Nyhetsbrev fra Den indre Sjømannsmisjon, Stavanger krets, mars 2020

DISM 140 år (1880 – 2020)

Kjære vener av Den indre Sjømannsmisjon!
Av generalsekretær Arne Helleland. Publisert 24.3. 2020.

Vi er inne i ei svært vanskeleg og utfordrande tid. Å leggja ned all
møteverksemd og å utsetja kretsårsmøta og Landsmøtet er ganske
drastiske tiltak.
DISM har tatt på alvor dei råd og avgjersle som til ei kvar tid blir gjeve av
sentrale og kommunale helsemyndigheiter, og har derfor avlyst/utsett møte
og arrangement for å vera med å hindra spreiing av koronaviruset.
Når alle samlingane er avlyste, fører det til manglande arbeid/oppgåver til fleire av våre
tilsette, og dermed uteblir kollektane. Som ein konsekvens vart 11 av våre tilsette permitterte
frå fredag 20. mars – i ulik grad.
Forkynnarane, + misjonssekretær i Nordland krets, er permitterte, medan dei andre
misjonssekretærane, og kontorsekretær i Trøndelag krets, er på jobb ein dag i veka.
Frå tysdag 24. mars går fem av mannskapet på «Elieser 6» ut i permisjon.
Havly Røst er open og styrar Rino Jassal er ikkje permittert.
Havly i Stamsund er stengt. Styrar Anita Malmin har 20 % stilling for førefallande arbeid.
Fiskarheimen på Vandsøya er open og vert drive av frivillige.
På Sørheim leirstad er leirane avlyste, men oppussinga som er i gang held fram, og styrar
Mari Seljehaug er derfor ikkje permittert.
Alle Seaman´s Mission-stasjonane er stengte. Vi har ingen aktivitet der.
Generalsekretæren og dei på hovudkontoret er ikkje permitterte.
Trygg Havn kjem ut som vanleg, og heimesida og DISM si Facebook-side blir jamt
oppdaterte.
Det er viktig for oss å understreka at misjonssekretærane, landsstyreleiar og generalsekretær
er tilgjengeleg på telefon og på e-post. Ta kontakt dersom du har behov for å snakka med
nokon av oss!
I denne tida er det ekstra nødvendig å minna om å ta vare på kvarandre. Bruk telefonen og
ring til dei du veit sit einsam, eller er sjuke. Eit lite ord kan ha meir å seia enn du anar.
Helsar dykk med orda i 2 Tess 3,16
«Må fredens Herre sjølv gje dykk fred, alltid og på alle måtar. Herren vere med dykk alle!»

Kretsårsmøtet på Kvitsøy
En fin flokk misjonsvenner hadde funnet vegen til Kretsårsmøtet på
Kvitsøy lørdag 7.mars.

Etter fine velkomstord fra formannen for Kvitsøy Bedehus, Edvin Ydstebø, innledet Einar
Kristoffersen årsmøte med bibeltime. Han tok utgangspunkt i tekster fra 3.Mos.19.
Overskriften «I samklang med Ordet» sammenfatter mye av det som kom fram i bibeltimen.
Vi tolker og lar ikke Ordet få si det det sier. Men Ordet står fast! Den som bryter Guds lov
kommer under Guds dom og går fortapt. Loven er Guds hellige vilje. Og lytter vi hva dette
Ordet sier må vi bekjenne med Brorson:
«Å, jeg er en synder stor! Det er all min navneære, bedre kan det ikke være når jeg hører
lovens ord. Men da du er JESUS blevet, og fordi min skyld du tok, derfor står mitt navn
innskrevet deilig nå i Livets bok.»
Regningen for våre synder ble betalt da Jesus ofret sitt eget dyre blod. Vi har vår frelse i
Ordet – Jesus. Likevel har vi så lett for å lete i vårt eget hjerte etter frelsen. Ordet skal ikke
forgå. Dette Ordet sier at Jesus ingenlunde skal slippe deg og ingenlunde forlate deg. Du er
frelst i og med dette løftet.

Årsmøtet
Etter en velsmakende middag som misjonsvennene på Kvitsøy serverte var det tid for selve
årsmøtet. Årsmelding og regnskapsoversikt ble godkjent uten vesentlige kommentarer.
Det var valg på nye styremedlemmer til Kretsstyret. Jostein Vik og Even Ydstebø stod på
valg og begge ble gjenvalgt. Arne Strømstein fra Fogn kom inn i styret for ett år. Han
erstatter Arne Helleland som gikk ut av styret p.g.a. sin nye rolle som generalsekretær.
Kjellaug Spanne og Johan Hegle blei valgt til vararepresentanter.

Festkveld med basar
Tidlig lørdag kveld var det så duket til en festkveld med basar. Etter at foreningen
«Sneklokken» hadde sin siste basar for 2 år siden var det Kvitsøykarane som stod for

arrangementet i år som i fjor. Små og
store møtte opp og bedehuset var så godt
som fullsatt. Bjarte Espevik ledet basaren
på en glimrende måte. Jostein Vik hadde
andakt og Elisabeth Gjerde gledet
forsamlingen med gode og evangeliske
sanger. I pausen var det mat og loddsalg.
Folk var i virkelig godlag denne kvelden.
Mange flotte gevinster skiftet eier i løpet
av effektiv trekking. Etter basaren kunne
Kvitsøykarane sende ca. 31.000,- til
misjonen.
Det må rettes en stor takk til alle misjonsvennene på Kvitsøy som stod på for å gjøre dette til
en minnerik årsmøtedag for Stavanger krets.

Arne Helleland er ny generalsekretær
Arne Helleland (53) frå Tau i Ryfylke er tilsett som generalsekretær i Den indre
Sjømannsmisjon frå 1. mars 2020. Det første året som konstituert.
Helleland tar over som generalsekretær etter Ingolf Solsvik (75).
I august 2019 vart Helleland tilsett som koordinator for betelskipet «Elieser 6». Denne
oppgåva tar han med inn i den nye stillinga. Han har også dei fire siste åra vore medlem av
styret i Stavanger krets av Den indre Sjømannsmisjon.
Arne er gift med Siv-Mette. Dei er foreldre til fire og besteforeldre til sju.
Vi ønskjer den nye generalsekretæren varmt velkommen, og ber om forbønn for han og hans
familie.

Vårbasaren 2020
Loddsalget til Vårbasaren er i full gang, men slik det ser ut nå så må den planlagte
basarkvelden på Solborg 29. april avlyses. Men vi håper loddbøkene som er sendt ut
blir utsolgt og at trekningen gjennomføres den 29. april.
Vårbasaren pleier å gi kretsen ei inntekt på nærmere 70.000,-. Vi har sendt ut loddbøker for
60.000,-. Det er ennå mulighet for å kjøpe lodd ved å ta kontakt med kretskontoret (Se
kontaktinfo siste side).

Vanskelig tid for misjonen
«Vi er inne i ei svært vanskeleg og utfordrande tid. Å leggja ned all møteverksemd og å
utsetja kretsårsmøta og Landsmøtet er ganske drastiske tiltak.»
Denne uttalelsen kom fra den nye generalsekretæren i Den indre Sjømannsmisjon.
Når møtevirksomheten uteblir så uteblir også mye av inntektene til misjonen. Og selv om
ansatte blir permitterte så har misjonen fortsatt store driftsutgifter til leieutgifter på lokaler,

drifts og vedlikehold på Elieser og fiskerheimene og lønn til de som fortsatt trenges for å
holde hjulene i gang.
Vi ønsker også å være oppegående og i full drift igjen så snart myndighetene gir signal til å
lempe på restriksjonene.
I kretsnytt har vi ikke brukt mange ord om penger, men i denne utgaven tillater vi oss å
nevne dette. Vi håper det er mange av dere lesere som fortsatt vil være med å støtte opp om
DISM. Du kan gi din gave direkte til Stavanger krets ved å bruke:

- Kontonr. 3201.21.64075
- VIPPS 127819
Vil du bli fast giver eller gi din gave med skattefradrag er det best å kontakte hovedkontoret
på :

- telefon 488 54 605
- E-mail dism@dism.no

Planlagte møter i Stavanger krets:
Alle møter som var planlagt er avlyst inntil videre p.g.a. situasjonen vi er i nå.
Vi oppfordrer alle våre kontakter til å planlegge slik at vi kan komme til by og bygd for å ha
møter så snart myndighetene gir åpning for det igjen.
For deg som hungrer etter Guds ord er det mye godt å finne på nettsiden www.youtube.com.
For å finne god tale og sang kan du bruke søkeord som:
- Kolosserne 3
- Steinsdalen bedehus
- Vasvik media
Vi oppfordrer også til å følge med på nettsiden til Den indre Sjømannsmisjon, www.dism.no
La oss være i bønn for og med hverandre i tiden som ligger foran oss! I vår medietid er det
gode muligheter til å opprettholde kontakt og vennskap gjennom telefon og internett! Det er
lov å ta kontakt med oss i DISM for å slå av en prat. Nå tar vi oss tid for og med hverandre!

Må fredens Gud være med dere alle!
Vær også med i bønn for ansatte og frivillige i Den indre
sjømannsmisjon og at Guds sanne ord må nå inn i hjertene til folket
vårt!
Den indre Sjømannsmisjon, Stavanger krets
Hetlandsgt. 12
4344 Bryne

Kontonr.: 3201.21.64075
Vipps
: 127819
Epost: jostei-v@online.no
Tlf.:
908 73 780
www.dism.no
Facebook: DISM Stavanger krets

