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Alt har si tid
Alt har si tid … Forkynnaren 3.1
Eg blei beden om å gå inn på hovudkontoret til
misjonen, for å hjelpe til med dei administrative
oppgåvene. Som pensjonist hadde eg tida til eigen
disposisjon, og derfor kunne eg imøtekomme eit
slikt ønskje. Så har det blitt at eg har fått lov til å
delta/hjelpe til med det eg kunne i om lag to år.
1. september tar André Sætre over som
generalsekretær.
Og kva har eg erfart desse to åra?
Dette var ein heilt ny arbeidssituasjon for meg.
Kva kunne eg om misjonsadministrasjon? Eller
kva kunne eg om teologi? Slik kunne eg rekne
opp ein god del arbeidsoppgåver som eg ikkje
hadde erfaring eller utdanning i. Eg vil nok i
ettertid synes dei var vågsame dei som meinte eg
kunne gjere ein jobb i misjonssamanheng med
min bakgrunn. For meg er det ein forskjell i det
å vere skikka til kommunal administrasjon og
byråkrati, og det å drive ein misjonsorganisasjon.
Eg møtte mange nye menneske som har gitt
meg mykje visdom og glede. Menneske som tek
Guds ord på alvor, og som brenn for evangeliet.
Menneske som også har omsorg for at den enkelte
fiskar skal føla seg heime på fiskarheimane våre,
eller som skal føle seg vel om bord i Elieser. Fleire
spør: Er det mange som kjem på fiskarheimane ?
Er det mange som er innom Elieser? Kor går det
med kretsane? – Er det god aktivitet ? kjem det
mange på møtene?
For ikkje å snakke om det økonomiske engasjementet. Kor det skal gå med misjonen dersom
inntektene uteblir?
Og likevel står Preikaren sine ord fast: «Alt
har si tid». Saman med resten av landsstyret og
misjonsvenene, gler eg meg over at André Sætre
sa ja til å gå inn i stillinga som generalsekretær.
Vi må alle vere med å be om at Gud vil velsigne
hans virke slik at det verkeleg kan vere til framgang for misjonen, og til det beste for dei som
kjem inn under ordet. Vi andre som skal vere

støttene for han som leiar har også eit medansvar
for at han skal lukkast.
Det har vore situasjonar der eg nok måtte innrømme for meg sjølv at dette kunne eg ikkje. Til
dømes då eg blei beden om å forkynne på møter,
eller halde andakt enkelte stader. Kor liten eg
følte meg første gongen eg skulle ha ansvaret
for forkynninga, ikkje berre eit vitnesbyrd i ein
heimelg forsamling. Men så fekk eg tru for at han
som hadde kalla meg til arbeidet, han visste kven
eg var, og tok ansvaret.
Så har eg enno ein gong fått oppleve at menneska som eg har møtt sanneleg er forskjellige i
alt kva ein er. Då er det viktig at vi ser kvarandre
som gode kristne vener, sjølv om ein i enkelte
tilfelle ikkje deler kvarandre sine syn. I mange
høve gjeld det misstydingar av kva ein opplever,
eller det kan vere at eit ord om ein medvandrar
er blitt forandra i si vandring frå den eine til den
andre. Forklåringa til eitt av boda våre seier det
om lag slik «at vi skal tala fint om vår neste, og
tek alt det han gjer og seier, opp i beste meining»
Skulle eg oppsummere kva eg sit att med etter
desse to åra som dagleg leiar, er summen av det
heile ein stort takk. Takk til dei som gav meg
oppdraget, takk til alle eg møtte og som blei ein
del av kvardagen min, takk for den erfaring eg
gjorde - at Herren er med når vi legg vår sak fram
for Han. Og ikkje minst eit takk til mine næraste
medarbeidarar som bar over med ein nybegynnar
i misjonsadministrasjonen.
Det er sjølvsagt rett det Forkynnaren seier at
«Alt har si tid… Ei tid til å rive ned, ei tid til å
byggja, ei tid til å teia, ei tid for å tala, ei tid for å
kaste steinar, og ei tid til å samle steinar..» Derfor
er det viktig at den faste tid vi har til disposisjon
blir brukt etter Guds plan, etter Hans vilje.
Så skal vi alle få «vere sendebod i staden for Kristus»
på den plassen vi har. Takk for meg! Må Gud
framleis velsigne Den indre Sjømannsmisjon! 
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Andakt

Av Kjell Petter Eliassen

Det beste livet kan gi
1. Korinterbrev 1,5
En venn spurte meg en dag: «Hva er meningen
med livet?»
Det finns mange mennesker som stiller det
samme spørsmål. Mennesker som er på leting i
livets vrimmel, etter de virkelige verdier.
Den lille 5 års gutten sto framfor meg og skulle
lønnes for noe fint han hadde gjort. Frem for
ham holdt jeg en stor fin seddel og en liten mynt.
«Jeg tar mynten jeg, for papir har jeg så mye av!«
Vår oppfatning av hva som er best, eller hva som
har størst verdi, er ikke alltid riktig. En som vet
bedre må lære oss tingenes sanne verdi. Vi trenger å lære hvor og hvordan vi kan finne livets
virkelige verdier.
«For i Ham er dere blitt rike på alt, på all tale og
all kunnskap.»
1 Kor. 1,5.
Paulus takket Gud for at han hadde lært korinterne disse ting og velsignet dem med en rett
kunnskap. De var blitt rike på alle måter.
Hvordan? Paulus sier: «I Ham er dere blitt rike»
det vil si i Kristus.
Også den som ikke tror, kan gjøre nytte av
skaperverket og all den fysiske rikdommen i
denne verden. Men bare i Kristus kan vi bli virkelig rike, rike på alt – både fysisk, åndelig og evig.
I Kristus har vi ikke bare alt vi behøver for
dette livet, men også blitt rike på åndelige gaver.
Kjærlighet, glede, fred og håp – alt dette er vårt
ved Den Hellige Ånd.
I tillegg har vi fått det dyrebare løfte om at Jesus
skal komme igjen. Vi skal for alltid bli fri fra
synden, døden og sorgen.
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Allerede her og nå er den evige arven hos Herren
blitt vår! Den ligger gjemt i himmelen for oss i
påvente av den dagen da vi skal få ta den i bruk
fullt og helt.
Ved Guds nåde var Korinterne blitt beriket med
en klar forståelse av alle rikdommene i Kristus.
De hadde mottatt både lysten og evnen til å dele
det glade budskapet med andre.
De hadde fått en ny innstilling til synden, og
gledet seg over evangeliet om Jesus.
Og de ventet med lengsel på den dagen da han
skulle komme tilbake! De var rike! Selv om det
var mange problemer i Korintermenigheten,
Kunne det ikke overskygge det faktum at de var
rike i Kristus.
«Hva er meningen med livet? Hva er det beste livet
kan gi?»
Hvor leter du etter livets virkelige verdier?
Penger? Et fint hus? Dyre reiser? Underholdning?
Alt dette kan være bra. Likevel blir vi så ofte
skuffet av alt dette. Vi vet jo så godt at ingenting
av dette består. Allerede i morgen kan det være
borte!
Kristus og hans velsignelser er det beste livet
kan gi.
I Ham er vi rike på alt!
Herre, hjelp oss søke den rikdom som består og
varer evig. Amen. 
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Jeg er ikke glemt
Ottar Solheim fra Alsvåg var i mange år fylkessekretær i Nordland Kristelig Folkeparti.
I lang tid var han med i kommunalpolitikken for Øksnes kommune. Noen år som varaordfører.
I det private var han en ﬂittig diktskriver til forskjellige anledninger. Alle hans dikt bar bud om at
kristen tro bærer gjennom alt. Det siste av hans hånd skrev han på Tromsø sykehus. Kreften
hadde innhentet ham. Han hadde fått beskjed om at han ikke hadde lenge igjen å leve.
Naturligvis var dette en tung beskjed å få, slik det er for oss alle. Diktet bærer også her bud
om at troen på syndenes forlatelse, bærer gjennom alle vanskeligheter og sorger.
Han døde 8. juni 2001.
Eiliv Pettersen

Jeg er ikke glemt av Jesus
Jeg er ikke glemt av Jesus om motgang jeg møter nå.
Jeg er tegnet i frelserens hender, han har lovet å med meg gå.
Det var ei med en vanlig tørrpenn, min skyld ble tilintetgjort,
men med blodet som rant fra korset, det som gjelder ved himmelens port.
Det var merker fra bøddelens spiker, i det merket står navnet mitt.
I det blodet som rant ned fra hans hender ﬂyter kjærlighetsstrømmen fritt.
Det er inngravert og kan ei utslettes, men lyser mot ham hver dag.
Du er tegnet i mine hender - vi går resten av veien i lag.
Det offer jeg brakte fra himlen, for å redde fra evig dom,
det gjelder - selv om du ei ser det - det gjelder fra dagen du kom.
Om kvinnen kan glemme sitt spedbarn, så glemmer jeg aldri deg.
Du er tegnet i Jesu hender for å bli med på Livets vei.
Så kan veien som ligger der fremme kanskje bli steinet og lang.
Og frykten for det ukjente gjør det vansk´lig å gå den med sang.
Men han som meg kalte til frelse, har lovet å med meg gå.
Jeg vet at hva enn jeg møter, han skal ved min side stå!
Tromsø sykehus 16. januar 2001
Ottar Solheim
Alsvåg
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Reportasje

Tekst og foto: Ingrid Helland

Har takka ja til kallet
André Sætre (58) frå Lauvstad i Volda, har takka ja til kallet som general
sekretær i Den indre Sjømannsmisjon. Han har vore tilsett i organisajonen i
mange år, og dermed godt kjend i samanhengen.
Under misjonsfesten på Landsmøtet i Ålesund,
vart André Sætre innsett med bibelord (Mt. 28,1820) og forbønn ved dagleg leiar Ingolf Solsvik,
landsstyreformann Jon Kristian Lomundal og
landsstyremedlem Elin Magnussen.
Butikk og kafé
André Sætre vart i 1998 tilsett i Den indre
Sjømannsmisjon som kretssekretær i Sunnmøre
krets. Då hadde han i 20 år drive butikk og kafé
i Volda og i Hovdebygda. På det meste hadde
han 30 tilsette.

Under forbønnshandlinga på Landsmøtet.
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Randi
André er gift med Randi. Dei har vore saman
om butikkdrifta og om misjonen. Randi fortel
at ho kom med i Den indre Sjømannsmisjon før
ektemannen. – Eg var med i kretsstyret i seks
år frå 1988.
I 9991 fekk André spørsmål om han ville reisa
som fritidsforkynnar i dei næraste kommunane.
– Og det svara eg ja til, seier André.
Stødig og god
Etter nokre år som kretssekretær begynte
André Sætre som administrasjon- og økonomi-
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Men eg er audmjuk over oppgåva, legg André
til. – Eg gler meg over gode medarbeidarar i
Landsstyret, på hovudkontoret og elles i organisajonen.
Randi, som er tilsett på eit dagsenter for eldre,
er også roleg for at André har tatt det rette valet.
Dei har likevel gitt generalsekretær-stillinga ei
prøvetid på eitt år, og André har søkt permisjon
like lenge frå sekretærstillinga i Møre og Romsdal.
Ragnar Hansen går inn i stillinga som misjonssekretær i Møre og Romsdal i denne perioden.
Ekteparet flyttar ikkje til Bergen. General
sekretæren skal pendla, og kjem også til å ha
heimekontor.
Randi og André Sætre.

leiar på hovudkontoret. Då pendla han mellom
Sunnmøre og Bergen.
Sidan vart det avdelingsleiar-stilling på Bil
& Gummiservice i Ørsta, før han var tilbake
som misjonssekretær (kretssekretær) i Møre og
Romsdal frå 1. januar 2009.
André Sætre blir omtala som ein stødig og
god mann. Han har stor arbeidskapasitet, og i
følgje kretsformann Karsten Gjerde, på DISM sitt
Landsmøte, har dei i kretsstyret hatt lite å gjera,
– for André ordnar det meste.
Representant for arbeidarane
Sætre har ved fleire anledningar vore arbeidar
ane sin representant i Landsstyret. Siste gongen
frå 2012-2014, og har dermed vore tett på prosessen med å finna ny generalsekretær.
I fjor haust vart han utfordra av Landsstyret
til å gå inn i stillinga, – men då svara eg nei med
ein gong.
Vart roleg
Spørsmålet kom likevel tilbake i vinter. – Då sa
eg ikkje tvert nei, men lova å be over det. Eg vart
etter ei stund roleg for å seie ja til kallet, og har
sidan hatt ei ro i meg om at dette er rett.

Familien
Randi og André har fått fire gutar og ei jente, og
alle er med på «vegen». Det er også kome barnebarn - til stor glede for besteforeldra.
Kjenner på saknet
For nokre år sidan opplevde dei å mista den
nest eldste sonen i kreft. Han døydde berre 17 år
gamal. – Vi kjenner på sorga og saknet, vert ikkje
kvitt den. Trøysta vår er at han var ein k risten.
Derfor er vi trygge for kor han er, og at han har
det godt der. Men saknet vil alltid vera der.
Slita bukseknea
Etter forbønnshandlinga på Landsmøtet, helsa
André forsamlinga m. a. med desse orda: - Vi
må slita bukseknea i Den indre Sjømannsmisjon
og be om vegen vidare. Ved sal av Oslo
Sjømannskirke kan vi få god økonomi. Då er
det viktig å ikkje ta for store steg!
André Sætre tar til i stillinga 1. september, og
vi ønskjer han velkommen som generalsekretær
i Den indre Sjømannsmisjon! Guds signing over
tenesta!
Ingolf Solsvik fungerer som dagleg leiar til den
nye generalsekretæren er på plass. 
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Om bord i «Elieser 6»

Tekst og foto: Jan Arve Birkeland

Herman Blindheim

Frå lengst bak - til matros
Vi møter Hermann Blindheim
om bord på Elieser ved kai på
Mjølstadneset i Møre og Romsdal.
Hermann er 17 år og kjem frå Vigra,
ei av fleire øyar som ligg på rekke
nord-vest av Ålesund.

følte eg at det var noko godt. Den kvelden starta
Jesus noko nytt i Hermann sitt liv.

For inntil to år sidan var båten Elieser ukjend
for Herman, men på den tida vart livet forandra
for ungguten.

Tre kameratar
Dei tre kameratane Leif Arne , Hans Isak og
Hermann har fått eit nært forhold til båten Elieser
og «indre sjø». Dei har danna gruppa «Havlys».
Namnet seier noko viktig. Jesus er verdas lys, og
dette ynskjer dei å formidle til andre. Dei reiser
no ivrige rundt på møte i bedehusa på Sunnmøre
og syng og vitnar – b
 rennande for at fleire må ta
i mot Jesus.
Så vil vi ynskje Hermann lykke til vidare! Må
Guds rike velsigning kvile over han og gruppa
«Havlys» si teneste! 

Lengst bak
– Medan båten låg i Ålesund, fekk eg møte Jesus
om bord der, seier Hermann.
Det var kameraten Hans Isak som fekk han
med. – Du må kome og vere med på båten Elieser,
sa Hans Isak til Hermann. – Eg vart motvillig
med, og sette meg lengst bak i båten. – Eg følte
at dette var framand, fortel Hermann, samtidig
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Matros
I sommar har Hermann vore om bord i Elieser i
fire veker som matros. Dette har han gledd seg til
heilt sidan han fekk spørsmål frå kaptein Harald
Thorsen om å vere med som mannskap.

Reportasje

Reportasje Tekst og foto: Helge Hogganvik
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Koldtbord på
misjonsfesten.

Kretsårsmøte i Agder krets
Lørdag 14. juni ble kretsårsmøtet for Agder arrangert i Å bedehus i Lyngdal.
Årsmøtet ble innledet med andakt av Thorvald
Hartviksen, tidligere forstander i Lyngdal
Frikirke. Han talte over Ap.gj. 2.42-47.
Betydelig aktivitet
Kretsårsmøtet ble ledet av kretsformann Helge
Hogganvik. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Av årsmelding fremgår det at dette er det
93. arbeidsår i Agder (tidligere Kristiansand
krets), og det er fortsatt betydelig aktivitet i
kretsen. Mange gir uttrykk for stor glede over at
Den indre Sjømannsmisjon kommer for å holde
møter der mange andre organisasjoner har lagt
ned sin virksomhet.
Aktiviteten viser også igjen i regnskapet i
form av kollekter, inntekter fra basarer og gaver.
Også siste året er betydelige summer sendt videre
til misjonen, samtidig som mange har fått høre
budskapet om Stedfortrederen.
Kretsstyret
Disse ble valgt: Kjetil Fredriksen, Svein Ove
Stallemo, Egil Falkum og Helge Hogganvik.
Varamedlem: Olav Straume.
Mulig felles kretsstyre med V
 est-Viken
Styret ønsket å høre årsmøtets mening om et
tettere samarbeid med Vest-Viken, og mulighet

for et felles kretsstyre for de to kretsene. Einar
Kristoffersen er misjonssekretær for begge kretsene, og han orienterte litt om hvordan han så
på et slikt samarbeid. Han orienterte om at VestViken ønsker et slikt samarbeid, og at han selv
også ser et slikt felles kretsstyre som en fordel
for arbeidet. Han presiserte at ordningen kan
reverseres dersom det ikke fungerer.
Det ble enighet om å stemme over et forslag
om å søke Landsstyret om et felles kretsstyre for
Agder og Vest-Viken. Avstemmingen viste stort
flertall for å søke Landsstyret om en ordning
med felles kretsstyre sammen med Vest-Viken.
Vi ble enige om å flytte årsmøtene til mars –
og at disse heretter skal være avholdt før påske.
Frelsen i Jesus alene
Misjonsfesten ble ledet av Kjetil Fredriksen, og
vi fikk lytte til flott sang av Finsland Musikklag.
Det var Einar Kristoffersen som holdt tale. Han
tok utgangspunkt i Rom. 11.33-36.
Etter talen var det koldtbord og kaker. Takk
til misjonsvennene ved Å bedehus som ordnet
lokaler og koldtbord til ca. 60 gjester.
Elin Magnussen fra Landsstyret hadde en fin
orientering om misjonen, landsmøtet og Trygg
havn. 
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Tekst og foto: Helge Hogganvik

Kretsårsmøte Trøndelag krets
Etter formiddagsmøte i Trondheim fredag 13. juni, gikk turen med
«Elieser 6» til Levanger. Flere fra Trondheim var med på turen for å delta
på lørdagens møter.

Margot Røvik snakket
om Rekruttering.

Lørdag 14. juni begynte
med god frokost og sol
fra skyfri himmel og
sommertemperatur.
Første post på programmet var bibeltime med
Paul Nørstebø. Møtet
var godt besøkt og forkynnelsen ble godt mottatt. Bibeltimen ble ledet
av Kristian Røvik.

Etter en fortreffelig fiskemiddag ble det tid til
en middagslur eller en tur på land.
Så var tiden for årsmøtet kommet – med 20
stemmeberettige til stede, en liten økning i forhold til de siste årene.
Kretsformann Jon Kristian Lomundal ønsket
velkommen og åpnet med 5. Mos. 6,13: Herren
din Gud skal du frykte, og Ham skal du tjene.
Ved Hans navn skal du sverge.
Misjonssekretær Gudmund Eikrem tok for
seg årsmeldingene for kretsen og Titran fiskarheim, og orienterte om arbeidet i kretsen.
Regnskapene for kretsen, Havlysenteret og
Titran fiskarheim ble referert og godkjent uten
merknader. Kretsens økonomi, foreninger og
kontakter og virksomhet ble omtalt under ett.
Rekruttering oppleves som vanskelig.
Kristian og Margot Røvik delte sine erfaringer
og tanker omkring emnet. Vi ble oppfordret til
å være frimodige og invitere folk med på møter.
Petra Johansen fortalte om sine positive opplevelser ved salg av lodder og julehefter og ved
radiomøter på Mausundvær.

Kretsblad kontra Trygg Havn ble drøftet i lys
av innhentede opplysninger fra andre organisasjoner med erfaringer fra sammenslåing.
Årsmøtet avventer landsstyrets behandling.
Valg av kretsstyret:
Jon Kristian Lomundal - By i Åfjord
Kristin Føll
- Rissa
John Helge Sandberg - Sokndal
Per Kilvik
- Kyrksæterøra
Magnhild Jakobsen
- Vingvågen
(Sundlandet)
Kristian Rørvik
- Trondheim  1. vara
Nora Hanssen
- Trondheim  2. Vara
Kåre Waterloo
- Inderøya 
3. Vara
Kretsformannen informerte om vedtaket i
landsstyret om salg av Sjømannskirken og om
ansettelse av André Sætre som generalsekretær.
Til slutt var det misjonsfest med fullsatt
Elieser, tale ved Paul Mattis Nørstebø og sang
av Grenseteamet. 

Grenseteamet sang på misjonsfesten.

Trygg Havn
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Årsmøte i Namdal
krets av DISM
Omkring 20 misjonsvenner fant veien om
bord i «Elieser 6» ved Jernbanekaia i Namsos,
pinseaften 7. juni 2014.
Formannen innledet med å minne om Joh. 1,1:
«I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud,
og ordet var Gud».
Jordens salt og lys
Tema for bibeltimen var Jesu ord i Bergprekenen:
«Dere er jordens salt! Dere er verdens lys!»
Bibeltimeholder, Dagfinn Sandal, understreket
tydelig hvor sterke ord Jesus her bruker. Jesus
talte til alle troende, og det sies ikke at vi skulle
eller burde være, men at vi ER!
Årsmelding og valg
Årsmeldingen beskrev et ganske normalt driftsår
der de trofaste har stått på med foreningsarbeid i
våre etter hvert fåtallige gjenværende foreninger,
med å legge til rette for møter ved besøk av
forkynnere, og med salg av lodder og julehefter.
Høydepunkter i årets virksomhet var s esongen
på fiskarheimen i Vandsøya og julesalget på
Hallarheim i samarbeid med Normisjon.
Utfordringen er å finne nye som kan gå inn i
tjenesten der noen må trekke seg tilbake p.g.a.
alder og helsesituasjon.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent, og
regnskapene for kretsen, Havly Vandsøyvågen
og Titran Fiskarheim ble enstemmig tatt til
orientering etter noen oppklarende spørsmål
og svar i tilknytning til kretsregnskapet.
Kretsstyrets sammensetning etter valget:
Hanna Sørensen, Ivar Arne Aarmo, Johannes
Strømsnes, Karstein Myklebust, Brit Einvik og
Leif Martin Skagemo.

Leif M. Skagemo

Varamedlemmer: Inger Leirvik, Aud Dekkerhus
og Solfrid Høvik.
Misjonsfesten
avsluttet på en svært god måte kretsmøtedagen.
Skipper Harald Thorsen hadde åpningsord,
mannskapet stilte opp med Eliesersangen og
en kort presentasjon, og husmor Tone Kallevåg
og matros Arne Hansen sang flere vakre og
innholdsfylte sanger.
Dagfinn Sandal talte ut fra Joh. 6,63: «Det
er Ånden som gjør levende …» Dette er for
kynnelsens og vitnesbyrdets håp! Det gir et helt
nytt liv, – et liv som består for Gud! «Alle som
drives av Guds Ånd, er Guds barn.» (Rom.8,14).
Dagfinn hadde som vanlig mye å gi også gjennom
sang og gitarspill. Denne gangen fikk vi i tillegg
høre utmerket trekkspillakkompagnement av
maskinist Geir Edvardsen.
Mannskapet, anført av husmor Tone, vartet
opp med fristende servering, og praten gikk
livlig i pausen.
Misjonsofferet innbrakte 9.430 kr til k retsen,
og åresalget mer enn 4.000 kr til Elieser. Vi
takker alle for gode gaver! I tillegg kommer
middagssalget med over 3.000 kr. Totalt kom
det dermed inn rundt 17.000 kr i løpet av dagen.
Festen, og dermed årets kretsmøte, ble avsluttet
med sang av Tone og Arne, og Tone delte med
oss noen sterke opplevelser fra arbeidet om bord
i Elieser.
Takk til Eliesermannskapet og Dagfinn som
gav oss en minnerik pinseaften, men mest takk
til Gud som var til stede med sin Ånd! 
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Reportasje

Tekst og foto: Gudmund Eikrem

Gleden i Jesus
28 barn i alderen 7 til 12 år deltok
på sommerleiren på Sørheim leirsted
på Averøy. I tillegg var det fem
hjelpeledere og fem ledere.
Hjelpeledere er de som har begynt i 8. klasse og
som ønsker å fortsette som ledere på leir. Det er
flott også av den grunn at vi fortsatt får samlet
de under Ordets hørelse.
Nysnø
Sommerleirene varer i tre døgn. Helst med
sommervær – sol fra klar himmel og bade
temperatur i vannet. Men, denne gang ei! Fredag
20. juni vekslet mellom sol og regn. Vi fikk et lite
håp om bedring… Lørdag våknet vi med nysnø
på fjellene på andre siden av fjorden.
Ikke så mye sommervær å skryte av, nei. I tillegg ble det rekord-nedbør (i form av regn). Men,
hva gjør vel det når vi har sol inne og sol i hjertet!?
Ønsker seg gleden i Jesus
Marte Sofie Leithaug hadde bibeltime og fortalte
en lyttende barneflokk om gleden i Herren.

Snart samling.

Trygg Havn

Ikke noe sommervær å skryte av, nei.

Marte har siste året vært elev på Bildøy. På
påskeleiren spurte jeg henne om hun ville ha
andakt på sommerleiren og hun svarte b egeistret
ja. Frimodig spurte jeg om hun kunne ha en
bibeltime også. Hun behøvde ikke betenkningstid. Svaret var ja!
Det er kanskje ikke så
vanskelig når gleden ikke bare er
noe man snakker om men som
man kjenner i hjertet.
Og – det som hjertet er fylt av,
det kommer til syne i det ytre. Vi
kan alle se at Marte Sofie er en
glad ungdom.
Jeg ser på barna og ser at
flere lytter og ønsker seg denne
gleden i Jesus.
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På vei til padlekonkurranse.

Marte Sofie Leithaug hadde andakt og bibeltime.

Til sjøs
Lørdag ettermiddag var det opphold mellom
bygene. Vi dro til sjøs og hadde padlekonkurranse i kano.
Jenter mot gutter. Mestringen var ikke helt god.
Jentene tok en ekstra runde – kanskje det var en
avledning av guttene som skjærer ut til styrbord
før de kommer tilbake på kurs.
Guttene kom først i mål, men når kunstneriske
kruseduller og øvrige forhold tatt i b
 etraktning,
ble det dømt uavgjort. Alle fikk premie.

himmelen når vi vet at tusener blir frelst hver
dag over hele verden.

Fest og glede
Søndag var det undertegnede som hadde bibeltimen. Spørsmålet var: kan vi gjøre Jesus glad
– og hvordan?
Ikke alle hadde tenkt at det var en mulighet.
Jo da, det kan vi. Det er fest og glede i himmelen
hver gang et menneske vender om til Jesus.
Lignelsen om den fortapte sønnen fjerner enhver
tvil. Da skjønner vi at det ofte er fest og glede i

En plan
Tema for bibeltimen på mandag var om Jesus
har en plan for livene våre. Svaret er et stort JA!
Vi sang: Når Jesus meg kaller da svarer jeg JA...
for hele mitt hjerte skal Frelseren ha, JA … Når
djevelen frister da svarer jeg NEI… og når han
meg lokker da følger jeg ei, NEI …
David var en enkel liten gjetergutt. Forskjellen
mellom ham og andre gutter var at han kjente
GUD.
Når han gikk imot Goliat gikk han i Guds
navn og vant.
Når vi går i Jesu navn går vi trygt på veien til
himmelen. Ingen ting kan rive oss bort fra Jesus.
Selv ikke rekordnedbør kan hindre oss i å ha
det gøy sammen med hverandre og Jesus!
Vi ønsker alle en fortsatt velsignet og god
sommer! 
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Fritt ord

Tekst: Liv Kjersti S. Thoresen – generalsekretær i Menneskeverd

Liv Kjersti S. Thoresen
Liv Kjersti S. Thoresen er generalsekretær i Menneskeverd. Organisasjonens hovedoppgave er å styrke bevisstheten om menneskets verdi før det er født, ved alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser og
ved livets avslutning. http://www.menneskeverd.no/

Abortﬂoken
Hvilke tiltak bør vi satse
på for å redusere antall
svangerskapsavbrudd?
Djervt!
I slutten av mai fremmet KrF et forslag i helseog omsorgskomiteen om hvordan vi ytterligere
kan redusere antall svangerskapsavbrudd. Det er
djervt av KrF å ha som mål at antall aborter skal
reduseres med en tredjedel i løpet av en tiårsperiode.
Statistikken denne våren viste en svak reduksjon
for 2013. I fjor ble det utført 14 773 svangerskapsavbrudd sammenlignet med 15 232 i 2012. Det
betyr 459 færre aborter enn året før og en nedgang på tre prosent. Det er veldig bra og vitner
om et steg i riktig retning. Samtidig er det fortsatt
slik at aborttallene holder seg jevnt høye. Ett av
fem svangerskap ender med abort. Hvilke tiltak
bør vi prioritere for å løse opp denne vanskelige
og sårbare floken?
Det informerte valget
Handlingsplanen for forebygging av uønskede
svangerskap og abort for 2010–2015 presiserer
at kvinner og par som vurderer svangerskapsavbrudd skal ha lett tilgjengelig tilbud om
informasjon og veiledning. En studie om legers
informasjons- og veiledningsplikt overfor abortsøkende, viser at abortloven gir utstrakt juridisk
rom for å veilede og hjelpe kvinnen til å ta et valg
hun kan leve med. Kvinnen skal ha informasjon
om hvilke rettigheter hun har og hva samfunnet
kan tilby henne. I tillegg skal hun opplyses om
de medisinske virkningene og inngrepets art.
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Dagens kvinner bør også få informasjon om
at det kan oppstå psykiske reaksjoner etter en
abort, da helsemyndighetenes brosjyrer omtaler
dette. Ligger ikke disse premissene til grunn,
svekkes kvinnens forutsetninger for å ta et informert valg – et reelt valg.
I Dagbladet den 31. mai fortalte en anonym
kvinne en sterk historie om hvordan hun opplevde sin egen abort som fant sted for to år siden.
Mellom linjene etterlyser hun de sanne faktaene
om hvilke ettervirkninger som kan ramme en.
En abort er ingen quick fi x. Slike historier viser
at informasjon og veiledning om abort, og hvilke
psykiske og fysiske ettervirkninger som kan
ramme en, er viktig og nødvendig informasjon
som må ligge på bordet før kvinnen gjør sitt valg.
Man kan spørre seg om den anonyme skribenten
hadde gjort et annerledes valg om hun hadde fått
hjelp til å se mulighetene sine? Ved å sikre god
informasjon og veiledning til gravide kvinner
kan det resultere i at uønskede svangerskap heller
blir et gode, fordi kvinnen ser hvilke muligheter
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hun har og forstår at abort nødvendigvis ikke er
den enkleste utveien ut av «uløkka«.
Tusenlapper eller småmynter?
Studier viser at økonomi er en av årsakene til at
unge kvinner velger abort. Å bli gravid uplanlagt når man er student, har studielån opp
etter ørene eller er på vei inn i arbeidslivet, er
for mange en uheldig situasjon å havne i. Som
i de 20 foregående årene er det fortsatt aldersgruppen 20–24 år som har den største forekomsten av svangerskapsavbrudd. I 2013 ble det
utført 24,5 aborter per 1000 kvinner. Samtidig
er kvinner i denne aldersgruppen mest fruktbare og biologisk sett best egnet til å få barn.
Dette paradokset har blant annet Anne Eskild,
professor ved Kvinneklinikken på Akershus
Universitetssykehus, påpekt. Økonomiske
faktorer konkurrerer med morsrollen og mange
unge gravide ser på det å bli mor som et taps
prosjekt. Dette medfører at vi er på kollisjonskurs med biologien og at valget om abort ofte
blir det eneste alternativet.
I samarbeidsavtalen som ligger til grunn for
regjeringssamarbeidet loves det at engangs
stønaden skal økes. Foreløpig er dette beløpet økt
med kun 3 000 kroner. Vi forventer at det blir en
reell økning i neste års statsbudsjett. En kvinne
i dagens samfunn kan med sikkerhet hevde at

denne differansen ikke er utslagsgivende og at
en engangssum på 38 750 kroner neppe fungerer
som en reell økonomisk støtte. Fordeler du denne
summen på barnets første leveår, ender man opp
med en et beløp som er helt utilstrekkelig. Til
sammenligning får en kvinne i fast arbeid, en
hel årslønn utbetalt – som ofte er ti ganger så stor
som engangsstønaden. Eskild overdriver derfor
ikke når hun hevder at dagens fødselspengeordning er «tilrettelagt for 50-åringer.» Noen
k vinner vil motta i pose og sekk, mens andre
må ta til takke med litt vekslepenger.
Poltikk påvirker reproduksjon
Det er grunn til å tro at i hvert fall noen unge
gravide ville valgt å bære frem barnet sitt hvis
den økonomiske tryggheten var tilstede og god
informasjon om hva samfunnet kan tilby deg,
var gitt i forkant. Mange med oss har i lengre tid
hevdet at en økning av engangsstønaden er på
høy tid. KrFs konkrete forslag om å øke denne til
2 G eller 170 000 kroner, er en god begynnelse og
bør være politisk mulig. Det vi investerer i støtte
til unge kvinner og par som velger å føde fram
sine barn, blir et gode for vårt samfunn på lang
sikt. Når vi vet noe om hvorfor så mange velger
abort, etterlyser vi politisk vilje til å prioritere
tiltak som kan fungere. Politikk påvirker reproduksjon. Gi gravide en reell valgmulighet. 
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Då Gud grep inn

Tekst og foto: Ingrid Helland

I denne spalta utfordrar vi lesarane våre til å senda inn historiar frå dagleglivet der Gud heilt konkret har gripe
inn. Har du ei historie vi kan bruka, kan du senda den på e-post til: ingrid@dism.no, eller per brev til:
Trygg Havn v/ Ingrid Helland, Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen.

Vår Gud kommer
Henta frå boka Gjennom brott og brann ved Ivar H. Gamman , Den indre
Sjømannsmisjons Forlag, 1952. Opplevinga er skrive av Sigurd Moen.
Salme 50,3
Under mitt virke i Den indre Sjømannsmisjon
har jeg opplevd flere ganger at Gud har hjulpet.
For mange år tilbake hadde Tromsø Kretsstyre
bestemt å avholde et stevne på Bjorelvenes i
Lenvik. Emissærene Trulssen, Johan Johnsen
og jeg var beordret sammen med stedets prest
til å delta på stevnet. Dette stevne skulle nemlig
holdes på en lørdag og en søndag.
Skulle jeg nå frem til rett tid, måtte jeg reise
fredag. Men hvordan skulle jeg komme
avgårde. Ingen lokalbåt gikk den dag, og det
var ingen veiforbindelse. Den eneste utvei var å
reise med båt. Den gang var det ingen her som
hadde en liten motorbåt som kunne skysse. Jeg
hadde heldigvis en stor 3-rums spissbåt som en
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av mine brødre brukte under fiske i Lofoten. Det
var det eneste befordringsmiddel jeg hadde til
min rådighet. Dagen kom da jeg skulle i vei, men
den fredagen var det kuling av nord-øst, altså
motvind. Min bror og flere av mine naboer som
kjente til at jeg skulle reise, sa til meg at det var
helt umulig for meg å komme noen vei alene i
den stormen og motvinden.
Til dette svarte jeg at hvis det var Gud som
hadde bestemt at jeg skulle delta på det stevnet,
da måtte jeg komme frem.
Da tiden var inne til å dra, ba jeg min bror hjelpe
meg å få båten på sjøen. Han protesterte og sa det
var helt umulig for meg alene å komme noen vei
i slikt vær. Jeg nevnte for ham at Gud hadde gitt
meg visshet om at jeg skulle komme til stevnet,
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Det blåste fremdeles sterkt. Illustrasjonsfoto: J. A. Birkeland

og han ble med og hjalp meg å få båten på sjøen.
Det blåste fremdeles sterkt. Da vi hadde ordnet
båten og alt var ferdig til start, tok jeg av meg
jakken og la den ned i båten. Idet jeg sa adjø til
min bror og steg inn i båten, sa jeg høyt så min
bror hørte:- I Jesu hellige navn tar jeg på tur!
Og etter at jeg hadde tatt en tre-fire tak framover med årene, ble det momentant helt stille
på havet. Over dette ble jeg overmåte lykkelig
og glad. Jeg jublet i min ånd, og priste Gud av
hele mitt hjerte. Jeg sang og ba høyt og opplevde
Herrens hellige nærvær.
Da jeg på denne måte var kommet fremover et
par kilometer, sluttet jeg å ro. Jeg tok da til å
reise masten og strekke seilene. Samtidig satte
jeg styre for båten. Da dette var gjort, knelte jeg
ned og sa til Gud: - Nå har jeg gjort hva jeg kan,
jeg har satt opp mast og seil, men Herre, du må
sende meg medvind hvis du har bestemt at jeg
skal være med på det stevnet. Da jeg hadde talt
til Gud i bønn, satte jeg meg til å ro igjen og
begynte å synge på sangen: «O, at jeg kunne min
Jesus prise, som jeg av hjertet dog så gjerne vil.»

Da jeg var ferdig med første vers og begynte på
andre, kom Gud med vinden. Lovet være hans
dyrebare navn! Jeg måtte få tak i styrvolden
og legge årene inn. Vinden fylte seilene og den
øket og øket, så jeg hadde full hyre med å seile
fremover uten å minske seil. Klokken var 3 etter
middag da jeg tok på tur, og klokken 7 aften var
jeg kommet frem til bestemmelsesstedet. Da
hadde jeg tilbakelagt omkring 5 mil. All ære til
Gud og Lammet. Dette kan jeg si så langt jeg
har fått nåde til å stole på Gud, har han aldri
skuffet meg. Priset være hans hellige navn i tid
og evighet!
Vi hadde det godt sammen på stevnet. Ganske
mange folk var samlet, og jeg er forvisset om
at Guds ord som de dagene ble utsådd under
møtene var ikke forgjeves. Kunne vi alle Herrens
ringe, små, bare mere leve i disse ord: I tillit og
stillhet skal eders styrke være. Da ville vi få
oppleve vidunderlige ting i Herrens fortrolige
samfunn.
Gud velsigne Den indre Sjømannsmisjon! 
Ap. gj. 15,9. 
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Landsmøte

Av Ingrid Helland

Forhandlingsmøtet
Det var 120 påmelde til Landsmøtet på Borgund Folkehøgskole i Ålesund.
Til saman var det 105 stemmeberettiga.
Ingolf Solsvik vart vald til ny landsstyreformann
etter Jon Kristian Lomundal. Lomundal har siste
periode vore konstituert formann, og ønska ikkje
gjenval. Ingolf Solsvik vart vald ved akklamasjon.
Med seg i Landsstyret fekk Solsvik:
Lise Kristin Andersen, Indre Billefjord – ny
Jon Kristian Lommundal, Åfjord
Endre Stople, Skjold
Elin Magnussen, Flekkerøya
Ingrid Helland, Åsane – ny (representant
for dei tilsette, vald av dei tilsette)
1. vara: Eli May Grønlund, Storslett
(møter fast i styret)
2. vara: Karsten Gjerde, Tomrefjorden
3. vara: Johan Hegle, Kverneland
Generalsekretær André Sætre er sekretær for
landsstyret med møte- og talerett. Før årsmøte
sakene tok til, innleia dagleg leiar og lands
styreformann forhandlingsmøtet.
Dagleg leiar Ingolf Solsvik:
• Det er «mannskapsbyte» i misjonen. Mange
blir pensjonistar.
• Fiskarheimen Stamsund treng oppussing og
modernisering.
• Inntektene i
misjonen har gått drastisk ned.
• Havly Røst er i god forfatning.
• Elieser er i god stand.
• Vedtak i landsstyret 26.06.14:
Administrasjonen vil sjå på lønnsnivået til
dei tilsette.
Landsstyreformann Jon Kristian Lomundal:
• Forunderleg – kome inn pengar etter kvart
som vi har hatt behov.
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• Imponert over innsatsen til frivillige og tilsette.
• Landsstyret har hatt sine styremøte.
• Heimesida til DISM er oppe og går.
Samtale om arbeidet
Under samtale om arbeidet, hadde fleire ordet.
Mesteparten av innlegga dreidde seg om salet av
Oslo Sjømannskirke. Utdrag frå samtalen:
Gunnar Prestegård: Håper at Sjømannskirken
på Bygdøy kan halda fram som misjonsstasjon.
Ikkje lett å finna eit lokale i Oslo som kan
erstatta Sjømannskirken. Forslag til Landsmøtet:
«Landsmøtet vedtar at Hovedstyret i DISM går inn
i forhandlinger med styret for Sjømannskirken i
Oslo om salg og videre drift av Sjømannskirken
på Bygdøy.»
Det var fleire kommentarar til forslaget:
André Sætre: Går for forslaget til det landsstyret
har bestemt.
Aslaug Vinje: Korleis skal salet foregå? Kven
skal kjøpa? Vanskeleg å forholda seg til dette.
Lars Christian Gjerlaug: Vi ber styret om å
vera i kontakt med styret i Oslo i denne p
 rosessen
når salet skal foregå. Ikkje selga utan samarbeid
om vidare drift.
Truls Nygaard: I Bergen
vart Fiskarheimen seld og
kontoret flytta. Ein del sår
etter salet, men arbeidet
er drive vidare. Dersom
vedtaket blir omgjort, er
det eit teikn på mistillit
til styret.
Aslaug Vinje

Foto: Ingrid Helland
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Landsstyret: F. v. Jon Kristian Lomundal, Eli-May Grønlund, Ingrid Helland, Elin Magnussen, Ingolf Solsvik,
Foto: Håkon C. Hartvedt
Endre Stople (bak). Ikkje til stades: Lise Kristin Andersen og André Sætre 

Reidar Kvilhaug: Følgje det som Landsstyret
har bestemt. Må ha midlar til å driva arbeidet
vidare.
Arne Wilhelm Haugland: Hatt vond følelse
etter avgjerda om sal av Oslo Sjømannskirke.
Kor går vegen vidare ved sal på open marknad?
Har vi bruk for så mange pengar?
Etter samtalen gjekk landsmøtet til avstemming over forslaget til Prestegård. Landsmøtet
gjekk inn for landsstyret sitt vedtak om sal av
eigedommen på det opne markedet.
Samtalen held fram:
Jan Paus: Har aldri vore tanken at Oslo
Sjømannskirke skulle seljast og midlane brukast
til anna enn kristent arbeid.
Håkon C. Hartvedt: Skulle gjerne hatt eit
Elieser-skip til. Ønskjer havnemisjon i Oslo og
andre stader. DISM ein organisasjon for kystens
befolkning.
Inga Maria Bjørsvik: Har alltid hatt god
forkynning i Oslo Sjømannskirke, og vore oss
bevisst at vi var ein del av DISM. Dei to siste
åra har dette bleikna. Har tillit til vedtaket til
Landstyret.
Einar Vederhus: Vondt det som skjer med
Oslo Sjømannskirke. Guds vilje må skje.

Nils Håkon Urangsæter: Landsstyret har ikkje
signalisert å legga ned i Oslo, men oppretthalda
verksemda.
Lars Christian Gjerlaug: Trist med vedtaket.
Håper Landsmøtet veit kva dei har gjort!
Ingolf Solsvik: Ved sal av Oslo Sjømannskirke:
Misjonen har som mål å driva DISM sin
virksomhet i området. Skaffar oss handlefrihet til å rusta opp i Stavanger og Bergen,
re-etablera i Kristiansand, samarbeida med t.d.
Samemisjonen om leirstader, rusta opp Elieser.
Knut Oldeide: Saknar i årsmeldinga om nedgang av antal foreiningar. Kor mange foreiningar
igjen? Dei er sjølve barometeret på inntektene i
misjonen. Hjelper ikkje med millionane dersom
inntektene ikkje aukar.
Tone Kallevåg: Millionar kan ikkje redda
misjonen, men b
 rennande
misjonsfolk. Gud har
ein plass i Oslo. Be fram
levande vitne som brenn
for å nå ut med evangeliet.
André Sætre: Takk
for tillit til Landsstyret.
Audmjuk til oppgåva som
generalsekretær. Misjon er
menneske som er tende for
å vitna om Jesus. Gud vil
Håkon C. Hartvedt 
DISM vidare! 
Foto: Ingrid Helland

Nr. 8 - 2014

20

Landsmøte

Hva Gud har behag i
Arnfinn Barlaup har inntil nylig vært ansatt som misjonssekretær i Stavanger
krets av DISM. Fra 1. august gikk han over i ny stilling som lærer ved Jærtun
lutherske Friskule på Bryne. På Landsmøtet holdt Arnfinn to bibeltimer.
Utdrag fra den første bibeltimen:
Tema: Rop med fryd du ufruktbare du som ikke
fødte. Jes. 4.1
Joh. 2.12-22: Det gamle og det nye tempelet.
Noen mener denne teksten sier noe om basarer
og julemesser.
Joh. 2. 14-16: På tempelplassen fant han dem som
solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne
som satt der. Da laget han seg en svepe av tau
og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene
og oksene deres med dem. Han strødde penge
vekslernes mynter utover og veltet bordene deres,
og til dem som solgte duer, sa han: «Få dette bort!
Gjør ikke min Fars hus til en markedsplass!»
3. Mos. 1.3 forteller hvorfor de måtte slakte en
okse: For å være til Guds velbehag!

Jes. 53,6: Men han ble såret for våre lovbrudd,
knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk
fred, ved hans sår ble vi helbredet.
Jes 55,1 Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere
uten penger, kom og kjøp korn og spis! Kom,
kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling!
Uten penger og betaling: få nåde!
Jes. 4.1. Rop med fryd du ufruktbare du som
ikke fødte.
Du som ikke kan «føde» en eneste god gjerning
som behager Gud.
Hva har Gud behag i? Mt. 3,17: Gud har kun
behag i Jesus! 

Hva gjorde Jesus i tempelet? Kom for å rense
tempelet. Her satt mennesker og solgte og hjalp
andre slik at de kunne komme i rett forhold til
Gud, trodde de. De solgte offerkjøtt som skulle
behage Gud. Trodde de gjorde Guds vilje.
Hva sa Jesus? Gjør ikke min fars hus til en handelsbod. Guds hus er ingen plass der du kan eller
skal betale for frelsen. Du skal ikke komme med
et eneste lite offer, ikke en liten «due» en gang.
Heb. 10,1: Loven inneholder bare en skygge av
alt det gode som skulle komme, ikke det sanne
bildet av tingene. Hvert år bæres det fram offer
som stadig er de samme, men med disse makter
ikke loven å gjøre dem som ofrer, fullkomne.
Umulig at Gud kan ha behag i mine offer og mitt
strev.
Hva har Gud behag i?
Arnfinn Barlaup Foto: Ingrid Helland
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På Landsmøtet
fra Salten krets
Elin Hagen ble frelst på Havly i Svolvær
i 1957, og kom på den måten med i
arbeidet i Den indre Sjømannsmisjon.
Først på Havly i Svolvær. Siden i Bodø.
I Bodø hadde Salten krets (DISM) eget misjonshus
med møtesal og kretskontor. I tillegg hadde kretssekretæren leilighet i huset. Det ble drevet et godt
«indre sjø-arbeid» ut fra misjonshuset, og Elin
ble aktiv i ungdomsforeningen og i musikklaget
da hun flyttet dit. – Flere av oss unge reiste også
rundt og hadde møter i distriktet. Vi kjøpte til og
med en bil som vi brukte på møteturene, minnes
Elin.
Ingen faste ansatte
Misjonshuset ble solgt. Nå leier Salten
krets en leilighet og et kontor i lokalene til
Normisjon i Bodø. Leiligheten, som kalles
for «Elieserstua», blir brukt som møtelokale.
Kretsen har i dag ingen faste ansatte, men med
Elin Hagen som kretsleder og Kjell P. Eliassen som
nestleder, styrer de kretsen sammen med resten
av kretsstyret. – Hver 14. dag steller vi til lørdags
kafé i «Elieserstua» med sang, andakt, salg av mat,
sosialt samvær og åresalg. Elin forteller lavt, men
engasjert.
Reiser rundt
- Vi er en fin vennegjeng som ennå reiser rundt
i distriktet og har møter. Etter hvert har vi faste
plasser som vi kommer tilbake til. Folk er så takknemlige når vi kommer.
Elieser – et stort pluss
I tillegg arrangeres julemessa hvert år, og når
Elieser kommer til byen stiller «vennene» atter
opp. De inviterer barnehager, steller til for
middagstreff og ringer rundt og inviterer til møter
og kafé om bord. – Det er et stort pluss når Elieser

Elin Hagen på Landsmøtet.

kommer, sier Elin på sin klingende nordlands-
dialekt.
Elin og Bjørn
Elin har vært gift med Bjørn Hagen siden
ungdommen av. Han var brannmann av yrke,
men måtte etter hvert gå over i annet arbeid. Elin
og Bjørn fikk tre barn og siden tre barnebarn. «…
det var sagt om Bjørn, at før slukket han branner,
men siden brant han for at budskapet om Jesus
måtte nåes ut til alle mennesker, og at andre måtte
tennes i brann for Herren Jesus.» Bjørn døde 23.
januar i år, og sitatet er hentet fra minneordet Kjell
P. Eliassen skrev etter Bjørn Hagen.
Alene
For første gang kommer Elin på Landsmøtet uten
sin kjære Bjørn. – Det er rart å være her alene, men
jeg vet Bjørn hadde villet det. Hun ser på meg og
fortsetter: - Det er mange ting som blir «for første
gang», og jeg må igjennom det. Selv om det er mange
å snakke med, føler jeg meg litt ensom likevel.
Det vanskeligste er å komme hjem til tomt hus.
Når det blir på det verste, må jeg ta en tur ut på
kirkegården. – Det er mange som ber, og det
hjelper, har Elin erfart.
Veldig bra
Elin Hagen har tenkt nøye gjennom livets utfordringer, og fått kraft og styrke fra sin Herre og
Frelser til å gå videre i livet. Midt i sorgen og
savnet etter en kjær ektemann, har hun kjent på
at dette Landsmøtet har vært veldig bra, som hun
uttrykker det. - Forkynnelsen har vært god, og
kveldsmøtene fine. Forhandlingsmøtet gikk også
bra, avslutter Elin. 

Nr. 8 - 2014
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Landsmøte

Av Ingrid Helland

Landsmøte-drypp
Høyrt og sett på Landsmøtet

Tre av gutane i «Havlys» song på opningsmøtet.
- Misjon er å møte noen i deres hverdag.
Jon Kristian Lomundal på åpningsmøtet
torsdag kveld.

Gudrun og Kåre Undal likar seg på Landsmøtet.

Arne Wilhelm Haugland fekk fram smilet
hos tilhøyrarane på misjonsfesten, lørdag
kveld.
 - Norge treng eit misjonsfolk som ber. Eg ønskjer eit godt Landsmøte
som rustar oss til å gå vidare i Den indre Sjømannsmisjon. Slagordet
kan vi vera stolte av og løfta høgt: Havets folk - Herrens folk. Ingolf
Solsvik på opningsmøtet.

Trygg Havn
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 Jesus kom for å gi oss ny relasjon – ikkje for å gi
ny religion. Barnekår kviler ikkje på oppførsel – men
kviler på fødsel. Hemmeligheten til livsforandring er
ikkje å ta seg saman, men å vera saman med Jesus.
Misjonssekretær i Karmsund krets, Georg Kallevåg
på misjonsmøtet fredag kveld.
Måsøy rett før påske: 17 av 35 innbyggarar kom om
bord på Elieser. Ingen som oss kjent var kristne.
Betelskipet kjem fram der det ikkje er bedehus.
Berre det er ein kai har vi mulighet til å koma. Elieser
er ein unik reiskap på desse småplassane. Husmor
på Elieser; Tone Kallevåg på misjonsmøtet fredag
kveld.

Tid til den gode praten.

Rubbestadneset: På kommandobroen sto Aud, som
ble min kone, og siden har hun stått der.
Guds rike består i en ny fødsel – ikke i plastiske
operasjoner.
Festtaler Arne Wilhelm Haugland, på misjonsfesten
lørdag kveld.

Karsten Gjerde (t.v.) og Gunnar Martinsen i djup
konsentrasjon.
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 Det begynte som familieforetak, og vi syng enkle
evangeliske songar.
Gruppa ADONAI på
misjonsfesten lørdag kveld

Det var sol og varme
under landsmøtet. 

 På busstur til
Trollstigen.
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Haustmøte på Fjordly/ Bryggja i Nordfjord 27.-28. sept.
Laurdag 27. september
16:00 Innkvartering/registrering/Velkomstkaffe
17:00 Bibeltime ved misj. sekr. Truls Nygaard
18:00 God kveldsmat
19:00 Misjonsfest Andakt ved Dagﬁnn Sandal Song: Vevring musikklag og Dagﬁnn
Sandal, Misjonsglimt og bilder, Servering av kafﬁ/kaker
Søndag 28. september
09:00 Frukost
11:00 Søndagsmøte ved Dagﬁnn Sandal, nattverd. Offer til DISM
12:30 Middag med avslutningssamling
Pris kr. 750,- for overnatting og mat (Ta med sengetøy)
Enkeltmåltid frå kr. 100,- til 150,Enkeltrom kr. 100,- i tillegg (Begrensa antal enk.rom)
Påmelding til kretskontoret (helst innan 20. sept.):
Tlf.: 55 34 93 13/18 (Mob: 909 25 642 TN)
E-post: dismbergen@dism.no

Bli med på høsttur til Stølsdokken Fjellhotell,
Golsfjellet
7.-11. september 2014
Ankomst søndag kveld til middag. Avreise torsdag etter frokost.
Pris pr. person i dobbeltrom: Kr. 2.920,Pris pr. person i enkeltrom: Kr. 3.520,Bindende påmelding til Karin Andersen tlf. 934 67 604 senest 24. august.
Reisemåte: Buss fra Oslo til Fagernes (Valdresekspressen).
Det går også tog til Gol.
Arr: foreningen «Sjøglimt»
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Seilingsplan
Karmsund krets:
August:
01.: Kopervik: Maritim opplæring
02.–3.: Kopervik. Møter kl. 19.00
04.–08.: K
 opervik: Maritim
opplæring
09.–10.: S kudeneshavn.
Møter kl. 19.00
Taler:
02.–03. og 09. – 10.: Georg Kallevåg

Stavanger krets:
August:
11.–17.: I ngen møteturopplegg 
mottatt innen fristen

Agder krets og Vest
Viken kretser:
August:
18.: Farsund. Møte kl. 19.00. Farsund
Musikklag
19.: Høllen, Søgne. Møte kl. 19.30.
Logos
20.: Høllen, Søgne. Møte kl. 19.30.
Marit & Marta
21.: Lillesand. Møte kl. 19.00. Mosby
Damekor
22.: Lillesand. Møte kl. 19.00.
Randesundkameratene
23.: Arendal. Møte kl. 19.00.
Evangelieteamet
24.: Arendal. Møte kl. 19.00
25.: Risør. Møte kl. 19.00. Salig
blanding

Gavebarometer

Telefonnumre og e–
post for ev. kontakt:

26.: Brevik. Møte kl. 19.00.
Mangelrødguttane
27.: Skien. Møte kl. 19.00. Ved Tro
28.: Larvik. Møte kl. 19.00. NLM
Musikklag
29.: Sandefjord. Møte kl. 19.00.
Kvelde Musikklag
30.: Sandefjord. Møte kl. 19.00.
Sangvennene
31.: Tønsberg. Møte kl. 19.00
Taler:
18.–31.: Einar Kristoffersen

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-6/13968599605733
Karmsund krets:
Misjonssekretær Georg Kallevåg.
Kontor/mobil: 906 87 847 E–post:
georg@dism.no

September:
01.: Holmestrand. Møte kl. 19.00.
Botne kirkekor
02.: Drammen. Møte kl. 19.00.
Hokksund Felleskor
03.: Horten. Møte kl. 19.00. Sanglaget
Andebu
04.: Melsomvik. Møte kl. 19.00. Jane
og Tore?
05.: Melsomvik. Møte kl. 19.00.
Brødrene Klavenæs
06.: Nevlunghavn. Møte kl. 19.00.
Aas Musikkforening
07.: Langesund. Møte kl. 19.00.
Emmaus
Taler:
01.–04.: Einar Kristoffersen
05.–06.: Terje Treidene

Stavavanger krets:
Misjonssekretær Terje Treidene.
Kontor/mobil: 488 54 611, 406 46 303.
E–post:
Agder og Vest Viken kretser:
Misjonssekretær Einar Kristoffersen.
Kontor/mobil: 488 54 614, 926 29 298
E–post: dismkragero@gmail.com
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!
Trygg Havn
Tidende for Den indre
Sjømann smisjon nr. 8/2014
– 126. årgang

Vær ikke redd
Vær ikke redd for Jesus er med deg
ser hva du trenger til akkurat nå.
Vær ikke redd for Jesus vet om deg
Kjenner de tankene du bærer på.

Mye vil skremme deg
prøve å lamme deg
men ingen kan rive deg
ut av Guds hånd.

Han holder hånd om deg,
verner og styrker deg,
gir alt du trenger
ved sin Hellig Ånd.
Håkon C. Hartvedt

God stemning på
Landsmøtet i Ålesund

Les frå Landsmøtet side 18–24

Les også: Intervju med generals
ekretær André Sætre
Frå lengst bak – til matros
| Gleden i Jesus | Kretsår
smøter

Årsabonnement kr 350,–
Tilbud ut 2014: kr 175,–
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: ............................................................
Adresse: .......................................................
.....................................................................
Telefon: .........................................................

Send kupongen til Trygg Havn v/Ingrid,
Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen
eller e-post til ingrid@dism.no,
eller på tlf.: 48 85 46 06.
Nr. 8 - 2014
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Retur: Trygg Havn
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Arkivbildet

Fiskerheimsbetjeningen i Stamsund på 1990-tallet
Bestyrer Eiliv Pettersen, husmor Agnes Pettersen,
assistentene Berit L. Johansen og Astrid Pedersen.

