Nyhetsbrev fra Den indre Sjømannsmisjon, Stavanger krets, januar 2020

DISM 140 år (1880 – 2020)

Kretsårsmøte og stor basar på Kvitsøy, lørdag 7. mars
I år er kretsens årsmøte lagt
til Kvitsøy bedehus.
Vi håper mange vil ta turen til
Kvitsøy denne tidlige
vårdagen.
Årsmøtedagen avsluttes med
den store Kvitsøybasaren til
inntekt for Den indre
Sjømannsmisjon. Basaren som
arrangeres av Kvitsøykarane er
en opplevelse i seg selv.
Kjør til Mekjarvik og parker gjerne bilen der. Ta ferja til Kvitsøy og det blir organisert skyss
fra ferja til bedehuset.
Program for dagen
11.30 Velkommen til årsmøte / bibeltime
12.30 Middag
13.30 Årsmøte
15.30 Kaffepause
18.00 Festkveld m/basar

Ferjeruter (aktuelle tidspunkt)
Fra Mekjarvik
Fra Kvitsøy
08.50
16.20
10.10
20.40
17.00
22.20
Ferjeturen tar ca. 35 minutt.

Saker som ønskes tatt opp og forslag til kandidater til kretsstyret, må meldes skriftlig
innen 15. februar.
Årsmelding og regnskap blir lagt ut på nettsida til Den indre Sjømannsmisjon senest
22. februar (www.dism.no).
Med tanke på servering av middag, meld deg på innen 1.mars 2020 til Jostein Vik,
mob. 908 73 780 eller e-mail: jostei-v@online.no.

Andakt
Andaktsboken «Ett er
nødvendig» av H.E. Nissen
er oversatt bl.a. til spansk
og engelsk. Denne boken
deler vi ut til uttallige
sjøfolk gjennom Seaman’s
Mission.
Her er en litt forkortet utgave av andakten for 1. januar:
Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.
Rom.10.1.
Vi vet ikke om Jesus kommer igjen dette året. Men ett kan vi være overbevist om: Det
kommer en dag da alle andre spørsmål er likegyldige. Da dreier det seg alene om frelse eller
fortapelse.
Du som er født på ny, må bli befestet i troen på Jesus i det nye året. Du vil ikke møte
noe i dette året som han ikke kan hjelpe deg gjennom. Han vil selv være din styrke, din kraft,
din frimodighet. Derfor skal du ikke være redd, men stole fullt og fast på han som har frelst
deg. Han vil fortsette og fullføre gjerningen han har begynt.
Er du ingen kristen, må be du be om at dette året må bli ditt frelsesår! La ham ikke
søke deg forgjeves! Omvend deg til Herren!
Mer enn noen annet trenger vi at et Åndens vær får blåse inn over landet vårt. La oss
be Gud om vekkelse. Tenk om vi enda en gang kunne oppleve at ørkenen blomstrer som en
rosehage!
Ingenting er umulig for Gud. Han er ikke avhengig av ytre forhold. Han er underets
Gud som kan oppvekke døde.
La oss derfor be Gud om frelse, frelse for oss selv, for dem som står oss nær, for folket
vi kaller vårt og for misjonsarbeidet Gud har gitt oss ansvaret for. Det nytter å be. Gud er en
bønnhørende Gud – også i det nye året.

Vårbasaren
Basaren blir på Solborg folkehøgskole onsdag 29.april kl. 18.00.
Loddbøker blir sendt ut i månedsskifte februar/mars til alle som har mottatt loddbøker
tidligere. Dersom du ønsker endringer ber vi om tilbakemelding om dette innen 20.februar.
Kretsstyret sørger for hovedgevinstene. Har du gevinster som passer til hovedlotteriet eller
kveldstrekningen er vi takknemlige for det.
Dette er en fin måte å møte mange misjonsvenner, samtidig som dette arrangementet gir
kretsen kjærkomne inntekter til misjonsarbeidet. Hjertelig velkommen!

Familien Anita og Steinar Malmin har flyttet til Stamsund i Lofoten.
Anita er fra 1. januar ansatt som styrer i 100 % stilling på Fiskarheimen i Stamsund. Steinar
skal også reise som forkynner for landsstyret, med hovedvekt på Nord-Norge.
Familien er nå på plass i Stamsund.
Vær med i bønn for familien Malmin og det arbeidet de er satt til i DISM!

Seaman’s Mission

(mai til september)

Planleggingen av sommersesongen er i
gang. I år er det meldt inn enda flere anløp
av cruisebåter til Stavanger enn tidligere.
Her har vi mulighet til å nå mange sjøfolk
med evangeliet, og du kan få være med.

Frivillige medarbeidere
Først vil vi takke alle dere som var med
som frivillige sommeren 2019. Dere er
velkommen til å være med kommende
sommer.
Vi vil gjerne komme i kontakt med nye som kan tenke seg å være med i dette arbeidet.
Det vi trenger er deg som kan koke kaffe og servere kjeks, stå på kaien og dele ut
invitasjoner til sjøfolka eller være en god samtalepartner for dem som kommer til Salem,
Stavanger.

Strikkeluer
I fjor kom det inn rekordmange strikkeluer til glede for sjøfolka. Takk til den enkelte som
bidrog! Har strikkedilla fortsatt er det en kjærkommen gave vi kan formidle videre.

Forbønn
Vær med i forbønn for så vel forberedelser som for selve arbeidet i Stavanger, Bergen,
Ålesund og Honningsvåg! Be høstens Herre drive arbeidere ut i denne viktige
innhøstingstiden!
__________________________________________________________________________
Annonse:

Bli med skoleskipet Gann på tur i 2020!
Det er rift om plassene på turene i 2020.
Reiserutene for 2020. Sett av datoene i kalenderen nå.

Sommercruise:
16. - 23. juli

Cruise til Danmark og Tyskland med seiling
gjennom Kielkanalen
25. juli - 2. august. Cruise til Olsokfeiring på Færøyene. Turen
går også innom Shetland.
7. – 9. august
Skjærgårdssang Langesund. Hotelloppdrag, overnatting m/frokost og billettpakke.
Busstur Stavanger – Langesund t/r kan kjøpes i tillegg!
Mer informasjon om turene finner du på www.gann.no,
Kontakt Skoleskipet Gann på e-mail: post@gann.no eller telefon: 51 85 48 60.
_______________________________________________________________________________________

Planlagte møter i Stavanger krets:
Januar:
30. – 31.

Tau

Knut Skårland / Johne Varland

Tau
Frøyland
Ognedal
Bore bedehus
Voster
Bore bedehus
Mattingsdal
Ueland i Varhaug
Buøy

Knut Skårland / Johne Varland
Einar Sunde
Knut Skårland
Jostein Vik
Knut Skårland
Jostein Vik
Einar Kristoffersen
Einar Kristoffersen
Knut Skårland

Egersund
Kvitsøy (Kretsårsmøte/basar)
Vatland
Kvilldal
Saron Bryne
Solheim
Jelsa/Hebnes

Einar Kristoffersen
Thomas Kjær Olsen?
Thomas Kjær Olsen
Thomas Kjær Olsen
Knut Skårland? Jostein spør.
?
Knut Skårland

Kvilldal
Solborg Vårbasar

?
?

Tau

Truls Nygård

5.

Gyland

Helge Krosli

18. – 21.

Landsmøte på Frekhaug

Se program på www.dism.no

Februar
1. – 2.
2.
6.
16.
18. – 19.
20.
24.
25. – 27.
26.

Mars:
3. – 8.
7.
10. – 12.
13. – 15.
18., 19.og 22.
22.
24. – 29.

April:
12. (1.påskedag)
29.

Mai:
22. – 24.

Juni:

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

Vær med i bønn for møtene våre!

Vinter- /vårprogrammet for ditt bedehus / forening.
Vi ønsker å besøke dere enten det er på bedehuset eller i
husfellesskap. Hjelp oss å nå ut med informasjon om arbeidet vårt!
Vi kommer mer enn gjerne til dere!
Vær også med i bønn for ansatte og frivillige i Den indre
sjømannsmisjon og at Guds sanne ord må nå inn i hjertene til folket vårt!
Den indre Sjømannsmisjon, Stavanger krets
Hetlandsgt. 12
4344 Bryne

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

