Nyhetsbrev fra Den indre Sjømannsmisjon, Stavanger krets, Januar 2017

Velkommen til
Årsmøtet om bord på skoleskipet MS Gann, 25.mars 2017 !
Velkommen til årsmøte for Stavanger
krets. Vi vil at nettopp du skal være med
å prege Den indre Sjømannsmisjon inn i
fremtiden.
På vintermøte den 3. februar var det
samlet 53 misjonsvenner. Vær med slik at
det blir enda flere på årsmøtet. Vi gleder
oss til en dag sammen med deg!
Det er du som er Den indre
Sjømannsmisjon!!
Se detaljert program i vedlagte årsmelding.
For å dekke inn noe av kostnadene (inklusiv måltider) har vi satt en deltakeravgift på
kr.250,-. Det blir også gitt anledning til å gi en misjonsgave.
Mulighet for overnatting på Gann
Gann gir oss mulighet for overnatting. Døgnprisen pr. person for overnatting inkl. frokost er
kr.700,- i enkeltlugar og 550,- i dobbeltlugar. Det er begrenset antall lugarer, så meld fra i
god tid om du ønsker overnatting.
Se ellers program i vedlagte årsmelding.

Påmelding til årsmøtet og eventuell bestilling av overnatting kan gjøres til:
Kretsformann Jostein Vik:
e-mail: jostei-v@online.no eller
mobil : 908 73 780 (via telefon eller SMS)
Frist for påmelding/bestilling av overnatting er mandag 18. mars 2017.

Vintermøtet

Noen av dem som var samlet til Vintermøte
Som nevnt samlet vintermøtet 53 misjonsvenner i lokalene til Frelsesarmeen i Stavanger,
fredag 3.februar. Vi hadde fått med Jakob Trodahl som taler denne kvelden. Han talte over
teksten i Åp.2, 12 – 17, brevet til menigheten i Pergamum. Han avsluttet sin tale med å
minne om den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Han skal få en hvit stein, vitne
på å være frikjent, og på denne steinen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den
som får den.
Våre trofaste venner, Einar Sunde og Rolf Breivik hadde med gitar og trekkspill og gledet
forsamlingen med god sang og musikk.
Etter pause med smørbrød, kaffe og kaker var det tid til vitnesbyrd og hilsener. Mange av de
fremmøtte delte gode og alvorlige ord til forsamlingen og til dem som har et lederansvar i
kretsarbeidet.
Mange godord når folket dro hjem, og vi håper etter hvert å få til et tilsvarende arrangement i
Flekkefjordsområdet. Det er inspirerende å møtes fra flere bygder på denne måten.

Seaman’s Mission
Vi tar også med litt informasjon om Seaman’s Mission i denne utgaven av kretsnytt
også.
I 2016 hadde vi et tilbud til sjøfolkene i Stavanger i juni, juli og august. Dette året
starter cruisesesongen lørdag 4.mars med over 180 anløp fram til 23.desember. Vi har
nå fått tilbud om å leie Uno-cafe i Salem fra mai til september. Dersom vi klarer å
skaffe folk nok vil vi da kunne dekke inn nærmere 170 anløp denne sesongen. Men
skal vi få dette til er vi avhengig av mange frivillige medarbeidere. Vær med og gjør
denne misjonsoppgaven kjent og ta utfordringen selv eller sammen med andre og bli
med!!! Det er en fordel å kunne litt engelsk, men du trenger ikke kjenne så mye til det
språket for å kunne koke kaffe, steke vafler eller holde orden og ryddighet på Unocafe. Vi trenger alle som kan gi en håndsrekning.

Glimt fra Stavanger havn og Uno-cafe sommeren 2016

Film om Seaman’s Mission
Det er nå laget en liten film om Seaman’s Mission. Den finner du på internettsiden til
dism.no/seaman_s_mission/

Meld deg som frivillig til Seaman’s Mission 2017 ved og ta kontakt med:
Johan Hegle
eller
Jostein Vik

Mobil 924 45 464
Mobil 908 73 780

Vi trenger din hjelp!!!

Følg med DISM! Bestill Trygg Havn for 2017 nå!!
Kommer ut med 11 nummer og koster kr.400 pr. år.
Kontakt Ingrid på tlf.: 488 54 606 eller e-post: ingrid@dism.no

Vi minner om møter som er planlagt i kretsen vår:
Fotland
Ognedal
Kvitsøy
Randaberg
Voster
Forsand
Bryne
M/S Gann
Buøy
Stav./Solborg
Sviland
Kvitsøy
Vigrestad
Mattingsdal
Egersund
Auglend bedehus

17. – 19. februar
23. februar
25. februar
26. februar
1. og 2. mars
5. mars
22. – 26. mars
25.mars
29.mars
29.mars
2.april
14.april
23.april
24.april
25. – 30.april
31.mai

Dagfinn Sandal
Jostein Vik
BASAR Helge Krosli
Jostein Vik?
Knut Skårland
Jostein Vik
Knut Skårland/Jostein Vik (Ikke lørdag)
ÅRSMØTE
Jostein Vik
Vårbasaren Alfred Salte
Agnar Spanne
Langfredagsmøte Jostein Vik
Einar Kristoffersen
EinarKristoffersen
Einar Kristoffersen
Jostein Vik

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

Vinter- og vårprogrammet for ditt bedehus / forening
Ta kontakt med Jostein på telefon eller mail dersom du ønsker
talerkrefter til ditt bedehus. Om bedehuset er stort eller lite, om
dere er mange eller få – det spiller ingen rolle. Vi kommer gjerne
til dere!!
Vær også med i bønn for ansatte og frivillige i Den indre sjømannsmisjon og at Gud
sanne ord må nå inn i hjertene til folket vårt!

Den indre Sjømannsmisjon, Stavanger krets
Hetlandsgt. 12,
4344 Bryne

Kontonr.: 3201.21.64075
Epost:
jostei-v@online.no
Tlf.:
908 73 780

