøm.
Tett på seksti
Misjonsfesten ble også en stor opplevelse. Tett på
seksti personer kom om bord, deriblant mange
barn og unge. Dagfinn talte om gjenfødelsen i
Kristus Jesus .
Skipper Gisle fortalte litt fra båtens virke i
Nord-Norge.
Til alles tilfredshet
Kretsmøtet ble avsluttet søndag formiddag med
møte og middag.
Takk til mannskapet, og spesielt takk til
Agnete husmor. Hun utførte sitt arbeide på en
god måte til alles tilfredshet! 
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Tekst: André Sætre. Foto: Georg Kallevåg

Foreininga «Fyrlyset» med eigenproduserte kaker.

Kretsårmøte i Karmsund krets
Laurdag 30. mai var ein fin vårdag, med lette skyer, sol og ein litt
kjølig vind. Over 40 utsendingar hadde samla seg til kretsårsmøte
i Betel bedehus i Veavågen.
Reidar Kvilhaug ynskte alle velkomne med
eit ord frå 2. Kor. 5, 14 -17. For Kristi kjærleik
t vingar oss - vi lever ikkje lenger for oss sjølve,
men for HAN som døydde og stod opp for oss.
Georg Kallevåg hadde ei god andakt, og song
fine evangeliske songar med tonar frå keyboardet
sitt. Rutt Magnussen leia samlinga på ein lun og
fin måte. Ho fortale om korleis Herren er med
gjennom medgang og motgang, og kor stor
grunn vi har til å vere takksame. Ho refererte til
song nr 127 - Takk, min Gud for alt som hende,
takk for alt slik du det gjer.
Det vart servert ein nydeleg lapskaus til
middag, og is til dessert.
Stor aktivitet
I innleiinga til forhandlingsmøtet minte Georg oss
på Jesaja 40, 29 – 31- Han gir den trette kraft, og
den som ingen krefter har gir han stor styrke.
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Når vi driv misjon kjem vi meir enn ein gong
til det punktet at vi føler oss trøytte og kraftlause,
men så kjem Herren med ny kraft til oss.
Tone Kallevåg fortalde frå arbeidet om bord
i «Elieser», og vi fekk innblikk i korleis det er å
gå med båten å ha møter i Nord-Norge, der dei
har vore i vinter.
Vidare las Georg årsmeldinga for 115
arbeidsår i kretsen. Den synte stor aktivitet, og
at det er eit rikt misjonsarbeid i Karmsund krets.
Elles har det også vore mange møter om bord i
«Elieser 6» i kretsen. Dei har også hatt det årlege
skalldyrtreffet som gjev god inntekt til misjonen,
samt julemesse og Brandøyhelg.
Misjonssekretæren las vidare opp rekne
skapen. Det syner godt overskot som går til
misjonen si hovudkasse.
Val
Så var det tid for val, og Bernt Rolf Røksund vart
einstemmig vald til kretsformann.
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Vidare kom desse inn i styret: Børge Løype,
Isvik, Jerulf Kristoffersen, Veavågen, Knut
Eriksen, Skjoldastraumen. Alle kandidatane vart
einstemmig valde til kretsstyret. Frå før er desse
i styret: Einar Einarsen, Karin Thorsen og Knut
Dahlgren.
Rutt Perly Magnussen, Anton Ranheim og Jan
Hordvik har vore mange år i kretsstyret, og fekk
overrekt blomster og takk for sin innsats.
Frå arbeidet i misjonen
Generalsekretæren kom med helsing frå Rom.
10,1: Brør, mitt hjartans ynskje og mi bøn til dei
er at dei må verte frelste. Det er dette ynskje
som djupast sett må ligge til grunn for alt vårt
misjonsarbeid. Så fortalde han frå arbeidet rundt
om i landet, frå «Elieser», Norway Seaman’s
Mission, fiskarheimar og kretsar. Han takka både
misjonssekretæren, kretsstyret og misjonsfolket
for det store og gode arbeidet som blir utført i
kretsen her.
Haldis Andersen hadde ei fin helsing til årsmøtelyden, og fortalde om sitt virke for misjonen
gjennom mange år i lag med mannen sin. Dei
hadde teneste både på fiskarheimar, og i Troms
og Salten krets. Til slutt var dei i Karmsund krets,
men det vart berre tre år før mannen hennar
døydde. Så har ho fortsett arbeidet i Guds rike,
og ho har kjent ein fryd over å få kome rundt på
dei forskjellige bedehusa i kretsen. Ho er takknemleg for at ho framleis får vere med.
Festkveld
Til slutt hadde vi ein fin festkveld med om lag
130 frammøtte. Kvalavåg musikklag song på ein
frisk og god måte m.a.: Vandra vidare med Jesus,
Samme hvor stort problem -, Coming together,
Enjoy the trip og På dreieskiva.
Generalsekretæren tala utifrå Salme 73 om
songaren Asaf som byrja å sjå på kor godt det
gjekk dei verdslege, han miste blikket på Gud ei
stund. Men så fekk han sjå kor tragisk det gjekk
med dei ugudlege til sist. Då seier han: Men eg
vert alltid verande hjå deg, du har gripe mi høgre
hand. Vi treng også ei fornying, eit nytt blikk
på Jesus. Så kan vi få nytt mot og kraft i tenesta
for HAN.

Bernt Rolf Røksund. Ny formann i Karmsund krets.

Rutt Perly Magnussen. Blomster og takk for mange
år som kretsformann.

Eit langt matbord var dekka med dei finaste
bløtkaker, gelèkaker og marsipankaker, samt
bognande fat med smørbrød og bollar. Det vart
eit fint sosialt fellesskap med mykje prating og
latter kring borda. Dei flinke foreiningsdamene
hadde gjort sitt yttarste for at alle skulle trivast
og gå mette frå bordet.
Vi sender ei stor takk til desse ivrige og trufaste misjonsdamene på Vea, og til alle som var
med å gjere denne årsmøtedagen til ein festdag
for alle. 
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80 år
Ivar Gjerdi, Oslo, fylte 80 år
fredag 5. juni 2015.
Vi i Den indre Sjømannsmisjon gratulerer så
mykje med den store dagen!
Ivar er utdanna diakon og gift med Ragnhild.
Vi gratulerer samtidig henne med nyleg runda
80-års dag.
Ivar Gjerdi har heile livet vore svært aktiv. Han
har hatt leiande stillingar i Indremisjonsselskapet,
Santalmisjonen og i Normisjon. I tillegg har
han vore diakon og menighetssekretær i Skien,
generalsekretær i Kristenfolkets Edruskapsråd/
Rusfri og redaktør i fleire blad. Gjerdi har også
hatt ei rekke verv i politikken, innanfor KrF.
I vår samanheng (DISM) var Ivar Gjerdi styreleiar i Oslo Sjømannskirke i 10 år.
Vi har også hatt stor glede av jubilanten sin
stødige penn i form av reportasjar, andaktar, og
innlegg til Fritt-ord spalta i Trygg Havn.
Takk for tenesta du har gjort for Den indre
Sjømannsmisjon!

Ivar Gjerdi

Med ønskje om Guds fred og Guds signing
over liv og teneste, frå generalsekretær André
Sætre. 

Solidaritetsmarkering
med jødane og Israel
Søndag 10. mai var det stor solidaritetsmarkering
for støtte til jødane og Israel i Oslo. Eg var til
stades på markeringa, og kan melde om stor oppslutnad. Det var meir enn 1200 menneske som
kom og var med på å støtte jødane og Israel, og
toget gjekk frå Stortinget til Rådhusplassen. Der
var det varme talar og appellar frå sentrale politikarar, Israels ambassadør, ein arabisk pastor frå
Betlehem og leiar for Israels kristne ambassade.
Initiativtakar for aksjonen, Sten Sørensen
frå Sarons Dal leia markeringa på ein fin og
engasjerande måte. Det vart også sett fokus på
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kor vanskeleg sikkerheitssituasjonen er for Israel
no, når heile Midtausten er prega av krig og uro.
Både i talar og appellar vart det understreka
at samfunnet aldri måtte gløyme holocaust, der
6 mill. jødar vart myrda i konsentrasjonsleirane.
Av desse var om lag 1 mill. born.
Dette vart ein minnerik dag, der folk vart
minte om at fred og menneskeverd ikkje kjem
av seg sjølv. 
André Sætre, generalsekretær

Bokmelding
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Trosstyrkende om
kristenforfølgelse
Ved hjelp av John Perry har de to kvinnene
Maryam Rostampour og Marziyeth Amirizadeh,
gjennom boken «Fanget i Iran», levert et fantastisk vitnebyrd om hvordan Gud kan gi visdom,
mot , håp, trøst – og fremme evangeliet midt i
fengsel og forfølgelse.
De to iranske, og opprinnelige muslimske
kvinnene, som hadde møtt Jesus og blitt kristne,
visste at de risikerte livet når de i hemmelighet
distribuerte Det nye testamentet til tusener
av sine landsmenn. De hadde også startet to
hemmelige husmenigheter.
Så ble de også tatt og satt i fengsel i det beryktede
Evin-fengselet i Teheran der fanger tortureres
regelmessig og der henrettelser blir utført både
raskt og plutselig. Men midt i lidelsen holdt de
fast på troen – og så skjedde det at Gud brukte
dem på utrolig vis, selv bak murene.
I boken skriver Marziyeh, etter at hun har fortalt om samtalen med en annen fange som het
Maedeh:
«Samtalen vår med Maedeh var
enda en påminnelse om hvordan Gud hadde ført oss videre
fra det vi trodde vi skulle gjøre,
til det Han ønsket at vi skulle
gjøre. Vi drev to husmenigheter,
delte ut 20 000 eksemplarer av Det
nye testamentet på farsi og evangeliserte mens vi hele tiden prøvde å
unngå regimet. Det var en langsom
og møysommelig prosess.
Nå som vi var i fengsel, kunne vi
snakke åpent og fritt om troen vår.
Mens vi før hadde lett etter folk vi
kunne snakke med, kom de nå og

oppsøkte oss: «Gå til de kristne jentene!», hadde
de fått høre.
Det samme fengselssystemet som prøvde å
bringe oss til taushet, var nå vår megafon: Vår
arrestasjon, historien vår og budskapet om tro
ble nå kringkastet over hele verden. Forhørene
våre hjalp oss med å spre evangeliet!»
Den siste delen av sitatet viser til at nyheten om
de to fengslede kvinnene kom ut og ble sendt på
en rekke kristne kanaler. Det igjen førte til et
sterkt press på regimet i Iran – og til slutt også
til at Maryam og Marziyeth ble løslatt.
-En sterk bok som skildrer to kvinner som stadig
ble truet med henrettelse, men som nektet bli
lammet av frykten, og heller satte sin lit til Gud.
Som Maryam skriver:
«Jeg minnet meg selv om at: Uansett hvilke
planer Gud har for våre liv for å fullføre sin store
hensikt, så kommer alt til å skje etter Hans vilje.
Ingen personer eller regimer har makt til å endre
på det.»
Boken anbefales på det beste.

Bok/ Maryam Rostampour
& Marziyeth Amirizadeh/
Fanget i Iran/
Hermon Forlag 2015/
s. 352
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Til minne

Odny Sjølstad,
Namsos
Ho døydde med dottera Turid ved
sida, på sjukeheimen i Namsos,
95 år gammal.
På biletet ser me henne på hytta vår i Bykle i
Setesdalen.
Ho var ei dugande foreinings-kvinne som var
primus motor i foreininga i Namsos. Ho kom
eigenleg frå ei øy like utafor Namsos og då heitte
ho Odny Breivik og var faster til Marit Breivik, i
si tid landslagsleiar i handball for damer. Mora til
Oddny kom frå Brønnøysund og ætta frå presten
Petter Dass.
Me møtte Odny då me var misjonssekretær for
DISM i Helgeland og Namdalen. Det var alltid
godt å komma til Odny. Ho hadde ein open
heim, der det vart fest då me kom. God natt i
Jesu namn!, helsa ho før me gjekk til ro.
Ja, ho fekk til ei foreiningssamling hjå Åse Altin
i Namdalseid òg. Då sat ho i telefonen, og me var
imponerte over kor mange ho fekk samla. Ja, det
var noko særmerkt ved foreininga i Namsos dette
- dei heldt i hop og dei høyrde i hop - dei passa
på kvarandre! Dei levde etter ordet - som eg har
elska dykk, så skal de elska kvarandre! Dette var
praksis hjå Odny og vennene hennar.
Det var i Namsostraktene at Ommund Jøsendal
skipa den fyrste foreininga for DISM i 1879. Han
var då på veg til Sildepolden i Lofoten der han
møtte fiskarane som gav grunnlaget for DISM
som vart til året etter i Bergen. Jøsendal kom frå
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Odny Sjølstad

Haugesund, men var eigenleg frå Hardanger.
Saman med Jøsendal var det ein Frønsdal frå
Ølen som i Bergen stod bak framveksten av DISM
i 1880 åra. Frønsdal hadde aner til Eikeland i Vats
og vidare til den gamle presteslekta i Skjold på
1600-talet. I Ølen var det òg ein annan mann,
Sjur Espeland som arbeidde for DISM. Det var
han som fekk på plass ein fiskarheim på Island.
Foreininga i Namdalen fekk ei 18 år gammal
jente som formann dei fyrste åra. Sidan vart ho
gift med ein mann frå Træna og reiste dit. Då vart
denne foreininga slege saman med Den ytre sjømannsmisjon - Den norske kirke i utlandet, og
denne foreininga var i full drift her oppe i 1999.
Elles hadde Odny ein bror i Sauda og ei søster i
Skånevik. Saman med dottera Turid vitja ho oss
i Vats. Då fekk ho møta både broren og søstera
her nede. Me var med dei til Skånevik i den
samanhengen.
Me lyser fred og velsigning over Odny sitt gode
minne! 
Karin og Jørgen Landa frå Vats.

Hvor salig da den
som når alt farer hen
har Jesus og himlen igjen!

Leserbrev
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Den Indre Sjømannsmisjon
og Oslo Sjømannskirke
Var det en gave, eller videreføring av en oppgave misjonen overtok i
1980? Etter intervjuet med Harry Wiig Andersen, Trygg Havn nr. 6, ser det
ut som det var overrekkelsen av en gave som Frøen kom med.
Min klare oppfatning var at det var spørsmål om
å videreføre en oppgave. Og det står i i ntervjuet
at jeg ble bedt om å ta meg av det formelle. Jeg
husker godt generalsekretær Nødtvedts ord til
meg: «Denne saken må du ta deg av, Jan, du som
er fra Østlandet og som kjenner litt til arbeidet
blant sjøfolk etter din tid på Shetland». Det
ble så valgt et interimstyre med undertegnede
som leder og daværende landssekretær Einar J.
Hansen som sekretær. De øvrige medlemmer var
Kirsten Bremnes og Arvid Nilsen fra Oslo. Blant
oss var det ingen tvil om at dette var en eiendom
med en vigslet kirke som skulle drives videre.
Det arbeidet vi ut fra og det var det Landstyret i
sin tid vedtok. Da ble det valgt et driftsstyre som
både styreleder Frøen og nestleder Nøttum var
med i. Det ble utarbeidet planer for drift, ansatt
sjømannsprest (Jan Korsjøen) som ble vigslet til
tjenesten som sjømannsprest i Sjømannskirken
på Bygdøy av biskopen i Oslo. Videre ble det satt
i gang et omfattende renoveringsarbeid både på
bygninger og parkanlegg, som på dette tidspunkt
bar preg av manglende vedlikehold over lengre
tid.

Det er denne eiendommen og drift som Landstyret valgte å legge ned, og selge eiendommen
til høystbydende for å få penger til å redde
organisasjonen økonomisk. Det får bli Land
styrets ansvar, men det har skapt reaksjoner ikke
bare på Østlandet, men også fra andre steder i
landet.
Her kan legges til at mange av de som gikk fast i
Sjømannskirken samles til møte en gang i mnd.,
med god oppslutning - ca. 50-60 stk. Men s tøtten
til DISM er borte. Ikke først og fremst for at
ikke man kunne drive eiendommen lenger, men
begrunnelsen for salg og måten det ble gjennom
ført på.
Mange er også forundret over at avvigslingen av
Kirken foregikk ved en privat dåpsgudstjeneste,
uten at allmenheten visste om det. Både med
respekt for Kirken og alle som har hatt sin plass
der, burde det foregått i full åpenhet slik at de
som ønsket det kunne vært tilstede.
Jan Paus

Det var representanten fra administrasjonen
som fungerte som sekretær for styret. Så jeg
kjenner ikke til hva som foreligger skriftlig. Men
jeg husker veldig godt at Frøen var veldig godt
fornøyd med opplegget og at eiendommen på det
grunnlaget ble overført for en krone.
Nr. 7 - 2015
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Seilingsplan
Bjørgvin krets:

Telefonnumre og e-post
for eventuell kontakt:

Juli:
1.-3.: Os. Møter kl. 19.00 Taler: Jan Arve Birkeland
4.: Hatlevik: Basar
5.: Fitjar. Møte kl. 19.30 Taler og sanger: Håkon C.
Hartvedt

Betelskipet M/S «Elieser 6»:
Mobil 913 74 211;
E-post: elieser@dism.no
Se også: www.dism.no og
https://www.facebook.com/pages/
Elieser-6/139685996057337

Karmsund krets:
Juli:
6.: Siggjarvåg. Møte kl. 19.00
7.: Langevåg. Møte kl. 19.00
8.: Espevær. Møte kl. 19.00
9.: Røvær. Møte kl. 19.00
10.: Åkrehamn. Møte kl. 19.00
11.: Åkrehamn. Skalldyrtreff hele dagen
12.: Åkrehamn. Møte kl. 19.00
13.-15.: Skjoldastraumen. Møter kl. 19.00
16.: Føresvik. Møte kl. 19.00
17.: Kopervik. Møte kl. 19.00
18.: Haugesund. Møte kl. 11.00
19.-20.: Veavågen. Møter kl. 19.00
21.-25.: Ytraland: Slipping
26.-31.: Kopervik: Maritim opplæring
Talere:
6.-12.: Sven Gunvaldsen
13.-20.: Knut Skårland
12.-20.: «Havlysguttene» (Sang)

Bjørgvin krets:
Misjonssekretær Truls Nygaard.
Kontor/mobil: 488 54 602, 909 25 642
E-post: truls@dism.no

Karmsund krets:
Misjonssekretær Georg Kallevåg.
Kontor/mobil: 906 87 847
E-post: georg@dism.no

Koordinator
Tor Øyvind Sandaker
Den Indre Sjømannsmisjon - Laksevåg/Bergen.
Kontor/mobil: 488 54 607
(ordinært onsdager):411 03 087
E-post: tor@dism.no

August:
1.-2.: Skudeneshavn. Møter kl. 19.00
3.-7.: Kopervik: Maritim opplæring
08.-9.: Kopervik. Møter kl. 19.00
Taler:
1.-2.: Georg Kallevåg
08. –9.: Kunngjøres senere
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Misjonsbladet
Trygg Havn
Landslotteriet 2015
Trekningsdato: 16. september
50 gevinster
1. gevinst:
Gavesjekk på storsenter/butikk: kr 25 000,2. gevinst:
Gavesjekk på storsenter/butikk: kr 15 000,3. gevinst:
Gavesjekk på storsenter/butikk: kr 10 000,Ta kontakt med Astrid på hovedkontoret
(tlf. 488 54 605) dersom du ønsker lodd.
Du trenger ikke sende «nakkene»
tilbake til hovedkontoret/ kretskontoret.

Gudmund Eikrem, misjonssekretær

Ut 2015 kr. 160,Årsabonnement kr. 350,Abonner på misjonsbladet vårt, og hold deg
oppdatert på Den indre Sjømannsmisjon.
Trygg Havn inneholder reportasjer, intervjuer,
Fritt ord, andakter m.m.
Ønsker du å abonnere kan du benytte
skjemaet nedenfor
Navn: ............................................................
Adresse: .......................................................
.....................................................................

Gi en gave
til Den indre
Sjømannsmisjon
Send SMS:
DISM 300 til 2380
300 = gavebeløpet.
Du kan velge beløp
mellom kr. 50 og 500.

Telefon: .........................................................
Send kupongen til
Trygg Havn v/Ingrid,
Postboks 1904 Damsgård,
5828 Bergen
Eller bruk e-post/telefon:
ingrid@dism.no / 488 54 606
Du kan også bestille med mobil:
Send TRYGG til 2380
Nr. 7 - 2015
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Retur: Trygg Havn
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Hør på meg

Hør på meg, dere kyster, lytt, dere folk fra det fjerne!
Herren kalte meg før jeg ble født, fra jeg var i mors liv,
har han husket mitt navn.
Jes. 49.1
Illustrasjonsfoto fra Helgelandskysten. Foto: I. H.

