Den indre Sjømannsmisjon

Stavanger krets
Program og årsmelding for
kretsårsmøte på
Kvitsøy bedehus
Lørdag 7.mars 2020

DISM- Stavanger krets Årsmøte
Lørdag 7.mars 2020
Sted: Kvitsøy bedehus
Program:
11.00
11.30
12.30
13.30
15.30
18.00

Registrering / Kaffe
Bibeltime v/ Einar Kristoffersen
Middag
Årsmøte
Kaffepause
Festkveld m/ stor basar og bevertning

Vi har satt en totalpris på kr. 250,- pr. person for middag og kaffe.

Aktuelle ferjetider
Fra Mekjarvik
Fra Kvitsøy
08.50
16.20
10.10
20.40
17.00
22.20
Ferjeturen tar ca. 35 minutt.

Kretsårsmøte lørdag 7. mars 2020 kl.13.30
Agenda:
1. Godkjenning av innkalling

2. Konstituering
a. Valg av møteleder
b. Valg av referent
c. Valg av 2 personer til å skrive under møteprotokollen
d. Valg av 2 personer til tellekorps

3. Kretsens årsmelding for 2019
4. Kretsregnskap 2019
5. Valg
Det skal velges 2 nye representanter og 2 varamedlemmer til styret.
Disse står på valg: Jostein Vik
Even Ydstebø
Kjellaug Spanne (vara)

6. Samtale om veien videre i Stavanger krets

Årsmelding 2019
Stavanger krets av Den indre Sjømannsmisjon ble opprettet 26. juni 1909. Vi kan glede oss
over enda ett år med en virksomhet der mottoet har vært og fortsatt er «Havets folk –
Herrens folk». I vår krets har det opp gjennom årene vært mange fiskere og sjøfolk som har
møtt DISM på Elieser, fiskarheimene og på bedehusene. Selv om der blir stadig færre
fiskere og sjøfolk så står mottoet der like klart - og vårt oppdrag er ikke fullført.
Virksomheten i kretsen vår bidrar til at DISM fortsatt kan sende Elieser langs vår
langstrakte kyst med budskapet om den oppstandne og levende frelseren Jesus Kristus. Vi vet
også at mange setter stor pris stikke innom de åpne fiskerheimer. Fiskerheimene på
Vandsøya, Stamsund og Røst er fortsatt et satsingsområde for DISM.
I Stavanger krets er vi nok mest opptatt av møtevirksomheten rundt om på bedehusene og
satsingen på Seaman’s Mission. Begge disse arbeidsgreinene er tatt med i egne avsnitt i
årsmeldingen. Vi nevner dem likevel med her fordi vi trenger flere frivillige medarbeidere,
forbønn og støtte i arbeidet. Målet er å nå flest mulig med evangeliet, slik at mennesker kan
komme til sannhets erkjennelse og ta imot frelsen i Jesus Kristus.

Kretsstyret 2019
Kretsstyret har etter siste årsmøte bestått av:
Jostein Vik
kretsformann
Even Ydstebø
nestformann
Arne Helleland
styremedlem(gjenvalgt)
Cato Myklebust
styremedlem
(ny)
Kjellaug Spanne
varamedlem

I 2019 har det vært 4 styremøter som har behandlet 30 saker.

Ansatte i kretsen
Steinar Malmin har hatt 50% stilling som forkynner.
Fra mai og ut september har Kristoffer Ueland hatt et engasjement i 100% stilling. Han har
hatt hovedansvaret for koordinering og drift av Seaman’s Mission i Stavanger.
Takk for det arbeidet dere har utført dette året!

Andre ansatte som har besøkt kretsen
Vi takker Einar Kristoffersen, Terje Treidene og Thomas Kjær Olsen for de møtene de har
vært taler på i 2019.

Fritidsforkynnere og andre frivillige medarbeidere
Knut Skårland, Kjell Dalene, Jostein Vik, Knut Hegle, Dagfinn Natland, Torvald Kjetilstad,
Helge Krosli, Dagfinn Sandal og Einar Sunde.
Årsmøtet vil rette en stor takk til alle, både ansatte og frivillige som har talt og sunget på
møter rundt om i kretsen. Uten dere hadde det ikke vært mulig å opprettholde
møteaktiviteten og kontakten med misjonsfolket i kretsen dette året.

Møtevirksomheten
I 2019 har det vært 106
møter og 2 basarer.
Møtene på bedehusene er
kjernevirksomheten. Her
møter vi misjonsfolket med
evangeliet og med
informasjon om arbeidet til
DISM.
Vi vil være med der mennesker ønsker å komme sammen om Ordet. Selv om flokkene blir få
og små, så må vi ikke gi opp. Jesus sier at «hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg
midt iblant dem.» (Matt 18:20)
Vi har også misjonsbefalingen i Matt 28:19 ff: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til
disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer
dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens
ende!»
Vekkelser har oppstått før, og vekkelsestider kan komme igjen. Derfor skal vi fortsatt møtes
og være i bønn og forventning om at Gud griper inn.
Vi skulle gjerne sett at det var flere møteuker rundt om på bedehusene slik at Ordet fikk tid
til å virke blant menneskene i bygdene.
Takk til alle kontaktene som hjelper til med å arrangere møter på bedehusene. Denne direkte
kontakten med fotfolket i misjonen er av uvurderlig betydning for det arbeidet som Den indre
Sjømannsmisjon står i.

Foreninger
Åna Sira
Sola
Stavanger
Finnøy
Moster
Jelsa

Nordlys
Solrenning
Ungdomsforeningen Havly
Elieserforeningen
Mosterøy kvinneforening
DISM forening

Torborg Trelsgård
Ruth Tjora
Gunvor Dale
Helga Hebnes
Bjørg Selvikvåg
Edit Hamre

Takk til dere som fortsatt står på som ledere og medlemmer i foreningene våre.

Spesielle kretsarrangement
Årsmøtet
Årsmøtet var lagt til Skjæveland Misjonshus den 30.mars 2019.
Årsmøtet begynte med bibeltime ved Steinar Malmin. Ellers var det forhandlingsmøte med
vanlige årsmøtesaker og samtale om virksomheten i kretsen. Årsmøtet ble avsluttet med
misjonsfest der Arne Helleland talte. Det var også forbønnshandling for Anita og Steinar
Malmin m/fam. og for Siv Mette og Arne Helleland.
Det er skrevet eget referat fra selve årsmøtet.

Vårbasaren

Vårbasaren ble arrangert på Solborg i Stavanger den 24.april. Knut Skårland hadde andakt
og Even Ydstebø gledet oss med fin sang.
I forkant av basaren var det sendt ut ca. 150 loddbøker og det meste av dette ble solgt. Noe
lodd ble solgt på basarkvelden. Som vanlig var det også salg av årer. Totalt kom det inn ca.
70.000,- kroner på denne basaren.
Takk til dere som var med på å gi oss dette gode resultatet på basaren.

Elieser VI
Elieser VI skulle vært i kretsen vår i til sammen 5 uker denne høsten. Det var lagt opp til
besøk i 19 havner og 39 møter. Programmet det var lagt opp til ble sterkt amputert på grunn

av maskinskade på båten, men de fleste stedene hadde likevel møter på bedehusene i stedet.
Siste helga Elieser var i kretsen var avsatt til møtehelg i Stavanger. Dette arrangementet ble
flyttet til Tau bedehus.
En takk til alle som tok imot Elieser/arrangerte Elieser-møter og takk for alt som ble gitt
for at Elieser fortsatt skal være et redskap for å utbre evangeliet langs vår langstrakte kyst.

Ungdomshelg på Elieser
6. – 8. september hadde me ei flott ungdomshelg på
Elieser som låg på Hundvåg utenfor Stavanger. 20
ungdommar var påmelde og overnatta på båten. I
tillegg kom det fleire ungdommar som var med på
møtene. Ekstra kjekt at nokre av elevane på
skuleskipet Gann kom og besøkte oss. Dei var spredd
i alder frå 14 til 20 år, og alle var glade for å høyre
Guds ord.

Seaman’s mission
Vi kan igjen se tilbake på en velsignet
og spennende sesong for Seaman’s
Mission i Stavanger. Også i 2019 fikk
vi leie lokaler og internettlinjer i Unocafe i Salem i Stavanger. Vi tar med at
Uno cafe har:
 gode og romslige lokaler for
gjestene
 lagerplass for materiellet vårt
 kjøkken og serveringsdisk for kaffe, te, kjeks og vafler
 god tilgjengelighet direkte fra gateplan
 rimelig avstand og er lett å finne fram til fra kaiområdene.
I år hadde vi åpent ved de fleste cruiseanløp fra mai og ut september.
I løpet av de fem månedene vi hadde åpent betjente vi:
 ca. 185 skipsanløp
 3770 gjester fra ca. 80 forskjellige nasjoner. Dette er en økning både når det gjelder
anløp og besøkstall i forhold til foregående år.
Sjøfolkene uttrykker stor takknemlighet for tilbudet i Stavanger. Fra Stavanger havnekontor
får vi også gode tilbakemeldinger for det tilbudet vi gir til mannskapene på cruisebåtene.
Tilbudet om å kunne kontakte familie og venner via internett er nok det som trekker de fleste
av sjøfolkene til Seaman’s Mission. Men mange er også takknemlige for å møte kristne
venner og for samtale, bønn, vennlighet og den gode atmosfæren de møter når de endelig

har noen timer i land. Vi ser også gleden når de får med seg kristen litteratur på veien
tilbake til båtene.
Utdeling av hjemmestrikkede luer i år som året før. Dette var meget populært og vi skulle
hatt mange flere luer!!
Av litteratur som blir delt ut har det gått mest av:
 Nytestamente på engelsk/norsk, spansk og tagalog (filipinsk) og på enkelte andre
språk
 H.E. Nissen si andaktsbok (4 deler) på engelsk og spansk
 Jesusfilmen på ulike språk
 Diverse andre kristne bøker og traktater

Frivillige medarbeidere på Seaman’ Mission:
Mange har vært med som frivillige på Seaman’s Mission. Noen gjennom hele sesongen,
andre for kortere perioder. Vi skulle gjerne hatt flere frivillige. Dette er en fin måte å være
med og vise kristen nestekjærlighet og å være et Kristi vitne på jorden.
Vi retter en stor og varm takk til alle dere som har vært med på å gjøre dette viktige arbeidet
for Guds rikes fremme!!

Nyhetsbrev fra Stavanger krets
I 2019 sendte vi ut 3 kretsnytt til de 210 vi har på adresselista vår. I tillegg legges
nyhetsbrevet ut på nettsida til Den indre Sjømannsmisjon. På denne måten ønsker vi å styrke
kontakten med misjonsfolket rundt om i kretsen.

Trygg Havn og nettsiden dism.no
Pr. desember 2019 har Trygg Havn 146 abonnenter i kretsen vår. Dette er 10 flere enn i
2018. Vi må fortsatt jobbe målrettet for å få øke abonnenttallet enda mer!!. Det er viktig å få
ut jevnlig informasjon om virksomheten til DISM både gjennom Trygg Havn og kretsnytt.
Nettsiden www.dism.no er også en nyttig informasjonskanal som mange benytter seg av, men
som også må gjøres enda bedre kjent blant misjonsfolket.

Landslotteriet
I 2019 ble det ble sendt ut loddbøker for kr.44000 og 7 av gevinstene gikk til Stavanger krets.
En stor takk til alle som solgte og kjøpte lodd.

Julehefte «Fiskerens Venn»
I år fikk vi tilsendt 1050 julehefter «Fiskerens Venn». Disse ble sendt ut til dem vi hadde på
tidligere lister pluss noen til som ønsket å selge julehefter. Det aller meste ble solgt.
72 julehefter ble solgt gjennom de kristne bokhandlerne i Stavanger, Sandnes, Bryne og
Egersund.
En stor takk rettes også til alle som er med og selger Fiskerens Venn.

Økonomi og regnskap
Det er hovedkontoret i Bergen som er ansvarlig for regnskapsføringen til kretsen.
Kretskontoret får utskrift av regnskapet. Nedenfor er vist en hovedoversikt over årsresultatet
til Stavanger krets.
I skrivende stund er ikke regnskapet for 2019 klart.
Kontogruppe
Lotteri og blader
Gaver, kollekter etc
Andre off.tilskudd, refusjoner
Annen inntekt
SUM INNTEKTER

2017
33.940
385.017
350
6.850
426.157

2018
39.200
326.109
0
1.808
367.118

Lønn, feriepenger m.v
Annen oppg.pl. godtgj.
Arb.giveravg.
Innberetn.pliktig pensjon
Annen refusjon
SUM LØNNSKOSTNADER

-228.368
0
-19.249
-4.075
76.972
-166.569

136.755
0
18.530
-2.747
-6.349
-149.190

-64.409

-26.925

-12.000
-33.723
-13.559
-16.664
-755
0
-141.110

-12.000
-13.458
-21.795
-18.318
-350
-69
-92.915

118.477

125.013

11
11

69
69

118.488
118.488

125.082
125.082

Leie lokale
Driftskostnader
Fremmedtjenester
Kontorkostn. telefon, porto etc.
Reise-, diettkostn. oppg.pl.
Salgs- og reklamekostn.
Kontingent og gave
Andre driftskostn.
SUM ANDRE DRIFTSKOSTN.
Driftsresultat
Finansinntekter
Netto finansposter
Ordinært resultat
Ekstraordinært resultat

2019

Nedenfor er en oppstilling over gaver som er kommet inn fra kretsen og kontert i
hovedregnskapet. Følgelig er de ikke med i kretsregnskapet.
Som for regnskapet så er heller ikke disse gaveinntektene revidert og godkjent av
landsstyret. Vi tar derfor forbehold om at det kan komme endringer.
Kontogruppe
Fast givertjeneste
Fast givertjeneste «Elieser 6»
Vårgave
Sommergaven
Høstoffer
Vintergaven
Julegaven
Seaman’s Mission
Lighthouse cafe
Gavekalenderen
Gave DISM
Gave Røst
Gave til «Elieser 6»
Ekstragave
Misjons- og velferdsarbeid
Vedlikehold velferdsstasjoner
SUM GAVER

2017
58.750
13.700
29.600
37.400
27.300
21.350
49.165
19.450

2018
72.000
6.700
33.650
30.136
34.050
62.800
50.770
22.900

33.750
10.200

38.300
63.850

129.170
12.000
5.800
28.825
476.460

81.050

31.800
31.300
2.700
124.150

496.206

434.625

Foto: Fiskarheimen i Stamsund

2019

37.000
32.650
48.850
33.325
68.850
24.000

Regnskap for Seaman’s Mission, Stavanger

Regnskapet for Seaman’s Mission 2019 er ikke klart ennå!

