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Forventningar
Forventningar er for meg eit magisk ord. Det kan romme så mykje,
det har i seg så mykje spanande. – Tenk; forventningar!
Forventningar. Å ha forventningar til Herren
må vere eit sunt teikn, og gir signal om at det er
liv i den trua du har. Og Herren er rik nok til å
fylle ditt beger med forventningar slik at du ikkje
treng vende tomhendt heim og tilbake til kvardagen. Du kan bli fylt med inspirasjon, åndeleg
påfyll, og styrke for kvardagen. I Herrens ord
finn du styrke i løftet om at «Han gjev den trøytte
kraft, og den som ikkje har krefter, gjev han stor
styrke.» Jes 40,29.
Når så Den heilage Ande gjer slike ord levande,
får du stetta dine behov og forventningar.
Vegen vidare. Mange har forventningar til kva
som skal vere «vegen vidare» for DISM, og er
opptatt av misjonen sitt arbeid og at misjonen
framleis skal vere eit godt reiskap for Herren.
Dette er personar som har fått eit spesielt
engasjement i orda frå Herren, om å «Gå ut å
gjere alle folkeslag til læresveinar…» Ja, enkelte
har fått eit kall og ein «nød» for at folk skal få
oppleve kva det vil seie å ha samfunn med Jesus
Kristus som ei livgjevande og frigjerande kraft i
kvardagen. «Lat ikkje hjartet dykkar uroast! Tru
på Gud og tru på meg!» Joh 14,1. Vi har framleis
anledning til å invitere våre medmenneske til
Jesus for å få leggje av det som uroar.
Eigedommen på Bygdøy. Ei av dei store sakene på
agendaen til Den indre Sjømannsmisjon, er også
spørsmålet om kva ein skal gjere med misjonen
sin eigedom på Bygdøy. Og forventningane spriker. Forventningar om at eigedommen skal bestå
slik den er og blir driven i dag. Forventningar om
at misjonen skal bruke verdien av eigedommen til
å utvikle misjonen vidare. Forventingar om at det
synet ein sjølv representerer skal vinne.

Landsmøtet. Endeleg vil eg også peike på forventningane til landsmøtet som (når du les
dette) var på Borgund Folkehøgskole 26.-29.
juni. Og spørsmålet som melder seg er følgjande:
Kva forventningar hadde du til samlinga?
Var forventningane dine knytt til dei saker og
det som skulle forhandlast om på møtet?
Eller var forventningane dine knytt opp mot
det som Misjonens Herre kunne gje av visdom,
råd og styrke på vegen? Han som er rik nok for
alle som påkallar Han.
La du dine tankar og planar fram for Han –
framfor dette landsmøtet, og bad om at Han ville
rettleie og gje visdom til å framheve det som er
Hans plan for misjonen sitt arbeid vidare?
Mi bøn. Der er mi bøn og mitt ønskje at du legg
dine forventningar fram for Herren i bøn, slik at
dei samtalar og vedtak som vart gjort er det som
Misjonens Herre også vil kjennast ved.
Vil velsigne. Herren vil også velsigne Den indre
Sjømannsmisjon sitt arbeid, og den enkelte –
sjølv om det er sommar. Det kan vi takke for.
Ha høge forventningar til Herren, han som har
all makt i himmel og på jord!
God sommar! 
Min Jesus, du min dyre skatt,
mitt bange hjertes fred,
til deg mitt hele håp er satt,
til deg som for meg led.
Hos deg får liv og virke mål,
mitt hjerte ild, min vilje stål.
Med deg ved roret er jeg trygg,
om sjøen raser stygg.
Hans Smith 1921
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Andakt

Ved Elin Hagen, Bodø

Be – Let – Bank på
Hva er bønn? Bønn er samtale og fellesskap med Jesus
– vår Herre og Frelser.
Det er vel ikke mange ting Bbibelen taler så
meget om som bønnen. Det er ikke vanskelig å
forstå at der har Gud gjemt noe av livets største
hemmelighet.
Han har satt foran oss en åpen dør – gitt oss
adgangsrett. Han venter på oss og gleder seg hver
gang våre hender foldes. Kanskje sørger han når
han ser våre rastløse hender…

Slik er det også med oss som Guds barn. Vi er
blitt kjent med en spesiell person; Jesus Kristus.
Han er blitt vår venn, og så er jeg så frimodig at
jeg spør: Hvor ofte snakker du med han?
Jeg sa til å begynne med at å be er å samtale
med Jesus. Da kan vi gjøre det samme som når vi
snakker med mennesker: Vi kan stille spørsmål.
Vi kan be om ting og vi kan be for noen spesielle.

Jesus ba selv: Lukas 11.1-2: En gang var han et
sted og ba. Da han var ferdig, sa en av disiplene
til ham: «Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte
sine disipler.» Han svarte: «Når dere ber, skal
dere si: Far! La navnet ditt helliges. La riket ditt
komme…».
Og så lærte ham dem Fadervår.

Å lytte, er også viktig i samtalen med Jesus. For
å lytte er det nødvendig å være stille. Hvor ofte
får vi det til?
Har du en god stol hjemme hvor du slapper
ordentlig av? Kanskje kan du tenne et lys og bare
være stille..?

Lukas 11,9-10: «Bed så skal dere gis. Let så skal
dere finne og bank på så skal det lukkes opp for
dere. For hver den som ber han får og den som
leter han finner og den som banker på, for ham
skal det lukkes opp.»
Slik kunne vi sitere utallige vers i Bibelen om
bønn, noe jeg ikke skal gjøre nå, men ettersom
jeg tenkte på ordet BØNN, så jeg for meg en vei
– og tenkte: Livet kan sammenlignes med en vei
som vi kan kalle livsveien. Den starter en dag
– når vi blir født, og ender en dag – når vi dør.
Hvor lang denne veien blir for den enkelte av oss,
er det ingen som vet.
På vår vandring møter vi mange forskjellige
mennesker som vi samtaler med; i familien, vennekretsen, på arbeid, naboer, i menigheten m.m.
Når vi fører en samtale, stiller vi kanskje
spørsmål – og får spørsmål tilbake. Da er det
viktig at vi lytter / hører hva den andre sier til oss.

Trygg Havn

Bønn åpner slusene inn til Guds mektige hav,
leste jeg en gang. Det var flott sagt!
Gud er en stor og mektig Gud. Han er rik nok
for alle som kaller på han, sier Paulus i Rom.
10.12. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all
deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Fil. 4.19
Det er denne Gud Jesus taler om i Berg
prekenen i Matt. 5-7.
Be så skal dere få, siterte jeg til å begynne med.
Bønn er den fattiges rett hos Gud. Bønn er
tiggerens eneste mulighet. Du har opplevd rike
tider i ditt liv. Kanskje overflodstider. Du vet
hva en kristen kan glede seg over, og du har ofte
jublet.
Men du har også opplevd det motsatte. Kjent
deg «tørr og fattig, svak og tom». Noe gikk galt.
Noe ble tapt. Du hadde det bra. Men mistet det
hele.
Hvordan er situasjonen i dag? Det er en stor
Gud som innbyr. En som vet hva du trenger. En
som har det du mangler. Han står her for å gi.
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Dine hender er tomme. Hans er naglemerket
og fulle av fred. Bønnen kan forandre din livssituasjon.
Be – Let – Bank på. Vidunderlige evangelium
til deg som ber.
Bønn åpner slusene inn til Guds mektige hav.
Vi har også hørt om de fire B-ene:
Bibelen - Brorssamfunnet - Bønnene - Brøds
brytelsen.
En ungdom vitnet: – Vi må holde fast på de fire
B-ene. Da får vi den femte B-en på kjøpet; beva
relsen.
Kanskje noe å tenke på for oss alle?
La oss til slutt huske at bønn må ha topp prioritet
hos oss.
1. Tim. 2.1: Fram for alle ting formaner jeg
derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker.
Det er makt i de foldede hender. Glem aldri det!
Glem ikke de foldede hender. De vitner om vår
avmakt, og samtidig at vi tror på Jesus Kristus.
Derfor går vi til Ham!
Det er de foldede hender som løser knutene i
livet, og knuter og gåter er det nok av. Noen får
oppleve mere av det enn andre. 

Alt kan eg leggja på Jesus
Alt kan eg leggja på Jesus
av sorger og synder og tvil.
Det som gjer dagane tunge,
og alt som eg ikkje får til.
Alt kan eg seia til Jesus.
Han snur ikkje ryggen til meg,
men han har tid til å høyra
og lyfter meg nærare seg.
Alt kan eg makta i Jesus.
Han sjølv er den styrken eg treng.
Ber meg som ørn over stupet
trygt på sin mektige veng.
Annbjørg Helland Sævareid
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Reportasje

Tekst og Foto: Kjell P. Eliassen

«Klippen» i Bodø
Foreningen «Klippen» ble stiftet 20. januar 1965, i leiligheten til Valborg og
Henning Espe i Bodø.

Medlemmene i «Klippen», Bodø.

Leder for foreningen gjennom mange år har
vært Elin Hagen. Møtene holdes ca. hver 14. dag
i «Elieser-stua» i Betania, Bodø. Det siste møtet
før sommeren ble holdt 2. juni i år.

Medlemmene i «Klippen» sender sine hilsener
til misjonsvenner utover landet, med ønske om
en rik og velsignet sommer! 

Frå redaktøren
Dette bladet gjekk i trykken før Landsmøtet
i Ålesund var avvikla. Derfor vil landsmøte
sakene først koma i neste nummer. Du kan
likevel lesa nytt frå Landsmøtet på heimesida til
Den indre Sjømannsmisjon (www.dism.no). Der
finn du også andre aktuelle saker frå alt arbeid
innanfor organisasjonen.
Adresseforandring
Har du flytta eller fått ny vegadresse? Hugs å
melda frå til oss om dette. Då sparer du oss for
både tid og pengar (ekstra porto).

Trygg Havn

Sommaren
Sommaren kan vera lang for mange. På side 24
og 25 finn du arrangement som er fine og gode
å vera med på.
Kanskje Elieser kjem innom på dine trakter
i løpet av sommaren? Sjå seilingsplanen bak i
bladet.
Trygg Havn vil ønskja alle sine lesarar ein
god sommar!

Ingrid Helland, redaktør

Om bord i «Elieser 6»

Tekst: Ingrid Helland. Foto: Tone Kallevåg
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Så godt å ha «dåkk» her
Betelskipet «Elieser 6» er på farten heile året. Skipet har si rute langs
Norskekysten, og mange, mange blir rikt velsigna når Elieser kjem innom
med evangeliet om Jesus.
På Elieser si facebook-side finn vi kommentarar som «Tusen takk for et fantastisk trivelig
og trostyrkende møte… Gleder oss til neste
gang:-)))», og: «Så godt å ha dåkk her ❤».
På heimesida til Den indre Sjømannsmisjon
(dism.no), finn du eit rikt utval av Elieser sine
turar og møte. Ta ein tur innom både facebookog heimesida!
30. og 31. mai låg Elieser ved kaien til Hermann
Olufsen i Reppasjøen på Helgeland. Husmor om
bord, Tone Kallevåg fortel:
«Vi har hatt et fint opphold i Reppasjøen, med
møte fredag kveld, og misjonsfest lørdag.
Irene Mathisen, kontakten vår, hadde skaffet
god mat både til fredag og til festen dagen etter.
Det strømmet på med både folk og mat. Det ble
en fin kveld med sang, vitnesbyrd, og opplesning
fra en av Dahl Golis historier om Sjur Ola som
ble frelst på Elieser 1.
Vi viste også en jubileumsfilm med små glimt
fra gamle filmer fra de gamle fiskarheimene,
Elieser 4 og 5, og litt fra arbeidet i dag. Georg
Kallevåg lagde filmen til 130 års jubileet for
misjonen.
Sangevangelist Ragnar Hansen avsluttet
kvelden med innbydelse til å ta imot Jesus. Han
minnet om røveren på korset som fikk være med
Jesus i paradis.
En flott og lyttende forsamling. Mange ut
trykte stor glede og takknemlighet over kvelden,
og for at Elieser kom.
Irene Mathisen har vært formann i DISMforeningen på stedet i over 30 år, men pga. helsa
måtte hun gi seg. Hun plages med Parkinson.

Irene Mathisen saman med sonen som var heime frå
Chicago.

Kaien til Hermann Olufsen.

Etter en tur i Tromsø i vinter, med behandlinger
og forbønn, er hun blitt bedre, og lurer på om
hun skal starte opp med foreningen igjen. Ei flott
dame som brenner for misjonen. Ønsker henne
lykke til, og takk for at du står på, Irene!»
Frå 7. juli er Elieser i Karmsund krets. På side 26
finn du oversikt over møtene. Legg turen innom
dersom du er i nærleiken. Kanskje du er den som
blir rikt velsigna og kjenner på at det var «så godt
å ha dåkk her». Velkommen om bord! 
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Reportasje

Tekst og foto: Lisbeth Leivann

Tone Normann, Anngjerd Hagen, Gerd Hødnebø og Signe Leivann (kasserer).

DISM-forening på Hødnebø
Foreningen «Lofoten» ble stiftet på Øisang den 22. oktober 1944,
og runder altså 70 år denne dagen.
Foreningens første formann var Inga Løvdahl,
og foreningen bestod av 20 medlemmer, både
kvinner og menn.

Oppstart
Etter at sekretær Erling J. Fosberg hadde holdt en del
møter på Hødnebø bedehus og snakket varmt om
misjonen for havets folk, ble man enige om å starte
en forening for DISM.

Stor aktivitet
Det var stor aktivitet i foreningens første år med
besøk av forskjellige tilreisende predikanter som sekr.
Chr. Mangård, emissær Storemyr, emissær Kjermith
Sjåvåg, emissær Th. Knutsen, sekr. Pastor LarsenKammer osv. Etter et par år døde formannen Inga
Løvdahl, og da overtok Åsta Hjertø.

Randi Sørbø, Lisbeth Leivann (leder) og Elna Hagen.

Trygg Havn

Foreningens neste leder ble Inger Wikingsdal,
og deretter Gudrun Løvdahl som hadde dette
vervet i godt over 30 år!
Betelskipene Elieser 4 og 5 var ofte innom
«Labakken» ved Øisang på sine møteturer langs
kysten på Sør- og Østlandet.
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Landsstyret

Nytt om namn
Prosjektleiarstilling

Jenny Kvihaugen

Det ble avholdt foreningsmøter hver måned
som gikk på omgang i de forskjellige hjem, og
basarer og stevner ble arrangert.
Slik har foreningen gått sin gang gjennom alle
disse snart 70 årene.
Månedlige møter
Foreningens nåværende leder, som for øvrig er datter
av sekr. Kjermith Sjåvåg har hatt dette vervet siden
1991. Det holdes fremdeles månedlige møter med
andakt, utlodning, opplesning og kveldsmat. Av og
til bruker vi både trekkspill, gitar og harpeleik på
møtene.

Landsstyret har
engasjert Vebjørn
Parr Sætre i ei
prosjektleiar
stilling knytt opp
mot salet av Oslo
Sjømannskirke.
Engasjementet har ei tidsramme
på inntil 6 månader med høve til
forlenging av prosjektperioden med
3 månader om gongen.

Misjonssekretær

Landsstyret har tilsett Terje Treidene
som forkynnar, med arbeidsstad og
stillingsbeskrivelse som misjons
sekretær i Stavanger krets.
Treidene har erfaring som tømrar,
og kan også bli brukt i samband med
vedlikehald av – og drift av eigedommar som misjonen eig.

Vi er ikke så mange nå som i de første åra, men
vi gleder oss over å få være med i misjonsarbeidet,
og sender penger hver måned til misjonen. 

Nr. 7 - 2014
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Reportasje

Tekst: Einar Kristoffersen. Foto: Vidar Numme

Et godt og
samstemt åndelig samfunn
Kretsårsmøte i Vest-Viken
Misjonsvennene i Vest-Viken krets var samlet til kretsårsmøte i Helgeroa
bedehus lørdag 24. mai 2014 i nydelig sommervær.
Det var dessverre svært mange det ikke passet
for denne gang, men en del av dem deltok på
festkvelden.
Å «ånde fritt»
Det var misjonssekretær Einar Kristoffersen som
ønsket de fremmøtte velkommen og hilste dem
med Rom. 4,4-8: «Den som har gjerninger, får
ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men
tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige,
han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik
priser også David det menneske salig som Gud
tilregner rettferdighet uten gjerninger: Salige er
de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine
synder skjult. Salig er den mann som Herren
ikke tilregner synd.»
Ikke at vi er uten synd, men tilgis den – ikke
at vi er uten synd, men tilregnes den ikke – ikke
at vi er rettferdige, men tilregnes den. Dette er
det som gir en synder å «ånde fritt.»
Deretter var det servering av kaffe og rundstykker.
Kretsårsmøtet fortsatte etter kaffen med
bibeltime. Det var nyansatt misjonssekretær i
Stavanger krets, Terje Treidene som holdt bibeltimen over de fire slag såjord fra Luk. 8,4-15. Det
var en alvorlig tale over de hjertetilstander Guds
ord faller i.
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Et godt feste
Forhandlingsmøtet startet med opplesning av
årsmeldingen for året som er gått. Denne ble lest
av kretsformann Vidar Numme.
Årsmeldingen viste at det har vært bra med
møtevirksomhet i 2013, og det synes som om
vi allerede har fått et godt feste på flere av de
nye møteplassene. Steder som har vært besøkt
i løpet av året er: Bamble, Sannidal, Kragerø,
Drangedal, Skien, Nevlunghavn, Helgeroa,
Nøtterøy, Andebu, Kjerringvik, Melsomvik,
Kvelde, Krokstadelva og Mjøndalen. Innunder
Kragerø og Drangedal er det flere møteplasser.
I tillegg har foreningene i Kragerø, Helgeroa og
Nøtterøy hatt sine faste møter.
Foruten misjonssekretæren har kretsen også hatt
besøk av Einar Sunde og Kjetil Fredriksen.
Vi hadde også i 2013 Skjærgårdsstevne på
Fjordglimt i Bamble. Forkynnere var Dagfinn
Sandal og Einar Kristoffersen fra DISM + gjeste
taler Gunnar Soppeland. Stevnet var godt besøkt,
og det ble sendt et godt overskudd av stevnet til
hovedkassen.
Overraskende godt besøkt
Vi har også hatt besøk av Betelskipet «Elieser 6»
12 steder i kretsen. De fleste stedene to dager.
Talere om bord var foruten misjonssekretæren,
Dagfinn Sandal og Johan Olsen. De fleste av
møtene var meget godt besøkt – noen av stedene
overraskende godt besøkt.
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Årsmøtedelegater

Lokale sangkrefter deltok om bord på nærmest samtlige møter. Dette er også en bevisst
strategi for å få flest mulig folk om bord og
dermed under hørelsen av Guds ord + å gjøre
båten og misjonen kjent for flest mulig i vår krets.
Portørstevnet i Kragerø var i fjor 4. august.
Taler var Jens Bergsland fra Bamble og stevnet
var ganske godt besøkt.
Misjonssekretærens stilling for kretsene
Agder og Vest-Viken er nå 40 % i hver krets.
Misjonssekretæren fremla regnskapet for kretsen og bemerket det uheldige i at Vest-Viken
krets, som er en atskillig mindre krets enn Agder
må bære de samme økonomiske utgiftene.
Det var to forslag som ble lagt frem for årsmøtet:
– Å legge årsmøtet til tidligere på året. Siste
halvdel av mars ble foreslått og vedtatt.
– Å slå sammen Vest-Viken og Agder til en
samlet krets under en misjonssekretær og ett
kretsstyre. I første omgang som en prøveordning.
Begge kretsene er allerede samlet under en
misjonssekretær – eneste forskjell vil bli ett kretsstyre i stedet for som nå, to. Begge kretser sliter
nå med rekruttering til kretsstyrer blant annet.
Årsmøtet stilte seg enstemmig bak dette forslaget.
Forslaget vil bli oversendt til Landsstyret
dersom det også finner tilslutning på krets
årsmøtet i Agder 14. juni.

Virksomheten videre
Det er nå lagt opp en fem ukers rute for «Elieser
6» i Vest-Viken og Agder krets høsten 2014. I
Vest-Viken krets blir det besøk 13 steder, og flere
steder blir båten liggende to dager.
Det er ordnet med talere alle steder – og også
sangkrefter de fleste plasser.
Foreninger
Kretsen har nå følgende foreninger:
– Elieserlaget Kragerø
– Nevlunghavn/Helgeroa ISM
– Elieserlaget Nøtterøy
Valg
Det ble et enkelt valg, da ingen av styremedlemmene sto på valg dette året. I tillegg fortsatte
begge vararepresentantene ett år til:
Formann: Vidar Numme, Vear
Nestformann: Grethe Kristoffersen, Kragerø
Styremedlemmer: Tove Nilsvik, Vear, Hardis
Halsen, Kragerø, Torhild Risnes, Bø,
Vara: Betsy Lykken, Larvik og Turid Olsen,
Kragerø.
Etter forhandlingsmøtet ble det servert middag.
Kretsårsmøtet ble videre avsluttet med festkveld hvor Terje Treidene talte og sang. I tillegg
hadde vi sang av Torhild Risnes og ungguttene
Mangelrødguttane fra Kvelde.
Det var også enkel bevertning under festkvelden. 
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Tekst og foto: Kjell P. Eliassen

Kretsmøte i Salten krets
Betelskipet «Elieser 6» ved havn i Bodø, var møtepunktet for
misjonsvennene i Salten krets av Den indre Sjømannsmisjon.
De var samlet til kretsmøte 23.– 25. mai.
Kretsstyret i Salten krets har fra 24. mai 2014,
følgende sammensetning:
Kretsleder: Elin Hagen, Bodø
Nestleder: Kjell P. Eliassen, Bodø
Styremedlemmer:
Kato Mjelde, Bodø
Kåre Kvikstad, Misvær
Arnfinn Iversen, Drag
Per Karlsen, Bodø
Varamedlemmer:
Synnøve Hansen, Sørarnøy
Astrid Aasjord, Engavågen
Åse Halsos, Halsa

Helene Iversen og Gunhild Hansen

Optimismens ånd rådet over samlingene disse
dagene. Hovedtaler og utsending fra hovedadministrasjonen var sangevangelist Ragnar Hansen.
Det hele begynte med kveldsmat fredag kveld, og
der etter åpningsmøte hvor Ragnar Hansen talte
og Elin Hagen ledet.

Misjonsfesten
Under Misjonsfesten lørdag kveld var betelskipet
fylt av feststemte mennesker, hele 70 personer
kom om bord. Kjell P. Eliassen ledet det hele.
Det var tale og sang av Ragnar Hansen, sang av
mannskapet og sangere fra Bodø. Mannskapet
med Tone Kallevåg i spissen hadde pyntet hele
salen til fest.

Årsmøtet
Selve årsmøtet fant sted i «Elieser-stua» i Betania,
Bodø, lørdag formiddag – der 12 delegater var til
stede. Ragnar Hansen hilste fra hoved administrasjonen. Kjell P. Eliassen mintes de i kretsen
som hadde gått bort siden siste årsmøte.

Mange venner
Kretsmøtet ble avsluttet med Sang- og musikkmøte søndag ettermiddag. Kato Mjelde ledet.
Ragnar Hansen talte og sang. Mannskapet og
sangere fra Bodø deltok også med sang.
Feststemte misjonsvenner deltok under middagen både lørdag og søndag.

Årsmøtet ble ledet av Kato Mjelde.
Årsmelding og regnskap for 2013 ble fremlagt
og tatt til etterretning.
Under valg til kretsstyret ble Elin Hagen,
Bodø, gjenvalgt som kretsformann for 1 år.
Per Karlsen, Bodø, ble valgt inn som ny i
kretsstyret.

Det er alltid godt å samles til kretsstevne med
venner fra hele kretsen. Mange fra Bodø og
omegn fant veien til Bodø Havn om bord i
betelskipe disse dagene. Det viser at Den indre
Sjømannsmisjon og «Elieser 6» har mange,
mange venner rundt omkring.
I det hele et optimistisk kretsstevne. 

Trygg Havn
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Fra festen lørdag.

Årsmøtet var i «Elieser-stua».

Tone Kallevåg og Arne Hansen.
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Tekst og foto: Ingrid Helland

Kretsårsmøte i Karmsund
DISM-flagget var heist til topps på årsmøtedagen 25. mai 2014. Eit flott
syn for dei 27 delegatane og for bygdefolket elles.
Bokn bedehus, som ligg like ved Boknasund bru,
var staden for årsmøtet, og foreininga «Sjøfuglen»
hadde stelt det så fint til på alle måtar.
På opningsmøtet helsa Solveig Våga velkommen med orda i Salme 118,19-28, før misjons
sekretær Georg Kallevåg tok over.
Kallevåg gledde forsamlinga med fin song,
og Ingrid Helland hadde ein kort andakt om
Herrens auge som er alle stader (Ordt. 15,3), og
om Herrens auge som kviler på dei som fryktar
han og ventar på hans miskunn (Salme 33,18).
Eit rikt år
Leiaren for kretsen, Rutt Perly Magnussen, delte
nokre ord og tankar frå Salme 103 og Jes. 53,4-6
i starten av forhandlingsmøtet.
Ei grundig årsmelding var sendt ut på førehand og gjennomgått på årsmøtet.
2013 var det 114. arbeidsåret, og Karmsund
krets kan sjå tilbake på eit rikt år med positive og
ivrige misjonsvener, kontaktpersonar og foreiningsmedlemmer som står på år etter år.
Berebjelken i misjonen er dei 23 foreiningane
i kretsen. 14 av desse er reine kvinneforeiningar
for DISM, fire er Elieserlag, ei deler likt mellom
Elieser og kretsen og fire deleforeiningar deler
innkomne midlar med DISM og andre misjonsorganisasjonar. Foreiningane samlar inn store
summar til misjonen kvart år.
Dei 67 kontaktpersonane er også med på eit
stort misjonsoppdrag ved å legga til rette for
møtene.
Fleire i kretsen deltar i forkynnartenesta eller
er med og hjelper på andre måtar, og er ei god
avlasting for misjonssekretæren.
Reint økonomisk vart 2013 også eit godt
år. I årsmeldinga skriv Georg Kallevåg bl.a.:
«Økonomisk ble det et flott år driftsmessig. Et
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flott resultat med store gaver fra givere i kretsen vitner om at Karmsund krets er synlig i
misjonsbildet og mennesker ønsker å støtte oss.
En kjærlighetens og gledens givertjeneste er etter
Guds vilje. Han vil svare oss og forløse gleden i
hjertene våre til et sterkt engasjement for Den
indre Sjømannsmisjon sitt viktige arbeid i vårt
nærmiljø, kretsarbeidet, de fiskarheimene som
er igjen, Betelskipet «Elieser 6» og ikke minst
Nord-Norge og Finnmark.»
Kretsen sitt rekneskap viser eit overskot på kr.
983 363,-.
Kretsstyret
Etter valet har kretsstyret denne samansettinga:
Leiar: Rutt P. Magnussen
Styremedlemer: Knut Dahlgren, Einar
Einarsen
Jan Hordvik, Anton Ranheim, Bernt Rolf
Røksund, Karin Thorsen
1. varamann: Børge Løype
Samtale om arbeidet
Endre Stople, medlem i landsstyret for DISM:
Landsstyret har bestemt å selga Oslo Sjømanns
kirke.
Vi har drive misjonen på sparebluss over lang
tid, og har fleire gonger måtta ta opp kassakreditt
ved lønnsutbetalingar.
Landsstyret er samstemt om å selga, men det
er ein vanskeleg prosess og ei betent sak.
Be om ein god prosess. Vi vil ikkje legga ned
arbeidet i Oslo. Det vert jobba med nye lokale.
Georg Kallevåg:
Vi kjempar for å halda Elieser i Finnmark. Eg
fekk vera med i år.
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Då vi var på Måsøy kom det 17 om bord.
Ingen av dei var frelste. Hadde det vore her sør,
hadde vi halde fram møtene på plassen.
Ingen faste arbeidarar der nord. Flott å ha
Elieser der!
Det er samla inn pengar her i kretsen, og vi
har kjøpt inn barnebiblar til utdeling der nord.
Glad for dykk i foreningane som står på.
Festsamvær
Ca 90 personar hadde funne vegen til festsamværet denne fine lørdagskvelden i mai.
Georg ønska varmt velkommen, og takka
først vennene i «Sjøfuglen» som hadde lagt alt
så fint til rette for oss med fleire gode måltid og
fint pynta bedehus.

Nye og gamle i kretsstyret: f.v.: Ingvald Eike (stilte
ikkje til gjenval), Georg Kallevåg, Rutt P. Magnussen,
Karin Thorsen, Bernt Rolf Røksund og Jan Hordvik.

Jan Hordvik minna forsamlinga om orda i Rom.
10,13-17.
Vi har eit løfte om at alle som påkallar
Herrens namn skal bli frelste. Då er det ingen
begrensning. Vi har fått befaling om gå vidare
ut med det vi har fått.
Det er oss Gud er avhengig av for at hans ord
skal bli spreidd.
Betel Musikklag frå Vedavågen, er eit flott
musikklag med songarar i alle aldrar. Dei deltok
under festen med god, frisk song - frå hjartet og
til hjartet.
Ingrid Helland tok forsamlinga med i eit historisk tilbakeblikk i Den indre Sjømannsmisjon.
Forholda sildefiskarane levde under i Nordland
på slutten av 1870-åra, var under lågmål. På ei
samling der nord, om bord i ei av skutene til
nokre truande jakteskipparar, vart det bestemt
å retta ei henvending til Bergen med bønn om å
starta eit arbeid mellom sildefiskarane.
12. januar 1880 vart ein ny organisasjon født:
Den indre Sjømannsmisjon. Målsettinga var «å
bringe evangeliets lys inn i de mørke fiskerimiljøer blant sildefiskerne nord i landet, og samtidig
bedre de sosiale forholdene i fiskeværene på et
bredt diakonalt plan.»

Foreininga «Sjøfuglen»: f.v. Ingrid Håland, Hannemor
Alvestad, Ellinor Pedersen, Solveig Våga, Svanhild
Alvestad og Kari Are. 
Foto: Georg Kallevåg

Og Herren har gripe inn, velsigna og gitt
bedre levevilkår. Fiskarar, sjøfolk og kystens
befolkning har ikkje same behovet for sosial
hjelp no som før, men dei treng Jesus. Derfor
er det bruk for DISM også i 2014. I 1970 skreiv
dåverande landsstyreformann Kaare Nødtvedt
at «Vi må følge utviklingen på vår «misjonsmark» med et våkent øye og prøve å sette ressursene inn der behovet er størst. Vi trenger bønn
om visdom og ledelse til å fremme evangeliets
vei ut til vår generasjon.» Frå boka «I Herrens
tjeneste blant fiskerne» av Axel Remme og Ivar
H. Gamman, side 200. Helland minna også om
orda frå 2. Mos. 3,7-10. På same måten som Gud
såg nauda til Israelsfolket, såg han nauda til sildefiskarane i Nordland på slutten av 1800-talet.

Nr. 7 - 2014

16

Latter og takk
Etter deilige smørbrød og kaker, las Georg
Kallevåg ei munter og fornøyeleg historie frå
boka «Med glimt i øyet» av Anders Henden. Den
sette lattermusklane i sving hos festlyden. Trygg
Havn har gjengitt utdrag frå historia på s. 23.
Til slutt takka Kallevåg for eit fint og godt
samvær.
På stevnet kom det inn kr 20.036,– (brutto) til
Den indre Sjømannsmisjon, Karmsund krets. 

Latter og godt humør på kretsårsmøtet.

Vart engasjert gjennom Elieser og ungane
Ein liten prat med kretsleiaren i Karmsund
Tekst og foto: Ingrid Helland

Rutt Perly Magnussen møtte Den indre Sjø
mannsmisjon gjennom Elieser og ungane, som
ho sjølv uttrykker det.
– Den eldste guten vår hadde så lyst å begynna
i Elieserlaget heime på Ferkingstad. Han var
eigentleg for ung til å begynna. Då melde mannen
min seg inn slik at guten vår kunne vera med han
i aget. Det var slik det begynte og slik eg vart engasjert, seier Rutt stille.
Rutt er 53 år og mor til tre gutar. Ho har arbeidet sitt i heimen, men er frisør av yrke.
Sjølv er ikkje Rutt med i noko DISMforeining, men i ei foreining for Norsk tLuthersk
Misjonssamband. I 20 år har ho vore med der.
Spørsmålet om å bli med i kretsstyret for
Karmsund kom for fleire år sidan. Ho svara ja til
å stilla som kandidat, og vart vald inn. Sidan har
ho vore med. Dei to første åra som vanleg styremedlem. No har Rutt hatt formannsvervet i fleire
år og har eitt år igjen før tida er gått for kor lenge
ho kan vera med (maks. 6 år).
Kva har arbeidet i DISM gitt deg?
Rutt tenker litt før ho svarar. – Det gir glede å få
vera med. Eg treffer så mange kjekke folk i misjoTrygg Havn

nen. Og så er det slik at jo meir
du gir, jo meir får du igjen.
Kretsstyret har 5–6 styre
møte i året. Dei er eit samansveisa styre og sakene som
blir tatt opp til drøfting
blir løyste på ein god måte.
– Det er god einighet oss i
mellom, bekreftar Rutt Perly
Magnussen.
Har du ønske for året som
ligg framfor?
– Eg brenn for Elieser. Av alt
arbeidet i Indre Sjø er det den
som står mitt hjarta nærast.
Den indre Sjømannsmisjon
må fortsatt senda Elieser
nordover. Vi her sørpå har
goder i fleng og kan velja og
vraka i møtetilbod. I denne
samanheng ser eg på arbeidet
der nord som vårt «Afrika»,
eller vår ytremisjon, avsluttar
Rutt ivrig.

Rutt Perly
Magnussen
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Fritt ord

Av Odd Sverre Hove

Odd Sverre Hove
Odd Sverre Hove er nok mest kjent som tidligere redaktør i Dagen. Hove er utdannet prest, og var i
1985 – 1989 generalsekretær i Den indre Sjømannsmisjon. Nå er han pensjonist, men ligger så visst
ikke på latsiden. Odd Sverre har e-post: oshove@online.no.

Verdens beste kommunikator
«Guds ord skal stille opp trosartikler, og ellers ingen, ikke en gang en engel», skrev
Martin Luther i et bekjennelsesskrift som kalles De Schmalkaldiske Artiklene.
At en tanke kalles et prinsipp betyr at den gis
gyldighet foran alle andre tanker i en tankerekke.
Det protestantiske skriftprinsippet er til for å
styre tankegangen under kristen troserkjennelse.
Utgangspunktet er at Gud har åpenbart budskapet sitt til oss mennesker i 66 hellige skrifter i Det
gamle og Det nye testamentet. Idet vi tar imot
Guds åpenbaring, er vi nødt til å tenke. For det
er tankene vi erkjenner med. Og idet vi tar imot
og erkjenner med tankene hva Gud sier til oss,
er skriftprinsippet til for å lære oss at vi aldri
må tillate fremmed, ikke-åpenbart, tankegods
å forstyrre troserkjennelsen vår. Guds ord alene
må være trosbekjennelsens eneste kilde og norm.
Reformasjonen førte for 500 år siden til at
Romerkirken ble klar over at man i løpet av de
kirkelige katoliseringsårhundrene hadde tillatt et annet prinsipp å vokse frem ved siden av
skriftprinsippet, nemlig tradisjonsprinsippet.
Deretter dogmefestet Tridentinerkonsilet også
tradisjonsprinsippet. Og det står den dag i dag
sidestilt med skriftprinsippet i moderne katolsk
lære om troserkjennelse.
På protestantisk side av dette vannskillet er det
også dukket opp utfordrere til det protestantiske
skriftprinsippet. De viktigste utfordrerne er de
ulike liberalteologiske strømningene. De har
alle knesatt et vurderingsprinsipp ved siden av
skriftprinsippet. I praksis er vurderingsprinsippet da blitt overordnet over skriftprinsippet. Og i
praksis ble vurderingene svært subjektive, enten
styrt av hver tidsalders tidsånd eller av hver syn-
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sers fromhetsfølerier. Derfor står også svært mye
fromhetsopptatthet historisk sett ofte i fare for
å utløse glidninger direkte over i liberal teologi.
I alle lærekonfliktene har det protestantiske
skriftprinsippet vist seg å ha overlegen slitestyrke. Det har det fortrinnet at det gjør troslæren etterprøvbar for hver ny generasjon som er
villig til tankeåpne dypdykk i Skriften selv. Og
helt siden Ireneus gjorde oss oppmerksom på at
Skriften er sin egen fortolker, har det hatt potens
i seg til å beseire alle utfordrere.
I nyere tid er det den postmoderne språkfilosofi
som har utfordret skriftprinsippet på det hardeste. Men også postmoderne språkfilosofi er
selvdestruktiv. Før den rekker å dekonstruere
Skriften rammes den av sin egen selvdekonstruksjon. For postmodernismens program
handler om å «dekonstruere», bygge ned alle
tankebygninger. Og siden postmodernismen
selv er en tankebygning, må den nødvendigvis
bygge ned seg selv, hvis den skal oppfylle sitt eget
program.
Til forskjell fra den slags selv-ødeleggende
erkjennelsesmetoder står det reformatoriske
skriftprinsippet der og innbyr oss til fortsatt å
tro på at Bibelens Gud er verdens beste kommunikator. Gud kan snakke rent. Og han kan
snakke forståelig. For det er jo han som har skapt
også menneskets språk-evner idet han skapte oss
i sitt eget bilde. 
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I NATUREN
Sit her i naturen,
ser på blad og strå,
ser på blomar, tre og fjell,
ser ein himmel blå.
Ser ein liten edderkopp
spinne seg sitt nett,
høyrer song av fugl og bekk,
froskens muntre kvekk.
Eg kan laga enkle ting,
vitskapsmenna meir.
men ingen av oss menneske
kan skapa liv i reir.
Ikkje minste cellepytt,
ikkje gras og strå,
ikkje liv som rører seg,
livet må vi få!
Han som gav oss livets ånd,
skapte alt me ser.
Tenk Han også er ein Far
som høyrer når vi ber.
Tenk han også bryr seg om
kvar av oss på jord.
Tenk Han gav sin eigen Son
til liv for kvar som tror.
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Tekst og foto: Inger og Leif M. Skagemo

Vandsøya 2014
Sesongåpningen ble i år litt tidligere enn vanlig. Mandag 17. februar dro vi
utover med føringsbåten «Øyvind». Om bord hadde vi alt det vi trengte av
utstyr og varer til å starte opp.
Vi regnet med noen rolige dager til å komme
oss i orden, for det var ikke mange fiskere der
ute. Men der tok vi feil! Før vi hadde kommet
oss skikkelig inn, stod to gutter på trappa og
lurte på om vi hadde sengeplass. De skulle være
der noen dager for å skjære tunger. Senere kom
også konene til et par av fiskerne med sønner
og døtre, så vi hadde på det meste 8–9 gjester i
huset. Det viste seg å være riktig å holde åpent
hele vinterferieuka, og det må vi satse på også
neste sesong.
Hektiske tilstander
Fisket var veldig godt, og været brukbart, de to
første ukene. Delvis hadde vi to det ganske travelt. Men så kom uværet. I over ei uke vekslet det
mellom stiv kuling og storm. To hyggekvelder
«blåste bort». Bare to fiskere var igjen her ute,
men de var flinke til å holde oss med selskap
både dag og kveld.
Etter dette kom vi i gang igjen. Antall båter
økte etter hvert, og dagene ble mer slik vi ønsker
at de skal være. Etter fire uker fikk vi avløsning
av Hanna Sørensen, Kari Vinje og Gudmund
Eikrem. De hadde to uker med ganske normal
drift i uvanlig flott vær. Siste fredagen fikk de
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imidlertid til fulle prøvd hva de kunne klare.
Det var «Vandsøyadag» under Skreifestivalen
i Rørvik, med oppsatt båttransport fra Kjønsøya.
I det fantastiske været kom det mye mer folk
enn noen hadde forutsett, og omkring 50 skrei
middager ble servert i tillegg til en del karbonader og salg av kioskvarer. Da var det hektiske
tilstander på kjøkkenet!
Fyll ut alle tomrom
Mandag 31. mars var vi igjen på plass sammen
med Solfrid Høvik, og fikk ei fin uke. Fisket var
fortsatt veldig godt, mange båter var her, og vi
hadde jevnt godt besøk på heimen. Men siste
uka før påske dabbet fisket mye av, og det blåste
igjen opp til kuling. Det førte til at flere båter dro
heim midt i uka, og vi fryktet for dårlig oppslutning om avslutningskvelden torsdag 10. april.
Vi ble til slutt 16 stk., og fikk en fin kveld.
Vinterutlodningen ble trukket, og innbrakte
over 16.000 kroner. Et eksempel: Siste dagen kom
en fisker og skulle ta nummer på utlodningen.
Vi skulle skrive. «Fyll ut alle tomrom i bøkene»,
var beskjeden. Det ble drøye to hundre kroner.
«Skriv videre!» «Hvor mye?» «Ja, ta 800 kr» «Vær
nå seriøs. Hvor mye?« «800 kroner. Jeg må ha to
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Snekkerkyndige fiskere på dugnad.

hundre igjen til åresalget i kveld!» Og slik ble det!
I tillegg må vi ta med at nesten alle gevinstene
var gaver fra private og en del forretninger på
Rørvik og Kolvereid.
Flere enn ventet
Uka etter påske var det fortsatt en del båter
i havna, enda fisket hadde blitt mye dårligere.
Dermed ble det vanlig drift på heimen hele
uka, selv om vi hadde tenkt at det sikkert bare
ble et par dager til opprydding. Mange kjøpte
middag, og om kveldene var de fleste innom,
kjøpte riskrem og koste seg sammen med god
prat. Torsdag var 19 stk. samlet til sesongens siste
hyggek veld, – langt flere enn ventet. En fisker
som hadde sluttet for sesongen, kom utover
sammen med foreldrene sine og to av barna. Slikt
gjør oss varme om hjertet!

Snekkerkyndige fiskere
En stor overraskelse ventet da jeg en ettermiddag i begynnelsen av uka fikk beskjed om å
komme ut på trappa. Der stod noen karer og
tittet opp mot mønet og lurte på om jeg kunne
skaffe impregnerte materialer til nye vindskier
i full fart. De gamle har vært råtne og stygge i
mange år. Det viste seg at Paul Martin Wigdahl
på fiskebruket hadde utfordret snekkerkyndige
fiskere til dugnad på saken. Med god hjelp av
Hermann Søraunet som hentet nødvendige
materialer på Rørvik og transporterte dem ut
til Kjønsøya, fikk vi utover det vi trengte allerede
samme kveld. Bryggefolket sørget for båttransporten i forbindelse med en annen tur de hadde.
I det gode været fikk jeg gitt materialene et strøk
maling neste dag. Paul Martin brukte trucken og
stablet fiskekasser til stillasfundament, brødrene
Torbjørn og Brynjar Breivik og Hilmar Blikø
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Fiskekasser ble stablet til stillas.

Nye vindskier ble montert.

bygde stillas, og fredag ettermiddag monterte
brødrene Kåre og Tore Vågø de nye vindskiene.
Fantastisk! Vi er alle stor takk skyldig!

transport. Det samme gjelder Coop Mega på
Rørvik for levering av varer på kaia, - av og til
med litt for kort frist til båten skal gå. Og ikke
minst takk til skipper Kjell på «Øyvind» som
hver eneste tur har husket å hente avisene i postkassen på kaia, i tillegg til å sørge for at varene
kommer tørre fram til oss i all slags vær.

«Heimbaka kak nån daga te»
Nå ser vi tilbake på sesongen med glede og med
stor takknemlighet for god oppslutning fra fiskerne. Flere har gitt oss til dels mye av den fisken
vi har hatt behov for, mange har kjøpt middag
omtrent hver dag, og betydelige mengder riskrem og kioskvarer har blitt solgt. Ca. 150 brød
er bakt, og bare ett ligger igjen i fryseren. For å
si det sånn: Det er ikke personalet på heimen
som har spist resten! En fisker kjøpte to brød den
dagen han dro heim. «Så kain eg eta heimbaka
kak nån daga te,» føyde han til med et smil.
Takk
Det er også godt å se oppslutningen om hygge
kveldene. Der møter de fleste opp så sant de kan,
lytter til åpningsandakten, og koser seg med
kaffe, kaker og sosialt samvær. En liten konkurranse for å skjerpe tankene hører gjerne med før
kaffen, og under åresalget etterpå sitter pengene
løst. Ikke få 200-lapper blir lagt i! Det er tydelig
at de gjør hva de kan for at vi skal kunne fortsette
å holde heimen åpen, og de er rause med gode
takkens ord for at vi er der.
Som i alle år tidligere skylder vi fiskebruket
takk for hjelpa de gir oss i forbindelse med all
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Takk også til alle som har støttet oss med gevinster til vinterutlodningen og åresalg på hyggekveldene, og til dere som har gitt pengegaver
direkte på konto. Og ikke minst: Takk for forbønn! Fortsett å be om at det også blir mulig å
fortsette drifta neste sesong!
Det aller viktigste
Så er det vårt håp at arbeidet også har gitt noen et
glimt av det aller viktigste: Muligheten til frelse
i Jesus Kristus for alle som tror!
Godt å komme heim
Lørdag morgen 26. april stengte vi døra, og Per
Hellesø på bruket kjørte oss inn til Kjønsøya.
Returvarene til Mega og det meste av annet
utstyr sørget Kjell Lindgjerdet for å ta med og
sette inn på brygga på Rørvik om kvelden, slik
at jeg kunne hente sakene mandag. Og når sant
skal sies: Det var godt å komme heim! 

Illustrert av Oddvar Søvik.
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Noen har kanskje hørt om predikanten som overnattet i en heim, og som ved frokostbordet neste
dag ble spurt av kona i huset: – Hvordan gikk
det? Predikanten svarte: – Les Jesaia 28,20 og
Forkynneren 4,11, så får du svar på ditt spørsmål.
Og kona fant fram Bibelen og leste fra Jesaia
28,20: «Sengen er for kort til å strekke seg ut i, og
teppet er for smalt til å svøpe seg i». Så leste hun
det som står i Forkynneren 4,11: «Likeledes når
to ligger sammen, så blir de begge varme, men
hvorledes kan den som ligger alene bli varm?
Da hadde hun fått svar på hvordan den stakkars
predikanten hadde det om natten: Senga var for
kort, teppet var for smalt, og i tillegg hadde han
ligget og frosset alene!
Nei, det er ikke alltid så lett når møblene ikke
svarer med kroppens dimensjoner. Ikke alle er
vokst opp etter standard mål! Selv hører jeg til
den kategori av mennesker som rager et hode
høyere opp enn de fleste, og som nesten har
skremt vettet av de mange snille vertinner som
skulle ta imot meg i sitt hus uten å ha sett meg før.
En gang steg jeg av bussen utenfor et hus i
Vesterålen. Jeg ruslet oppover hagegangen mot
husets høye trapp. Kona i huset stod oppe på trappens øverste trinn med et velkomstsmil som rakk
fra øre til øre. Hun ville vise den nye kretssekretæren at han var hjertelig velkommen!
Men så la jeg merke til at for hvert trinn jeg steg
oppover trappa, sank munnvikene hennes tilsvarende nedover. Og da jeg var kommet opp på
samme nivå som henne, var velkomstsmilet helt
forsvunnet. Med forskrekkelse i blikket kikket
hun opp på den lange skapningen som raget høyt
opp i luften foran henne. Og den hånden som hun
tidligere så ivrig hadde rakt imot meg for å gi meg
et varmt håndtrykk, den hang nå vissen og slapp
nedover kjolen hennes. Og så ropte hun i fortvi-

lelse: – Å Gud hjælpe mæg, æg har for kort seng
åt dæg… men du får vær vælkommen likevæl!
Jeg forstod at jeg snarest mulig måtte hjelpe
henne ut av fortvilelsen, så jeg var rask med å
si: – Det er sikkert ingen fare på ferde, for som
du ser er jeg utstyrt med mange ledd nedover
kroppen, så jeg er sammenleggbar.
Da satte hun i en skrallende latter. Tydelig lettet
viste hun meg inn i stua. Om kvelden viste det
seg at senga holdt mål med et nødskrik. Og det
nødskriket kom fra foten av senga når jeg strakte
meg ut i min fulle lengde.
Ja, det er mange senger rundt om i landet som
opp gjennom årene har knaket i sine sammenføyninger når jeg har ligget i dem. Men ikke bare
senger – ofte har jeg måtte ligge på divaner og
sofaer. Etter hvert har jeg lært meg en egen teknikk når føttene stakk for langt ut forbi lengden
av divanen eller sofaen. Ved hjelp av en lenestol
eller krakk har jeg laget meg et ekstra tilbygg til
føttene, nærmest som et anneks å regne. Så har
jeg funnet meg noe tøy på rommet og lagt over
føttene når teppet ikke strakk til.
Utdrag fra boka «Med glimt i øyet» av Anders
Henden, Sambåndet Forlag.
Anders Henden reiste i Den indre Sjømanns
misjon fra tidlig på 1950-tallet. Han døde i 1987.
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Skjærgårdsstevne
Bjørgvin
Fjell-ly på Sotra
Torsdag 7. – søndag 10. august 2014

Tema:
«Ved Jesu føtter»
Hovedtalere:
Dagfinn Sandal og Øystein Rønhovde
Sang og musikk:
Talerne, Einar Karlsen, FMK og Vevring
Leder:
Truls Nygaard
Priser:
Hele stevnet: kr 1800,– pr. person
(Etter 30. juni: kr 2000,–)
Enkeltromstillegg: kr 400,Ett døgn inkl. overnatting: kr 800,- pr. person
Enkeltmåltider kan kjøpes av dagsbesøkende:
Brødmåltid: kr 100,–
Middag: kr 180,–
Kaffemåltid: kr 65,–

Påmelding:
Telefon: 55 34 93 10 / 909 25 642 (TN)
E-post: dismbergen@dism.no

Trygg Havn
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Velkommen til seniorhelg
14.–17. august på Skoghus, Senja
PROGRAM:
Torsdag 14. august:
17.00 Innkvartering
18.30 Kveldsmat
20.00 Åpningsmøte v/ Kjell Sønstabø

PRISER
Full pensjon m/sengetøy:
Tillegg for enerom:
Ektepar – full pensjon:

Fredag og lørdag blir ganske like:
08.00–09.00 Frokost
10.00 Bønn og bibeltime
13.00 Middag og hvile
15.30 Kaffe
Fredag: 16.00 Sang og delesamling
18.00 Kveldsmat
19.30 Kveldsmøte

PÅMELDING
NLM Region Nord
Sjøgata 28
9300 Finnsnes

Søndag 17. august
08.00–09.00 Frokost
09.30 Nattverdsamling v/ Eilif Pettersen
10.30 Avslutningsmøte v/ Kjell Sønstabø
12.30 Middag og avslutning

1 580,–
300,–
2 800,–

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: Tirsdag 5. august

Karmsund krets
Elieser 6 ved kai i Åkrehamn

Skalldyrtreff
Lørdag 19. juli, med åpen båt fra kl. 11.00
Salg av tallerken m/ havets delikatesser,
fiskesuppe, grillet laks, hjemmebakst,
kaffi, brus og is.

Hjertelig velkommen!

Kl. 16.00: Sang og musikkmøte.
Vitnesbyrd og sang av mannskap og
Georg Kallevåg
Åresalg og hovedtrekning
Møter fredag 18. og søndag 20. juli
kl. 19.00 ved Georg Kallevåg og mannskap

Nr. 7 - 2014

Seilingsplan
Bjørgvin krets:
Juli:
01.: Kleppestø. Basar kl. 19.00:
Truls Nygaard
02.–3.: Steinsland. Møter kl. 19.00:
Truls Nygaard
04.: Storebø. Møte kl. 19.00:
Truls Nygaard
05.: Hatlevik: Basar
06.: Fitjar. Møte kl. 19.30:
Norvald Vestheim

Karmsund krets:
Juli:
07.: Siggjarvåg. Møte kl. 19.00
08.: Haraldseidvågen. Møte kl. 19.00
09.: Valevåg. Møte kl. 19.00
10.: Langevåg. Møte kl. 19.00
11.: Espevær. Møte kl. 19.00
12.: Torvastad. Møte kl. 17.00
13.: Røvær. Møte kl. 17.00
14.–15.: Skjoldastraumen.
Møter kl. 19.00
16.: Føresvik. Møte kl. 19.00
17.: Kopervik. Møte kl. 19.00
18.: Åkrehamn. Møte kl. 19.00
19.: Åkrehamn.
Skalldyrtreff hele dagen
20.: Åkrehamn. Møte kl. 19.00
21.–25.: Ytraland: Slipping
26.: Veavågen: Åpen båt?
Avhengig om slippingen
er ferdig.
27.: Veavågen. Møte kl. 19.00
28.–31.: Kopervik:
Maritim opplæring

Gavebarometer

Telefonnumre og e-post
for ev. kontakt:

Talere:
07.–12.: Hans Asbjørn og
Martha Marie Aasbø
13.–16.: Jørgen Landa
17.–20. og 26.–27.: Georg Kallevåg

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

Sanger fra midten av juli:
Sverre Mannes

August:

Bjørgvin krets:
Misjonssekretær Truls Nygaard.
Kontor/mobil: 488 54 602 eller
55 34 93 10.
E-post: truls@dism.no eller
d ismbergen@dism.no

01.: Kopervik: Maritim opplæring
02.–03.: Kopervik. Møter kl. 19.00
04.–08.: Kopervik:
Maritim opplæring
09.–10.: Skudeneshavn.
Møter kl. 19.00

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

Taler:
02.–03. og 09.–10.: Georg Kallevåg

Koordinator Tor Øyvind Sandaker
Den Indre Sjømannsmisjon –
Laksevåg/Bergen.
Kontor/mobil: 488 54 607
(ordinært onsdager).
Mobil 411 03 087. e-post: tor@dism.no
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Gi Trygg Havn i gave
eller abonner selv!

Dagfinn Sandal
Uke 27: Ferie
Uke 28: Ferie
Uke 29: Fjordglimt, Skjærgårdsstevn
Uke 30: Ferie
Uke 31: Ferie

Årsabonnement kr 350,–
Tilbud ut 2014: kr 175,–
Ragnar Hansen
Uke 27-31: Ferie

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. 7 - 2014
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Retur: Trygg Havn
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Arkivbildet

Kretsstyret i Vestfold krets 1993
Fra venstre: Lars Gunnar Røed, Berit Knutsen,
Odd Mathisen (formann), Signe Martinsen,
Sigrid Jakobsen og Halfdan Jensen.

