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Har Den indre Sjømannsmisjon ei oppgåve vidare?
Spørsmålet i overskrifta møter oss som er enga
sjerte i misjonen sitt arbeid, og blir ofte stilt ut
frå ulike utgangspunkt.

hensiktsmessig som eit stort. Å forkynne Guds
evangelium kan slå rot også der det er mindre
forsamlingar.

For det første: Misjonen er jo så liten, og dermed
så ubetydeleg.

Vi er inne i fastetida. Ei tid der vi på ein særleg
måte kan vere stille for det Jesus gjorde for oss
på korset. Ei tid der vi kan stogge opp for det
v iktigaste i livet. Det er ikkje lett. Det er så mange
ting som vil forstyrre i livet saman med Herren.

For det andre: Fiskeriet har jo forandra seg. Ein
møter ikkje fiskarane slik som før, så kven skal
ein drive arbeidet for?
Det er rett at misjonen dei siste åra er redusert,
både i antal medlemmer, forkynnarar, og i det
samla inntektsgrunnlaget som vi skal drive for.
Og det er no ein gong slik at det å ha begrensa
ressursar begrensar verksemda.
Kriteriet for å møte fiskarar er nok meir eit
praktisk spørsmål. Korleis søker vi til dei plassane
fiskarane oppheld seg? Går vi ut og inviterer til
møter, til samlinger m. v.?
Sjølv har eg vore med på fiskarheimen Havly
Røst ein del Lofotsesongar, der det var/er
mogeleg å koma tett på fiskararane. I ein slik
samanheng kjem vi nær enkelte som har
behov for kontakt og samtale. Nokre ønskjer å
vere med på møte der evangeliet blir forkynt.
Andre vil berre oppleve den gode atmosfæren
på fiskarheimen, det gode sosiale samværet.
Det er ikkje tvil om at fiskarheimen er ein
reiskap i arbeidet for Herren. Ein fiskar uttalte:
«Det hadde mangla ein vesentleg faktor dersom
fiskarheimen blei borte!»
I Matteus 28,18 og utover finn vi misjons
befalinga. Jesu medarbeidarar blir bedne om å
gå ut og gjere alle folk til Jesus sine læresveinar.
I den samanheng kan eit «lite verktøy» vere like

Så er eg tilbake til livet saman med fiskarane på
Røst. Fiskarar som er travelt opptekne med å få
så mykje fisk som mogeleg. Ein del av desse ser
også behovet for mat for sitt åndelege liv. Det er
ikkje alltid så mange som stiller opp når fiskar
heimen inviterer til møte om søndagskvelden,
eller hyggjekveld lørdagar. Men dei som kjem
er så takksame for at vi enno har slike sam
lingar. Det er også viktig å føle fellesskapet og
samfunnet med kvarandre. Og då er det ikkje
forskjell om ein er frå Østfold eller Troms, frå
Sogn eller Trøndelag. Som songaren seier det
«Velsigna band som bind – Guds folk i saman
her».
Ordet frå Johannes 1,12 vert på ein måte
levande: «Alle dei som tok imot Han, gav han rett
til å blir Guds barn …» Det er denne bodskapen
Den indre Sjømannsmisjon skal formidle vidare.
Du kan få ta imot Jesus og bli eit Guds barn! Jau,
sanneleg har misjonen ei oppgåve!
I den tida eg har fått vere med å gjere eit lite
arbeid i misjonen si teneste, er det to ting som
har festa seg i mitt indre: Ei glede og takk til alle
som arbeider trufast for Guds rikes sak, og ei sår
kjensle for dei som ikkje ser nødvendigheten av
å prioritere arbeidet i Guds rike. 
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Andakt

Ved misjonssekretær Truls Nygaard. Foto Ingrid Helland.
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Takk at du tok mine
byrder
Trygve Bjerkrheims salme «Takk at du tok mine
byrder» er en kjent og kjær takke og tillitssalme
som kan synges hele året. Men det er påskens
hovedsak som sterkt klinger i bakgrunnen.
Salmen forutsetter at Ordet om korset er for

kynt til en levende tro og den gir ord til troens
takknemlighet i sangens enkle poesi. Både troens
grunn og troens gave konkretiseres fra og med det
første vers både på personlig og tillitsfullt vis,
men med en viss tilbakeholdenhet:

Takk at du tok mine byrder, eit høgfjell av skuld og av skam.
Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause sonofferlam.
Det er troens og takkens grunn Jesus som møter
oss her. Han navngis ennå ikke, men tiltales og
beskrives – først og fremst – som byrdebæreren,
men han betegnes også avslutningsvis i verset som

sonofferlammet. Salmeverset beskriver troens
gave som at Han i stedet for meg har båret byrden
av min skyld og skam. Troens grunnlag og gave
presiseres og konkretiseres mer i det annet vers:

Takk at du bar mine synder, betalte mi skyhøge skuld
Med blod frå ditt fullkomne hjarta og ikkje med sylv eller gull.
Troens grunn er Jesus og det Han gjør som fullkommen og syndfri stedfortreder for mennesker
som menneske (og Gud) ved sin død. I verset
anerkjennes hans syndfrihet i uttrykket ditt
fullkomne hjarta og ved ordet blod beskrives
hans død. Jesu gjerning tolkes i betydningen
løsepenge (Jf. 1. Tim 2,6): Han betalte den skyld
jeg ikke kunne ta hånd om selv, min syndeskyld.

Troens gave beskrives her som et oppgjør og en
slettelse av syndeskyld, i bibelsk betydning som
betaling av skyld til Gud, betalt av Guds sønn!
I begge de to første versene underforstås i til
legg troens gave i sangens og samtalens form som
bønnerett og felleskap med Jesus. Men først i det
siste verset konkretiseres stedet og navngis personen som forutsettes fra og med det første vers:

So vil ved korset eg standa, med undring er ser: Eg er fri!
Eg skal ikkje døy, eg skal leva med Jesus til æveleg tid!
Det siste verset beskriver korset som et etter
tankens stoppested. Det gir frihet, i b
 etydningen
frihet fra syndeskyld og frihet i dommen. På
grunnlag av Jesu død på korset og hans opp
standelse blir livet og døden for et menneske i
troen noe nytt og gledelig: Eg skal leva med Jesus
til æveleg tid!

Salmen har bevist sin betydning og kvalitet ved
sin bruk i bedehus og ellers. Etter mitt skjønn
passer den særlig godt å synges i påskehøytiden
der Jesu gjerning som byrdebærer og skyldoffer
på nytt kunngjøres for oss. 
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Av Ingrid Helland
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Salg av Oslo Sjømannskirke?
På arbeidermøtet i januar ble spørsmålet om et eventuelt salg av Oslo
Sjømannskirke tatt opp. Arbeiderne ba om at saken blir tatt til landsmøtet.
6. januar vedtok landsstyret å nedsette et arbeids
utvalg som skal se på behovet for vedlikehold og
gjennomgang av verdien av Oslo Sjømannskirke,
samt en plan for videre drift i Oslo og generelt
i Den indre Sjømannsmisjon, dersom salg blir
vedtatt. Dette arbeidet er nå i gang, og resultatet
blir lagt fram på Landsmøtet i juni.
21. mars 2014 var landsstyret samlet til styre
møte i Bergen. Saken om et eventuelt salg av Oslo
Sjømannskirke ble behandlet der.
Jon Kristian Lomundal, formann i landsstyret:
Oslo Sjømannskirke er et av «landemerkene» til
Den indre Sjømannsmisjon.
Hvorfor vurderes salg av eiendommen?
Vi ser at gaveinntektene går ned og at forenin
gene blir færre. Det fører til at misjonen drives på
«sparebluss» både når det gjelder aktiviteter og
antall ansatte. Det finnes ikke midler til å satse
på nye aktiviteter eller starte arbeid på nye om
råder. Dette er det ingen fremtid i. Dersom Den

indre Sjømannsmisjon fortsatt skal bestå som
organisasjon må vi ta noen strategiske valg om
hva vi skal drive med, og hvordan vi på best måte
kan nå ut til fiskere og kystbefolkning i årene
framover. Det vil også innbefatte en vurdering
av fremtiden til Oslo Sjømannskirke.
Hva oppnår misjonen med å selge
Oslo Sjømannskirke?
Dersom det blir vedtak om et salg vil dette gi
oss en handlefrihet til å gjøre disse strategiske
grepene. Vi må ha en plan for hvordan inn
tektene fra et salg skal brukes, og hvilke områ
der misjonen skal satse på fremover. Landsstyret
vil fram mot landsmøtet arbeide med dette, slik
at vi kan legge fram en strategiplan som vil bli
diskusjonstema på landsmøtet.
Har misjonen aktuell kjøper?
Det har tidligere vært noen interessenter som
har gjort henvendelser om eiendommen, men
vi har foreløpig ikke kommet så langt at vi vet
om de fortsatt er interessert. Det er en attraktiv
eiendom som det bør være mulig å selge til en
god pris.
Fremtiden til Oslo Sjømannskirke blir altså
sak på Landsmøtet i juni. Er dette noe du tror
vil engasjere og samle folk?
Det er mange som har følelser for Sjømannskirken
og det arbeidet som drives der, så selvsagt
vil dette bli en sak som engasjerer. Jeg håper
imidlertid vi kan få en bred og god diskusjon
om hvordan Den indre Sjømannsmisjon skal
drive arbeidet framover og hvilke områder det
skal satses på. 

Oslo Sjømannskirke
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Landsmøte 2014

Landsmøtet 2014, Borgund
Folkehøgskole, Ålesund
Program:
Torsdag 26. juni
Kl. 16.00 Ankomst registrering
« 18.00 Kveldsmat
« 20.00 Åpningsmøte med hilsener fra formann,
daglig leder, lokale representanter
Fredag 27.juni
Kl.
«
«
«
«
«
«
«

08.00 Frokost
09.15 Bibelsamling
10.30 Forhandlingsmøte
13.00 Middag
14.30 Kaffi
15.00 Forhandlingsmøtet fortsetter
18.00 Kveldsmat
19.30 Misjonsmøte

Lørdag 28.juni
Kl.
«
«
«
«
«
«

08.00 Frokost
09.15 Bibelsamling
10.30 Forhandlingsmøte
13.00 Middag/kaffi
15.00 Utflukt
17.30 Kveldsmat
19.00 Misjonsfest

Egne samlinger for barna under forhandlingsmøtet fredag og lørdag.
Søndag 29. juli
Kl. 09.00 Frokost
« 11.00 Møter og gudstj. i kirker/bedehus
« 13.00 Middag m/avslutning
Sangkrefter: Lokale sangkrefter, og sangkrefter fra misjonen

Trygg Havn
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Overnatting:
Overnatting på BORGUND Folkehøgskole i gode trivelige rom. For de som ønsker å ordne med
overnatting selv, finnes det campingplasser i nærheten, og en rekke overnattingssteder i Ålesund.
Kommunikasjon:
Fly til Vigra med buss/taxi til Ålesund.
Det er satt opp felles buss fra Karmsund, via Bjørgvin til landsmøtet
(påmelding til Georg Kallevåg, mob. 906 87 847, innen 12.05.14).
Priser:
Inkl. helpensjon:
Pr. person i dobbeltrom med sengetøy –
kr. 2.300,Pr. person i enkeltrom med sengetøy –
kr. 2.500,Pr. person i dobbeltrom medbragt sengetøy – kr. 2.210,Pr. person i enkeltrom medbragt sengetøy – kr. 2.410,Egne priser for enkeltmåltid og dagpakker.
Påmeldingsfrist 25. mai 2012
Bindende påmelding til
Den Indre Sjømannsmisjon,
Postboks 1904 Damsgård,
5828 Bergen

tlf. 55 34 93 18
E-post: ingrid@dism.no
Se også http://dism.no/

Stemmerett på landsmøtet:
Den som betaler medlemskontingent til Den indre Sjømannsmisjon sentralt, eller til krets.
Jeg ønsker å melde meg på til landsmøtet 2014:
Navn:......................................................................................................................................................
Adresse:.................................................................................................................................................
Postnr: .................................. Sted:........................................................................................................
Enkeltrom...............Dobbeltrom.................. Sammen med: ............................................................
Annen informasjon (diett og lignende):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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5 spørsmål

Av Ingrid Helland

5 spørsmål til
Arne Wilhelm Haugland
1. Du har tidligere vært ansatt i Den indre
Sjømannsmisjon?
Jeg var ansatt som velferdssekretær i en periode
på 70-tallet, da John Olav Larsen var general
sekretær. Den gangen var jeg ung og skjeggete
og levde midt mellom to skjeggaldrer. Folk så
nok på meg med litt skepsis i blikket. Så hendte
det at vi var på arbeidermøte i Svolvær der bilde
av Jesus og bilder av «starterne» av Misjonen
(DISM) hang på veggen. Alle med langt hår og
skjegg. Jeg gikk på talerstolen og sa: – Etter det
jeg kan se i dette huset, er jeg godkjent. Og det
ble jeg!
Ellers har jeg bl. a. vært to sesonger på fisker
heimen på Værøy og fire år som forkynner
i Finnmark.
2. Til daglig bor du i Kristiansand, og er nå
pensjonist. Jeg har inntrykk av at du ikke
ligger på l atsida likevel?
Jeg har i perioder vært ute og forkynt ordet, men
nå tar jeg bare «gamle kunder», for å bruke et
uttrykk fra den tid jeg var kjøpmann.
Dessuten er det landsmøte til sommeren, og jeg
er formann i valgkomitéen.
3. Hvordan ser du på oppgaven i
valgkomitéen?
Erfaring fra arbeid i valgkomité til landsmøter
har jeg ikke fra før. Det er en utfordring, men jeg
tror det skal gå bra.
4. Hvilke forventninger har du til landsmøtet?
Håper å treffe gamle kjente og få en ny «gnist».

Trygg Havn

5. Det er snart påske. Hva betyr påske for deg?
Første gangen Gud talte til menneskene sa han
«Du skal» og «Du skal ikke». Slangen stilte tvil
ved Herrens ord, og satte Adam og Eva på prøve:
«Har Gud virkelig sagt…?» Synden kom inn
i verden.
Ordet som ble kjød (menneske) tok bolig iblant
oss, og levde det liv vi skulle leve. Spørsmålet er
om vi tar imot dette Ordet. 

Reportasje

Tekst og foto: Lars Gunnar Røed
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ISM-foreningen holder ut!
ISM-foreningen i Nevlunghavn/Helgeroa har så visst ikke tenkt å legge
inn årene.
Tidligere var det egentlig to foreninger her,
nemlig «Lysglimt» i Helgeroa og «Nevlunghavn
ISM» i Nevlunghavn. Men da medlemstallet
i «Lysglimt» begynte å skrumpe inn, ble man
enige om å slå disse foreningene sammen til én,
og slik er det altså blitt. Navnet på foreningen er
«Nevlunghavn ISM». Det er for øvrig ikke mer
enn 3–4 kilometer mellom disse stedene, så rent
geografisk skulle det være OK.
Foreningsmøtene
Foreningen har møte hver første mandag i måne
den – unntatt juli - og samler fra 12–15 misjons
venner.
Møtene holdes vekselsvis på bedehusene
i Helgeroa og Nevlunghavn og er åpne for alle.
Og på medlemslista finner vi både kvinner og
menn.
Møtene starter alltid med sangen «Ånd fra
Himlen» – det er en gammel tradisjon i Nevlung
havnforeningen. Ellers er det andakt, bevert
ning, utlodning og litt opplesning

inkl. Landslotteriet og juleheftesalg var det sendt
ca. kr. 32.000 til Hovedkassen i 2013.
Årsmøtet foretok ellers en drastisk endring av
medlemskontingenten. Den ble doblet fra kr. 10,til 20,- pr. år. Enstemmig!
Styret i foreningen består nå av:
Anne Lise Wærvågen, Gunnlaug Andersen,
Marit Winterstad, Berit Knutsen og Ellen-Inger
Røed.
Interessert i Elieser
«Nevlunghavn ISM» er veldig interessert i Elieser,
og båten har da også alltid Nevlunghavn som
fast anløpssted på Østlandsturene. Flere ganger
har kretsmøtet i Vest-Viken lagt til Elieser
i Nevlunghavn, men fordi båtens rute til
Østlandet nå settes opp på sensommeren, har
denne muligheten dessverre falt bort. 

Årsmøte og trekning av «lista»
Nylig avholdt «Nevlunghavn ISM» sitt årsmøte.
Ved siden av kveldsutlodningen var det da også
trekning på «lista». Den «går» gjennom hele
året, starter med 0 gevinster, men fylles opp
etter hvert. Det er derfor alltid litt spennende
når denne trekningen foretas, for de fleste av de
som er til stede har jo vært på møtene året igjen
nom og tatt noen lodd hver gang.
Leder av foreningen er Anne Lise Wærvågen, og
av hennes beretning og regnskap gikk det frem at

Stor interesse blant misjonsfolket på foreningens
årsmøte.
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Reportasje

Av Ingrid Helland. Foto: Kåre Undal

Kvitsøybuen og alle basarene
Kvitsøy kommune ligger ytterst i Boknafjorden mellom Randaberg og
Karmøy. For å komme til Kvitsøy må du i båt eller ferge.
På nettsiden til Kvitsøy kommune (kvitsoy.kom
mune.no), finner vi at i flatemål er Kvitsøy den
minste kommunen i landet med sine 5,7 km².
Innbyggertallet er ca. 540.
Steinkorset
Steinkorset på Krossøy ved innseilingen til
Leiasundet, er det mest kjente fortidsminne på
Kvitsøy. Det fire meter høye korset har vært et
kjent sjø- og seilingsmerke fra vikingtiden til
i dag. Det var viktig for de første misjonærene å
gjøre kristne symboler kjent, og ble derfor ofte
plassert på sentrale steder, noe en tror kan være
årsaken til at steinkorset ble satt opp akkurat her.
Bedehuset
Det første bedehuset på Kvitsøy ble bygget i 1881.
Nytt bedehus ble innviet 22. mars 1997, og
framstår som et moderne og praktisk bygg.
Bedehusets hovedformål er å samle folk om
Guds ord til felles oppbyggelse og fremme Guds
rikes sak hjemme og ute (kvitsoybedehus.no).
Åtte basarer
Basarene har lange og rike tradisjoner på
Kvitsøy, og i bedehuset arrangerer de ulike
misjonsorganisasjonene totalt åtte basarer
i året. I tillegg har de den tradisjonelle bede
husbasaren, og en stor basarkveld på etter
sommeren for å dekke driften av bedehuset.
En av de åtte basarene er knyttet til Den indre
Sjømannsmisjon (DISM). De fem kvinnene
i DISM-foreningen «Sneklokken», med sin leder
Monika Høye, steller i stand basar i bedehuset
hvert år enten i slutten av februar, eller i begyn
nelsen av mars. I år ble basaren gjennomført
22. februar.

Fine gevinster
Først i basaren var det sang og vitnesbyrd av
Itohan Moses, så loddsalg og trekninger. Under
basaren kunne de fremmøtte forsyne seg med
saft, kaffi og langpannekaker fra bordet som sto
dekket ute i gangen.
Foreningskvinnene i «Sneklokken» gjorde et
stort stykke arbeid både før og under basaren.
50 smågevinster, og 25 større gevinster på bok,
ble skaffet til veie. – Det er viktig at gevinstene
er fine slik at folk får lyst til å vinne, forteller
Bergitte Holgersen. Bergitte er ei av de trofaste
kvinnene i «Sneklokken». Hun har vært med
i foreningen siden hun giftet seg til Kvitsøy for
snart 50 år siden.
Selv om en del av Kvitsøybuen var reist på vin
terferie, samlet basaren folk fra alle generasjoner.
Flere av de bortreiste sendte penger til basaren
med andre, slik at de likevel var med på å bidra.
Det kom inn i overkant av kroner 21.000 til Den
indre Sjømannsmisjon denne kvelden i slutten
av februar. 

Steinkorset ved innseilingen til Leiasundet.
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Virksomheten på
Havlysenteret i Trondheim
Havlysenteret i Trondheim rommer kretskontoret for kretsene Trøndelag og
Namdal. I tillegg har huset møtelokale, kjøkken, hybler, vaktmesterbolig og
rom til overnatting for predikanter.
Det er også en større møtesal i kjelleren, men
denne er lite i bruk. Trøndelag krets av Den indre
Sjømannsmisjon eier og driver huset.
Stor aktivitet
Hver søndag er det møte kl 18 på Havlysenteret,
bortsett fra noen søndager om sommeren.
Forkynnere fra forskjellige organisasjoner deltar,
de fleste pensjonister. Det arrangeres fire møte
helger for året. I tillegg også vårbasar, høstbasar,
julesalg, påskefest, 17. mai-fest og Pinsefest.
Vi har tre foreninger. Da vi ikke er så mange,
har vi i stedet for foreningsmøter ca. to for
middagstreff i måneden. De er åpne for alle.
Ca. 15 stk. kommer på disse treffene. Foreningene
arrangerer dessuten fire foreningsfester for året.
For de som er med som møteledere på
Havlysenteret, har vi fra tre til fire ledersam
linger i året. Gode samlinger der vi støtter og
oppmuntrer hverandre.
Håndarbeidsklubb
For ti år siden dukket det opp en tanke om å sette
i gang en håndarbeidsklubb for oss som er glade
i håndarbeid. Vi var veldig spente på responsen.
Det viste seg å falle i god jord. På det meste er
vi 10 stykker. Den eldste blir 90 år. Vi strikker,
hekler og broderer til basarene og julemessa.
Hvis jeg kan få lov til å skryte litt, så har vi mye
pent håndarbeid.
Her diskuterer vi det som vi holder på med, og
hva som er mest aktuelt å ha på salg. Og er det

Håndarbeidsklubben: f. v. Bjørg R. Olsen, Eldbjørg
Fossbakk, Solveig Lie, Hildur Mårvik, Elsa Sahin,
Bjørg Engen, Nora Hanssen og Kolbjørg Bringedal.

noen som f. eks. har problemer med monterin
gen, får de hjelp til det.
Årene går
Havlysangerne er en ganske nyoppstartet sang
gruppe med godt voksne personer. De beviser at
sangstemmene og sanggleden består om årene
går.
Det er ganske mye som foregår på Havlysenteret,
men mange begynner å komme opp i en bra
alder. Jeg stiller meg spørsmålet: hvem skal ta
over etter disse trofaste som går her?
Det vi kan gjøre er å legge det fram for Gud
i bønn. 
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André Sætre, misjonssekretær

1944–2014

Misjonsforeininga
i Misund 70 år
Akselvoll og Ugelvik Sjømannsforeining i Misund feirar 70 år dette året. Det
høvde fint å lage til jubileumsfest då «Elieser 6» kom til Misund.
på Magerøy for Den indre Sjømannsmisjon. Det
var kaptein Knutsen på «Elieser» som var med
og starta den foreininga i 1945. Maria var leiar
i foreininga på Magerøy i over 30 år. Til saman
har ho vore med i foreinigar for DISM i omlag
53 år.
Tilstades var også Astrid Misund. Ho er
96 år, og har vore med i Akselvoll og Ugelvik
Sjømannsforeining i alle åra frå 1944.
Misjonssekretæren overrekte blomster og takk
for den store innsatsen desse to damene har
gjort. Det står respekt av ein slik arbeidsinnsats
for Guds rike. Vi gjev dei ei ekstra takk frå krets
styret og frå hovudkontoret!

Marie Vik Magerøy fylte 100 år i mars 2014

På denne måten kunne ein markere at foreininga
runda år, og samstundes syne ekstra takksemd
til foreiningsmedlemar som har vore med lenge.
Høg alder
Foreininga i Misund har truleg det eldste
foreiningsmedlemmet i landet; Marie Vik

Magerøy som fylte 100 år i mars. Ho er ei sprek
dame som både høyrer og ser godt. Marie flytte
frå Magerøya til Misund for nokre år sidan,
og vart med i foreininga der. Før ho flytte til
Misund hadde ho vore med og drive foreininga

Trygg Havn

Det er Anne Nygård og Elida Havnen som no
leier foreininga i Misund. Misjonssekretæren bar
fram ei stor takk til dei som leiar foreininga, og
til alle som er med i dette foreiningsarbeidet.
Salme 23
Dagfinn Sandal heldt andakt på festen. I tillegg
song han til festlyden også. Sandal tok utgangs
punkt i Salme 23, der han understreka at det som
kjem fram i denne Salmen er det Guds folk som
ber fram. Vi høyrer med i ei syndig slekt som vil
gå sine eigne vegar, men Jesus kom og søkte det
«får» som var fortapt for å frelse det. Jesus er den
gode Hyrden, sjelevennen, helten frå Golgata;
din venn. Han dekker bord for deg (eit matfat)
i den kristne forsamlinga med sitt heilage Ord.
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Vidare peika Dagfinn på at vi må stå opp og ete,
så veien ikkje skal bli oss for lang.
Guds kjepp og stav er eit bilde på tukta frå
Herren. Han tuktar den han har kjær. Målet til
Hyrden er å få berge deg og meg for Himlen. Den
som er død i Kristus skal ein dag høyre Guds
røyst og stå opp av grava!
Husmor og matros om bord i Elieser, Tone
Kallevåg og Arne Hansen, song også mange fine
evangeliske songar til den lyttande forsamlinga.
Fin fest
Det vart ein veldig fin fest med godt og inn
haldsrikt program, nydelege kaker, kaffi og
anna god mat. Ein fest som mange vil minnast
med glede. 

Tone Kallevåg og Arne Hansen song på festen.

Astrid Misund, 96 år. Har vore med i Akselvoll og Ugelvik Sjømannsforeining sidan starten.
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Av Britt Einvik

«Elieser 6»
i Namdal- og H
 elgeland kretser
Flatanger
Den 3. og 4. mars lå Elieser ved kai i Storlavika i Flatanger. Den første
kvelden var det basar, og mange fant veien ombord.
Misjonsvennene hadde sørget for både mat og
gevinster. En flott strikket genser og et heklet
sengeteppe ble gitt til utlodningen som følger
båten. Ragnar Hansen var med som taler og
minnet blant annet om ord fra profeten Joel, der
det oppfordres til å rope på Herren.
Det var mye fin og oppbyggelig sang av de
som jobber ombord.
Altfor fort
Tirsdag kveld var det møte. Også denne kvelden
var det bra oppmøte, selv om det var færre enn på
basaren. I Ragnars tale ble vi minnet om Maria
Magdalena som fikk møte den oppstandne Herre
og fikk bringe dette budskapet videre til disiplene.

Takknemlig forsamling Rørvik.

Trygg Havn

Husmor Reidun ledet møtet og det ble anledning
til å komme med sangønsker og vitnesbyrd.
Kvelden gikk så altfor fort.
Hverdagsopplevelse
En liten hverdagsopplevelse som Ragnar delte
med oss, var talende. Han beskrev sitt barne
barn som sto ved føttene hans og ville sitte på
fanget. Den lille ble løftet opp og lente seg inn
til brystet hans og nøt tryggheten med bestefars
armer rundt seg.
På Elieser fikk vi til sammenligning stå ved
Jesu føtter og bli løftet opp på hans fang og kjenne
oss omsluttet av Hans armer. Han nevnte oss ved
navn. Vi ble velsignet. Vi takker for besøket med
Elieser 6 og ønsker god seilas videre!

Fremmøtte og i Brønnøysund.

Reportasje

Tekst og foto: Gudmund Eikrem
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Videre nordover
Ragnar Hansen mønstret på
«Elieser 6» på Lauvsnes, og
undertegnede i Rørvik.
Etter Lauvsnes fulgte Jøa. Takk til Margit og
Johan Skreddernes, som ordnet med at «Elieser
6» kunne komme!

Cecilie Holta deltok med solosang.

Rørvik
Misjonsvennene i Rørvik og omland hadde for
beredt besøket i god tid på forhånd. Basarbøker
ble solgt og resultatet ble kroner ti tusen til
Elieser. Det var andakt av misjonær Marit
Tingbø, og sang av elever ved Val. Marit talte ut
fra Joh. 8.1– om kvinnen som ble grepet i ekte
skapsbrudd og ført fram for Jesus. Vi ble minnet
om Guds nåde i Kristus Jesus.
Sissel Marie Bjerga ved Val videregående skole
spilte piano til fellessangene sammen med mil
jøarbeider Gjertrud på fiolin. Sissel Marie sang
også to sanger. Cecilie Holta (elev på vg 1) deltok
med solosang. Familiemusikken deltar så sant de
har mulighet. Så også denne torsdagskvelden.
Fint å se at de har god rekruttering til musikk-
laget. De bringer alltid velsignelse med seg.
Ragnar Hansen og mannskapet deltok også
med sang og musikk. Forsamlingen uttrykte stor
takknemlighet for både åndelig og legemlig føde.
Takk til alle dere som deltok fra Val!

Brønnøysund
Fredag 7. mars fortsatte Elieser 6 til Brønnøysund
og Helgeland krets. Undertegnede følger lande
veien.
Vinden som var meldt
forsterket seg utover
dagen og kvelden. Vi
var spente på frammø
tet, men ble ikke skuf
fet. Foreningsformann
Marit Lyngøy ønsket
«Elieser 6» velkommen
til Brønnøysund og
åpnet med Guds Ord og
bønn. Mannskapet på Marit Lyngøy ønsket
Elieser deltok med sang. velkommen.
Ragnar Hansen talte ut
fra bl.a. Luk 2,- om Maria som sa til engelen om
at Guds vilje skulle skje, og var også innom Joh.
3,16. To stykker kom helt fra Berg, en bygd et
stykke innenfor Brønnøysund. En av dem var
Ferdinand Pettersen, snekker og sangevange
list. En frimodig kar som gjerne ville avlegge
sitt vitnesbyrd og å synge sangen; Et under på
Golgata hendte. Takk for det Ferdinand og også
innbydelsen til å komme med «Elieser 6» til Berg
på sør-tur. En ny og flott kommunekai «venter».
Nok en fin samling med Jesus om bord var til
ende.
Stopp
Så ble det dessverre stopp. Uvær forhindret oss
i å komme til Leirfjorden nord for Sandnessjøen.
Vi kontaktet både Leirfjorden og Reppasjøen
inne i Tjongsfjorden, om muligheten for å full
føre. Det var ikke med lett hjerte at skipperen til
slutt bestemte seg for ikke å anløpe de to stedene.
Muligheten for å fortsette landeveien ble
også drøftet, men det var for kort frist. Takk til
Ragnar Hansen og mannskapet for fine dager
sammen. Som en dame sa etter et møte om bord;
Det er alltid god Ånd om bord på Elieser 6!
Det er vel fordi det er mange som ber for det
som skjer på Elieser. 
Nr. 4 - 2014

18

Reportasje

Tekst og foto: Kjell P. Eliassen

«Elieser 6» i uvær i Salten
Betelskipet har den siste tiden vært i uvær i Salten krets. Møtet som skulle
vært i Bodø 10. mars måtte utgå, da skipet lå værfast i Halsa i Meløy.
Etter en tid kom båten seg til Bodø, hvor den
skulle innom for videre ferd over Vestfjorden til
Lofoten.
Men på grunn av uværet, ble «Elieser 6» liggende
i Bodø.
Her ble det arrangert møter om bord den 11. og
12. mars. Da ble «Jungeltelegrafen» tatt i bruk
for å annonsere møtene.
En god del folk kom om bord, og det var sang
og musikk av mannskapet, og sangere fra land.
Forkynnelsen sto Inge Bergan for. To fine sam
linger som også innbrakte noen tusen til betel
skipets drift.
Inge Bergan forkynte ordet.

Det var bra med folk om bord.

Trygg Havn

Husmor Reidun Aspelund og hennes medarbei
dere solgte Raspeball om bord torsdag 13. mars,
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Sang og musikk også fra land.

og fredag 14. mars ble det arrangert festkveld
om bord.
Då uveret slapp taket, gjekk Elieser vidare frå
Bodø til Henningsvær, der den låg som fiskar
heim til og med 23. mars. Følg Seilingsplanen for
Elieser på side 30, eller på http://dism.no (Red.). 

Duett av Reidun Aspelund og Sigurd Medhaug.

Salten krets takker

Salten krets takker hjertelig alle våre
venner rundt i landet for minnegaven
pålydende kr. 31.570,- i forbindelse med
Bjørn Hagens bortgang!
Salten krets
Kjell P. Eliassen

Ditlev Møller i aksjon.
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Tekst og foto: Paul Mattis Nørstebø

Brukbart fiske på Røsthavet
I over en uke har det vært landligge
på Røst. Noe litt større garnbåter
har vært ute, men uten noen
storfangst.
I dag den 15. mars er en stor del av flåten ute.
Stille, lettskyet og litt sol. Fra Heimen ser vi
sjarkene ute på havet. I går var noen juksefiskere
ute. En hadde 1300 kg, og en annen 400 kg. En
garnbåt fikk 3500 kg på fire garnlenker, og det er
bra, men ikke storfangst. Redningsskøyta er et
fast punkt i kai-bildet. Den måtte ut i dag tidlig
og hente en speed-sjark (Hurtiggående sjark).

En «selvstendig» Lofotskrei fra fjorårets sesong.
Den har en uviss fremtid.

En god kveldsstund
Lørdag var det ca. 13 på Hyggekvelden. Fiskere
fra Mandal til Nordlandskysten. En god kvelds
stund med sang og musikk. Tale, en stubb fra

Slik kan det være. Malt av Andreas Skagen (forhenv. bestyrer på Havly Røst). Det henger i trappehuset.

Trygg Havn
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Flåten i ro ved moloen. Stormen raser i det fjerne.

Anders Hendens bok (Høydehopp) og kaffe med
deilig bakverk til. Gode samtaler ved bordet.
Som i fjor
Antall båter er noe som i fjor. Det er betyde
lig mindre enn for 4–5 år siden. Da kunne det
være 4–500 sjarker. Flere går inn i Lofoten og
Vesterålen.

Magne Daltvedt, en av pådriverne for
Kombidamperen.

Kombidamperen
Så er det en glede å ha fått den nye Kombidamperen
på plass. Den vil lette arbeidet mye. Daglig leder
Ingolf Solsvik og Reidar Kvilhaug fikk den inn
i hus. Videre har undertegnede fått installert
den, bygget om noe og ordnet avtrekk mm. Den
er plassert på grovkjøkkenet.
I går fikk vi et herlig måltid med skrei tilbe
redt i nye Multimax Kombidamperen.
Så trenger vi forbønn slik at vårt motto
«Havets folk–Herrens folk» må bli realisert. 

Fiskere i kaféen.

Nr. 4 - 2014
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Tekst og foto: Sylvi Helene Jakobsen, Havly Stamsund

En av fiskerne på
Havly Stamsund
Svolvær krets driver fiskarheimen Havly Stamsund. Der møtes fiskerne for
sosialt samvær, kjøp av middag og vask av klær m.m.
Driften for sesongen 2014 har vært i gang fra
9. februar i år. Til å begynne med var lokal
befolkningen enerådende i kaféen. Etter hvert
kom «fremmedfiskerne» til været, og «hjem
mefiskerne» fra Yttersia. I begynnelsen av mars
hentes store deler av fangsten fra feltene på
«innersia» av Lofoten, i Vestfjorden. Spenningen
nå er om mottakene vil kunne fortsette å ta i
mot all fisken som bringes på land. Dessuten er
prisene rekordlave.
Både «hjemmefiskeren» og de som er kommet
fra nært og fjernt, søker til fiskarheimen for å
møte fiskerkameratene, samtale om det som
skjer og ikke skjer – nyte en riskrem, eller få seg
en velfortjent middag etter ei lang økt på havet.
Noen får posten sendt hit, noen dusjer og/eller
får vasket klærne sine her. Fiskerne er glade for
fiskarheimen som fremdeles eksisterer med nød
vendige tjenester de ønsker å ha tilgang til når
de er i havn.
En av fiskerne er Knut Eivind Johansen fra
Kjerringøy. Han har alltid ei artig historie på
lager og er med og sørger for latter og trivelig
prat i kaféen. Jeg snakket med han ei kveldsstund
i Havly-kaféen, og stilte han noen spørsmål om
det å være yrkesfisker.
Er du av fiskerfamilie i flere generasjoner?
Ja, i flere generasjoner. Fiske og småbruk har
vært mest vanlig; fiskarbonde.

Trygg Havn

Hvordan var det å være barn med en far som
var borte på fisket?
De fleste av fedrene i bygda var borte på sesong
fiske, Lofotfisket og i Finnmark om våren og
sommer og delvis høst. Konene tok seg av barn
og fjøs. Savnet var jo der, men vi var vant med
at han var borte. Når han ikke var på fiske, var
han på linje-arbeid og annet arbeid.
Vokste du opp med flere søsken?
Ja, vi var tre søsken.
Når tok du avgjørelsen om selv å bli fisker?
Den avgjørelsen ble nok tatt fra småbarn av. Vi
lå i fjæra med båter vi hadde smidd selv, og når
skøytene var ved kai, kunne vi være alle steder
om bord, både høyt og lavt. Jeg har ofte undret
at vi fikk lov til dette, men det fikk vi, både på
kjente og fremmede båter.
Første gang på fiske var jeg 15–16 år. Første
sesong var på makrell i Nordsjøen med vår egen
båt. Før den tid var vi ofte med i skoleferien både
på Finnmarka og i Lofoten. En gang fikk jeg fri
fra skolen i tre uker for å være på fisket!
Har du egen familie?
Vi har 3 barn, 2 hunder og katt å ta vare på for
tiden.
Hvordan opplever du å være borte fra dem
i lengre tid?
Savnet etter dem heime er der jo, men i fiske
sesongen er det ikke så mye tid til å kjenne på
savn. Når jeg er i Lofoten er det bare fem timer
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Knut Eivind Johansen sørger for latter og trivelig
prat i kaféen.

gange over Vestfjorden og heim til Kjerringøy,
og tar derfor av og til en tur heim, når det ellers
passer med driften og været. Ellers i året er vi
også mest i Vestfjorden – og på «heimsjøen» der
vi fisker på forskjellige fiskeslag.
Hva er den største gleden ved å være fisker?
Det er selvfølgelig når det går godt – når vi får
godt vær og god fangst. Vi får også mange rike
naturopplevelser, og dette frie livet setter jeg stor
pris på.
Hva er det største savnet?
Der er jo alltid et savn etter familien og det
å kunne være daglig tilstede, men vi er jo
privilegerte som kan være så nær heime.
Hva ønsker du at misjonen og velferden i fiskeværene skal stille opp med for fiskerne?
Jeg er veldig godt fornøyd med slik fiskarheimen
drives i dag. Her er det plass både for å treffe
andre fiskere og lokalbefolkningen, etter som vi
ofte er her og er blitt kjent med folket og stedet.
Vi er bare et par mann på hver båt, og på fiskar
heimen er der middag å få kjøpt og plass til å
møte andre fiskere og ta en prat.

Hjelp til Fiskar
heimen Havly Røst
Frå april til ut på hausten vil misjonen
ha bruk for frivillige til hjelp på fiskarheimen Havly Røst. Arbeidet vil vere
alt førefallande arbeid som vask,
matlaging, servering, klargjering av
hotellrom m.m. I utgangspunktet
ønskjer misjonen at kvar frivillig bind
seg til arbeid i minst to veker.
Du vil få fritt opphald og reise, samt
ein mindre sum til lommepengar. Du
kan få eit opphald i eit området av
landet som du aldri vil gløyme – der
sola ikkje går ned!
Interesserte kan venda seg til misjonen sitt hovedkontor tlf. 55 34 93 10.
Ingolf Solsvik

Takk til Knut som alltid er positiv og hjelpsom,
også denne gangen da jeg ba om å få dette inter
vjuet. Må Gud velsigne hver fisker og dem som
trofast venter heime og tar seg av barn og alle
oppgaver der. 
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Av Jarle Haugland

Jarle Haugland
ens
Jarle Haugland, daglig leder i Familie & Medier, er måned
Fritt ord-skribent.
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Varig forandring
kommer innenfra
Vi vil forandring. I Familie & Medier arbeider
vi hver dag for at kristen tro og gode verdier skal
prege mediehverdagen. Vi ønsker og ber om at
Guds rike skal få vokse blant oss, ikke minst
gjennom mediene – som opptar store deler av
vår hverdag. Fordi vi er overbevist om at det er
i Guds rike vi mennesker er skapt til å tilhøre.
Det er kun i Guds rike, som Guds barn, vi får
leve i fullkommen frihet og helhet. Og vi er over
bevist om at Jesus er eneste veien til dette livet.
Derfor arbeider vi for at historien om Jesus skal
holdes levende i vår mediehverdag. Dette er utro
lig spennende! Men hvordan bør arbeidsmeto
dene være i et etterkristent land (eller førkristent,
om vi skal tenke offensivt)?
«Det hjertet flyter over av, taler munnen» sier
Jesus, og sier med det noe om forholdet mellom
indre verdier og ytre handlinger. Jeg tror at indre
motivasjon og egen overbevisning om veivalg,
vil være en sterkere drivkraft i lengden enn ytre
press eller overtalelse. Skal vi se et mediebilde
preget av kristen tro og gode verdier, må disse
holdningene befinne seg på innsiden av perso
nene som skaper mediene. Derfor er følgende

Trygg Havn

tre eksempler på arbeidsmetoder svært viktige
for oss fremover:
1. Bønn
Siden i fjor høst har vi hatt et ekstra fokus på
bønn i Familie & Medier. Vi har nå rundt 2000
som har lovet å be ukentlig for mediene. Det er
uvurderlig! Med tanke på løftene Gud har gitt
oss til hva som kan skje når Hans barn ber, har
vi stor forventning til hva dette bønnearbeidet
vil føre til. Vi tror at hjerter i medie-Norge kan
bli forandret og vende seg mot ham. Vi har håp
om at gode verdier som bygger opp og bringer
menneskeverd, varme og omsorg, vil vinne frem
i kampen om oppmerksomhet. Og vi ser allerede
svar på bønner som er bedt, om flere glimt av
Gud i mediene.
Vi vil fortsette å mobilisere flere til bønn, for vi er
overbevist om at bønn «har stor kraft og virkning»!
Her har ikke minst menigheter og forsamlinger
store muligheter til å bli med i denne mobilise
ringen. Herved er utfordringen gitt. (Forbedere
kan registrere seg på fom.no/femminutter for å få
tilsendt ukentlige bønnebrev på e-post.)
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Registrer deg på fom.no/femminutter
og få ukentlige bønnebrev.

2. Langsiktig relasjonsbygging
I Familie & Medier vil vi fortsette å ha dialog
med mediene. Det er ikke alle våre møter som
umiddelbart fører frem. I hvert fall ikke i første
omgang. For eksempel møtte vi NRK i forbin
delse med Fylla, et program som på en altfor
ukritisk måte skulle vise alkoholens virkning på
kroppen. Programmet ble likevel sendt. Men, og
dette er viktig for oss: Vi hadde en god dialog
med NRK, og forhåpentlig bygde dette møtet
tillit til arbeidet vårt. Og vårt håp er at dette i
neste omgang kan prege videre valg for utfor
ming av nye programmer.

inspirere kristne som arbeider i mediene til å
ta med seg i sin jobbhverdag. Med kjærlighet til
Gud og mennesker og fokus på det som er sant,
rett og godt skal de få prege mediene innenfra.

Vi tror også at mediene er en misjonsmark,
ikke en slagmark. Derfor vil vi bygge relasjoner
med medieaktører på en måte som gjenspeiler
Jesus og gir mennesker lyst til å søke Ham. Vær
gjerne med i bønn om at våre møter med medie
aktørene gir mennesker et glimt av Jesus.

Vi skal ikke slutte å gi konstruktiv kritikk til
mediene, men vi vil at vår kontakt med dem
skal ha som siktemål å forandre innenfra – ikke
vinne kortvarige kamper med ytre press. For vi
tror at varig forandring kommer innenfra. 

Blant annet er vi i en tidlig planleggingsfase for å
få til en mediedag, der vi vil invitere kristne som
arbeider i ulike medier til å komme sammen,
for å bli utfordret, inspirert og bevisstgjort på
hva det vil si å følge Jesus i sin arbeidshverdag.
Et slikt viktig forum for nettverksbygging har
manglet til nå, og vi tror at en mediedag vil bidra
til å løfte opp kristne mediearbeidere.

3. Inspirere kristne i mediene
«Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det
er Herren og ikke mennesker dere tjener,» sier
Paulus i Kol.3,23. Denne holdningen vil vi
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Tåredalsvandring
Salme 84,7
En ung kvinne jeg kjenner meldte seg for noen
år siden inn i et dissentersamfunn. Jeg spurte
henne hvordan hun hadde hatt det siden hun
«stiftet ny familie«. «Å, svarte hun, det har hele
tiden vært bare herlighet» Men da hun merket
min undring, føyde hun til: – Nå ja, ikke HELE
tiden.
I forkynnelsen kan en bli møtt med de samme
synspunkter. Kommer du til Jesus og blir frelst
blir alle sorger slukket. Livet blir bare herlighet
og glede. En tid i mitt unge liv holdt denne for
kynnelsen på å undergrave min kristne tro. Det
var noe som skurret.

Ett sted i denne dalen står Jesus.

Trygg Havn

Den som har levd noen år med Jesus vet at slik
forkynnelse ikke er sann. Guds Ord har ikke
gitt slike løfter. Nei, det kan bli både forfølgelse,
sykdom og død. Slik var det for dem som levde i
troen på Jesu tid. Slik er det også i dag.
Kristne pilegrimer har tider med frelsesvisshet
og glede. Tider da frydens harpe er stemt til
lovsang. Men det er også tider i tåredalen slik
salmen minner om. Da kan harpen bli stemt i
moll.
For noen er den dalen kort og har det som det
står i diktet om Terje Wiken: «Han sturte en dag
eller to, så ristet han sorgen av». For andre ble
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det en årelang kamp. Selv i gledens øyeblikk lå
det en undertone av vemod og «tåredalen» var
ikke langt borte.
Det kan være så mange grunner for denne «tåre
dalsvandringen». Det kan være svikt og neder
lag i eget kristenliv. Du var så sikker. På dette
punktet kunne djevelen friste andre til fall, men
ikke deg. Her var du mer rakrygget enn de fleste
andre. Du skulle vite og vokte deg. Men så, før
du fikk tenkt deg om, var det utenkelige skjedd.
Så ble det en lang tåredalsvandring.
Eller: Det var sorgen over tapet av en du hadde
kjær, en du la bort til den siste hvile. En du ikke
hadde råd til å miste. Dere hadde levd et langt
liv sammen og var ikke forberedt på at nettopp
dette skulle skje så brått. Så, plutselig skjedde det
utenkelige. Herren lot det skje. Alt ble annerledes
enn du tenkte. Du la det alt i Guds hånd, likevel
ble det en tåredalsvandring.
Savnet etter en du hadde kjær behøver nødven
digvis ikke bare være etter at du har mistet en
ved død. Det kan like gjerne være at du mistet
din kjære for din tros skyld. Du fryktet ved
kommende ville lede deg bort fra ditt kall. Du
ble slitt mellom kjærligheten til et menneske og
troskapen mot Gud. Jeg har møtt slike i blant.
Det kostet så det ble en lang prøvelse.
Eller: Du hadde utdannet deg og lagt planer for
livet. Så kom Herren med et kall til tjeneste på
tvers av utdannelse og planer. Du sa ja til kallet
fordi Herren ville det, men det kostet så det ble
en lang tåredalsvandring inntil du oppdaget vel
signelsen som lå skjult for deg.
Vi kunne ha fortsatt å nevne eksempler men DU
vet hvorfor det ble slik nettopp for DEG.

Jeg vil bare minne deg om at på ett sted i denne
dalen står Jesus. Han er din styrke og din lovsang.
For å hjelpe deg i nøden er han der. Han rekker
mot deg sine naglemerkede hender. Disse hender
ble såret for at du skulle ha fred og lekedom for
både åndelige, sjelelige og legemlige sår. Denne
hånd vil lede deg gjennom tåredalen så den blir
til en kildevang. Du er kommet til livskilden. Da
skal selv de største trengsler bli deg til velsignelse.
Derfor: Stikk din hånd i hans hånd og gå med
ham. Det gir ny styrke på veien.
Eiliv Pettersen

Kretsårsmøte i
Møre og Romsdal
krets
på Vestnes Bedehus, Vestnes
Laurdag 26. april
Program:
kl. 10.30 Velkomstkaffi
kl. 11.00 Bibeltime v/Oddbjørn
Pedersen
kl. 12.15 Forhandlingsmøte
kl. 14.00 MIDDAG
kl. 15.30 Forhandlingsmøtet fortset
kl. 17.30 MISJONSFEST, tale
av Ragnar Hansen, song av
Romsdalskameratane og
Sunnmørsguttene. Mat og kaffi.
DEN INDRE
SJØMANNSMISJON
Alle hjarteleg velkomne til
kretsårsmøtet!
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Jan Berge, en tenker
og kunstmaler
Av Eiliv Pettersen

Jan Berge er en beskjeden eldre mann som bor
alene på Melbu etter at han ble enkemann.
Han har et rom på loftet han kaller
«Skriveloftet». Der sitter han og ser utover
Vesterålens storslåtte natur og lar pennen løpe
over arket. Her sitter han så å si hver dag og
skriver ned tankene sine og maler bilder. Med
årene har det blitt flere hyllemeter med skrifter
og tanker han ikke tidligere har publisert. Det er
først de siste tre årene han har våget å «komme

ut av skapet». Det skjedde etter at han er blitt
kjent med Den Indre Sjømannsmisjon sitt arbeid
gjennom foreningen «Ankerfestet» på Melbu,
en forening som Kirsten og Gunnvald Vottestad
stiftet for 10–15 år siden, men som nå ledes av
May og Toralf Stabell. På disse foreningsmøtene
har han lest av sine skrifter. Tankene forteller om
en mann med ballanse i sin Gudstro. To – tre av
dem har tidligere vært presentert i Trygg Havn.
Jeg har fått lov også å presentere denne:

Jan ser utover… og tenker
Jan er nydusjet, er i rene klær, føler seg vel og takker Herren.
Tankene går her jeg sitter. Penger gir makt. Åndskraft gir makt. Kunnskap
gir makt og Gudstro gir makt. Men sinnsro gir fred, fred i sinnet som fører
til nærhet med Gud. Nærhet til Gud gir den største livskvalitet.
Jan føler at Gud er nær så han takker Herren og ber om nåde for sine
synder og velger fred framfor makt.
Herre! Ta i mot meg i troen på deg, med en tro som om jeg var et lite barn!
Dette utsagnet utelukker makt. En diskusjon med verden ville jeg ha tapt.
Men troen og håpet ville jeg vinne. Amen
I dette nuet opplever Jan et åndelig og et fysisk troens velvære, et materielt
velvære som ikke så lett kan bli overgått.
Ovenstående tanker måtte Jan skrive ned som en dokumentasjon på sitt
værende her og nå, denne fredag formiddag.
Siden kan jeg bli tynget av denne verdens fortredeligheter. Men innen
den tid skriver jeg ned mine tanker om tro, sinnsro og fred og ikke makt.
Jan Berge
Melbu

Trygg Havn

Gratulerer
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85 år

60 år

Kretsformann i Svolvær krets,
Anne-Marie Bergan fylte 85 år
1. mars 2014
Hun har i en årrekke vært en del av styret
i Svolvær krets av Den indre Sjømannsmisjon.
De siste seks årene som formann.
På 85-års dagen kom Anne-Marie og spilte
og hadde andakt på hyggekvelden på Havly
Stamsund (bildet).
Vi gratulerer Anne-Marie med dagen! Takk for
innsatsen du legger ned for arbeidet i kretsen!
Må Herren velsigne rikt igjen!
Sylvi H. Jakobsen

Vi gratulerer
Bjørg Oddrun Røen Olsen fyller 60 år søndag
27. april. Hun har siden den 23.9.98 vært ansatt
på kretskontoret i Trondheim. Hun er en allsidig
dame som i tillegg til å administrere kontoret,
leder for Håndarbeidsklubben på Havlysenteret,
leder møter, ansvarlig for basarer og julesalget
m.m.
Bjørg er enkelt sagt rette person på rette plass.
Vi er mange som er takknemlige for det du gjør
og for den du er. Gud velsigne deg på dagen og
dagene som kommer!
Gudmund Eikrem
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Seilingsplan
Troms distrikt:

17.–20.: Alta. Møter kl. 18.00
07.–20.: T
 alere og sangere:
Georg Kallevåg, Olav og
Jorunn Eikemo

Mars:
31.: Åstein/Gratangen. Møte
kl. 18.00: Ragnar Hansen.

Troms distrikt:

April:

April:

01.: E
 ngenes/Andørja. Møte
kl. 19.00
02.: Brøstadbotn. Møte kl. 19.00
03.: Tennskjær. Møte kl. 19.00
04.: Tromsø: Møte kl. 19.00
05.: L
 engangsøra/Lyngen:
Møte kl. 17.00
06.: Skjervøy. Møte kl. 19.00

21.: Skjervøy. Møte kl. 19.00
22.: Olderdalen. Møte kl. 18.00
23.: Vengsøy. Møte kl. 18.00
24.: Tromsø. Møte kl. 19.00.
Mannskapsskifte
25.: Sommarøy/Hillesøy.
Møte kl.19.00
26.: Senjahopen. Møte kl. 18.00
27.: Medby/Kaldfarnes.
Møte kl. 18.00

01.–06.: S angevangelist Ragnar
Hansen

21.–24.: Talere Olav og Jorunn
Eikemo
25.–27.: T
 alere: Fjellheim Bibelskole:
Lærer og studenter

Finnmark krets:
April:
07.: B
 ergsfjord. Møte kl. 18.00:
Mannskapet
08.: Hammerfest. Møte kl. 19.00
09.–10.: Gjesvær. Møter kl. 19.00
11.–13.: Indre Billefjord.
Møter kl. 18.00
14.: Måsøy. Møte kl. 19.00
15.: Hammerfest. Møte kl. 19.00
16.: Nyvoll. Møte kl. 19.00

28.–30.: H
 arstad: Distriktbibelskole
(DB) Fjellheim Bibelskole

Telefonnumre og
e-post for ev. kontakt:
Betelskipet M/S «Elieser 6»:
Mobil 913 74 211
E-post: elieser@dism.no
Se også: www.dism.no
Troms distrikt:
Koordinator Tor Øyvind Sandaker
Den Indre Sjømannsmisjon –
Laksevåg/Bergen.
Tlf. 55 34 93 14 (ordinært onsdager).
Mobil: 411 03 087
E-post: tor@dism.no
Finnmark krets:
Misjonssekretær i Karmsund krets:
Georg Kallevåg
Mobil: 906 87 847
E-post: georg@dism.no

Mai:
01.: H
 arstad: DB Fjellheim
Bibelskole

Gavebarometer
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28. februar 2013
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28. februar 2014
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Gi Trygg Havn i gave
eller abonner selv!
Trygg Havn

–Tidende for Den indre Sjømannsm

isjon nr. 2 – 2014 – 126. årgang–

Dagfinn Sandal
Uke 15: Trøndelag
Uke 16: Trøndelag
Uke 17: Trøndelag
Uke 18: Fri
Arbe ider møt et 2014

side 6–9

Årsabonnement kr 350,–
Paul Mattis Nørstebø
Uke 15: Fri
Uke 16: Disponibel
Uke 17: Helgeland/Salten
Uke 18: Helgeland/Salten

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:�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
Ragnar Hansen
Uke 15: Møre og Romsdal krets
Uke 16: Fri
Uke 17: Møre og Romsdal krets
Uke 18: Disponibel

Telefon:���������������������������������������������������������

Send kupongen til Trygg Havn v/Ingrid,
Postboks 1904 Damsgård, 5828 Bergen
eller e-post til ingrid@dism.no,
eller på tlf.: 55 34 93 18.
Nr. 4 - 2014
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Retur: Trygg Havn
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Arkivbildet

Kvinneforeninga «Landkjenning» frå Nærbø,
på 90-talet.

