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Forkynninga
Det viktigaste ved å drive misjon er forkyn
ninga. Kva bodskap har vi til folket? For det
første må bodskapen vere rett, og stemme med
Guds Ord.
Den indre Sjømannsmisjon har i over 135 år
hatt fokus på det mest sentrale i ordet, og har
opplevd vekking. Det er frelse for det enkelte
menneske ved Jesu blod. Hebr. 10,14: «For med
eitt offer har han for alltid gjort dei fullkomne
som vert helga». Det er altså dei som tek imot
bodskapen og trur Guds ord som vert helga og
frelst, og får samfunn med den levande Gud.
Kva med dei som ikkje vil ta imot og tru då?
Går dei fortapt? Ja, dei går evig fortapt, det fortel
Guds Ord (Op. 20,15). Enkelte hevdar at det er
same guden muslimane trur på, og då kan det
vel ikkje vere så nøye. Så kan ein prøve å for
kynne til ein muslim at Jesus Kristus døde på
korset for syndene våre, og stod opp igjen den
tredje dag til vår rettferdiggjering. Då får ein
sjå reaksjonen. Ein muslim kan ikkje godta at
Jesus Kristus stod opp att frå dei døde. Dermed
veit vi at muslimane sin religion fører menneska
rett i fortapinga. Vi har ei stor oppgåve i å syne
kjærleik, og forkynne evangeliet også til våre nye
landsmenn.
Bodskapen om Jesu Kristi død og oppstandelse,
er sjølve grunnlaget for den kristne trua. Kvar
den som trur får ta imot nåde, tilgjeving for synd,
og står rein og rettferdig innfor den levande Gud
på grunn av det Jesus Kristus gjorde for oss.

mitt hjerte an, så jeg Jesus klart kan skue som
min Gud og frelsermann». Det er viktig at for
kynnaren sjølv har erfart at Den Heilage Ande
opnar opp ordet og gjer det levande, så han kan
formidle bodskapen med rette gløden i hjarte.
«Mitt hjartans ynskje og mi bøn til Gud er at
dei må verte frelste» sa Paulus. Måtte vi alle be
om å få ha den nød i vårt hjarte. Då blir ikkje
misjonsarbeid tungt og traurig, men ein vil tene
med glede og eit villig sinn. Vi lever i ei profetisk
tid. Det vil seie at mange av dei teikn som skal
vere i tida ved Jesu atterkome syner seg rundt oss
kvar dag. Det skal vere som i Lots dagar, med
homoseksualitet og ulydigheit mot Guds Ord.
Måtte vi ikkje gløyme å forkynne om at Jesus
gjenkomst er nær, og skjer i hast. At folket må
vere ferdige. Det står om Lot sine tilkomande
svigersøner i 1.Mos. 19,14  dei trudde han spøkte
då han forkynte at Guds dom skulle kome over
Sodoma. Korleis er det med oss? Trur vi bod
skapen om at Jesus snart vil hente si brud frå
jord, i en augneblink? Eller trur vi at det berre er
ein spøk? Joh. Op. 22,7: Sjå, eg kjem snart!
Det var ikkje mange som ville høyre på Noa.
Heller ikkje på Lot. Er det mange som vil høyre
i denne tida? Anden og brura seier: Kom! Og
den som høyrer det, han seie: Kom! Og den
som tyrstar han kome! Og den som vil, han
take livsens vatn ufortent! Hebr. 4,7: «I dag om
de høyrer hans røyst, forherda då ikkje hjarto
dykkar!» 

Så kjem spørsmålet: Har den som forkynner
Ordet eit hjarte som er tent for evangeliet, slik
at dei som høyrer forkynninga kan ta bodskapen
til sitt hjarte? Vi som er forkynnarar treng å be
bøna: Hellige Ånd, O himmellue, kom og tenn
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Andakt

Av Eiliv Pettersen

Plukkfangst eller «kast»
I lange tider har selfangstnæring vært en stor inntektskilde for kystens
beboere. Både Canada, Russland og Norge har deltatt i denne fangsten.

Eiliv Pettersen

Foto: J. A. Birkeland

Det er blitt jaktet på sel både i Østisen og i Vest
isen. Ofte kunne det gå på livet løs. I 1952 omkom
78 mann i en storstorm.
Selfangsten i isødet var krevende. Fangst
forholdene kunne variere. Av den grunn var det
viktig å komme tidligst mulig i fangst og få komme
seg raskt heim igjen. Før var det mange båter fra
Nord-Norge og Vestlandet som drev denne nærin
gen. Nå er det kun en beskjeden deltakelse i forhold
til de store fangstårene.
Plukkfangst eller «kast»
Overskriften på det som skrives her både var, og
fremdeles er, godt kjent i denne næringen.
Plukkfangst hette det når det var lite sel å se. De
måtte ro stille inn mellom isflakene med en liten
fangstbåt og plukke en og en sel. Denne form for
fangst gav lite utbytte i forhold til strevet, men ble
utført når det ikke var annen mulighet. Da var det
laber stemning blant fangstmennene. Det ble smått
med inntekten. Mismotet var ikke langt unna.
Annerledes var det å komme i et «kast». Det skjedde
da mengder av sel, så og si samtidig kom opp på isen
for å føde sine unger.
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Liv og røre
En selfanger fortalte meg at det hendte en gang
de var i isen. De hadde drevet med plukkfangst
en tid.
De var både slitne og mismodige. Men så, en
morgen våknet mannskapet med en sammen
hengende «jammer» innover isflakene. I løpet av
natten hadde selen kommet opp på isen og født
sine unger. Det hørtes ut som en jammer da mor og
barn kommuniserte. Da var det som en hvit eng med
masse brune og gule blomstrer, fortalte han. Ungene
er gule når de kommer til verden kunne han fortelle.
Da ble det liv og røre. Her var det god tilgang.
Mange vunnet for Gud
Som mangeårig misjonsarbeider blant kystens
folk har dette uttrykket plukkfangst eller kast
ofte stått for meg. Vi leser og hører om tider
da det var «kast» i misjonsarbeidet. Mange ble
vunnet for Gud. Det var vekkelse. Folk strømmet
til bedehuset. Det hendte at noen kom i syndenød
på veien til bedehuset slik at de overgav seg til
Gud på veikanten. Foreningsarbeidet blomstret.
Vekkelsen stilna
Men så kom tiden da «vekkelsen stilna og folket
det for` og fåe vert att som vil høyra Guds ord…
Kor kan eg då åleine stå vakande her?», spør
sangdikteren. Spørsmålet kan være begrunnet.
Det kan skje at noen av de som blir revet med
i store vekkelsestider, kjølner i den åndelige
«hverdagen».
Mismotet
Også Jesus måtte en dag spørre sine venner når
mange forlot ham: «Vil også dere gå bort?»
I misjonsarbeidet vårt har vi vel helst blitt kjent
med «plukkfangst». Det har blitt så smått. Det ble
mye strev med julemesse og mange andre ting. Men
hvor ble det av resultatet?
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Så har mismotet meldt seg, spesielt når alderen
legges til. Det ble så lite av det jeg gjorde. En er blitt
få i foreningsarbeidet.
Bare én
I Guds rike var det nok tider med «kast». Vi leser
om det i Apostlenes gjerninger at tre tusen ble
lagt til menigheten på en dag. Men Jesus oppsøkte
også enkeltmennesker. Han drev «plukkfangst».
Ved dammen Betesda lå det en mengde syke for
teller skriften, men Jesus fikk forløst bare en av dem.
Det var så mange som samlet seg om Jesus i Jeriko
at de stengte for utsikten da Sakkeus ville se ham.
Likevel var det bare Sakkeus som tok imot Ham i
sitt hus.
Det var sikkert mange kvinner som hver morgen
pleide å hente vann fra Sykars brønn, men bare en
fikk høre om det levende vann. Hennes vitnesbyrd
satte senere hele byen i røre.
Store vekkelser
Muligens hører du på TV at det er tusener som
overgir seg til Gud. Det er store vekkelser mange
steder i verden. Det skal vi glede oss over. Men
det kan resultere i mismot i eget misjonsarbeid.

Men i stedet for å være mismodig i den gjerning
du utfører, skal du få glede deg over den ene som
du vant for Gud med ditt enkle vitnesbyrd eller
indirekte med arbeidet i foreningen. De lestene du
strikket, eller de vaflene du stekte kan bety mye i
arbeidet for Gud.
Det var du
Du skal også gå ut i samfunnet, med bønn til Gud
om at han må føre til deg et menneske, eller føre
deg til et menneske som trenger et ord fra Ham.
Muligens vil du på den store «bankettens dag»
i himmelen møte en som vil si: Det var du som
hadde en hilsen fra Jesus til meg. Eller: Det var
du som var tro i det små, derfor er jeg her. Da
har du vunnet mer enn hele verden, sier Ordet.
Vi er Guds armer og hender her på jord. Muligens
vil nettopp du få høre av Herren selv: «Du har vært
tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din
Herres glede»!
Se ikke smått på «plukkfangsten» den kan vise seg
å bli din viktigste gjerning. De som tar imot Jesus i
«plukkfangst-tider», blir ofte best bevart. De blir ikke
revet med av en «åndelig stemning» i vekkelsestider.
De blir nok kastet ut i verdens stormer, men blir ofte
stående etter å ha overvunnet alt. 

NAMDAL KRETS

Kretsmøte 6.–7. juni 2015
Om bord i «Elieser 6» ved Jernbanekaia i Namsos.
Landsstyrets utsending, og hovedtaler: sangevangelist Dagfinn Sandal.
Lørdag 6. juni:
Kl. 11.00: Velkomst
Kl. 12.00: Bibeltime ved Dagfinn Sandal
Kl. 13.00: Middag
Kl. 15.00: Årsmøte med kaffe
Kl. 18.00: Misjonsfest m/ kveldsmat /
		 Tale og sang ved
		 Dagfinn Sandal

Søndag
Kl. 09.00
Kl. 11.00
		
Kl. 12.30

7. juni:
Frokost
Formiddagsmøte/
Tale og sang ved Dagfinn Sandal
Middag / avslutning

ALLE VELKOMMEN!
Namdal krets av Den indre Sjømannsmisjon
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Smånytt

Ved generalsekretær André Sætre

Smånytt frå
generalsekretæren
Rekneskapen
Rekneskapen for 2014 ligg no føre. Den syner eit
underskot på ca. kr 3,6 mill. Av dette er ca. 2,5
mill. underskot ved Oslo Sjømannskirke og ca.
1,1 mill. underskot på «Elieser 6». Elles er drifta
i misjonen omlag i balanse.
Hovudgrunnen til det store underskotet ved
Oslo Sjømannskirke er at det vart gjort store
reparasjonar og oppussing ved bygningane,
som er utgiftsført. Større delar av el. anlegget
vart også utskifta. Når det gjeld drifta av «Elieser
6» så har den synt eit større underskot gjennom
fleire år. Leiing og landsstyret vil no sjå på drifta
for å få den nærmare balanse.
Annonsering
Det har i det siste vore ein del heilsider i avisa
Dagen med informasjon om misjonen sitt
arbeid. Det har kome inn nokre spørsmål om
pris på ei heilside. Vi kan informere om at

g jennomsnittspris på ei heilside har vore om lag
to tusen kroner (pluss moms). Innstikk med giro
har sjølvsagt vore dyrare, men det gjev også meir
inntekt.
Oslo
Det har vore utleige og drift på Sjømannskirka
fram til 3. mai. I samband med at det var barne
dåp den dagen, vart kyrkja avvigsla som kyrkje
av presten som forretta.
Eigedomen på Bygdøy vert overlevert til
kjøpar 30. juni, og salssummen blir overført til
DISM.
Den indre Sjømannsmisjon har kjøpt nytt
lokale i Oslo nær Aker Brygge. Vi trur at Herren
vil velsigne denne staden, så det kan bli eit
reiskap til å vinne sjeler for himlen.
Det blir meir informasjon om det nye lokalet
i neste nummer av Trygg Havn 

80 år
11. juni 2015 fyller
Harry Wiig-Andersen 80 år
Vi i Den indre Sjømannsmisjon gratulerer,
og ynskjer alt godt for dagen og dagane som
kjem! Takk for trufast teneste i og for Den
indre Sjømannsmisjon!
Les om Harry og hans virke på sidene 12
og 13.
André Sætre, generalsekretær
Harry Wiig-Andersen mottok takk og blomster
på Kretsårsmøtet i Bjørgvin.
Foto: K. Undal

Trygg Havn

Reportasje

Tekst og foto: Vebjørn Parr Sætre, prosjektleder
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Oslo Sjømannskirke sett fra sjøsiden.

Oslo Sjømannskirke avvigslet
Lørdag 25. april ble siste dåp avholdt i Oslo
Sjømannskirke.
I den anledning, på slutten av dåpssere
monien, kom presten Svein Skarholm med en
erklæring over historien til Oslo Sjømannskirke
og Den Indre Sjømannsmisjon sin virksomhet
på stedet.
Han erklærte at stedet ikke lenger er en kirke,
og at det nå kan benyttes til annen virksomhet.
Til slutt ble det lyst en bønn over eiendommen,
menigheten, DISM og arbeidet som har vært
utført på stedet.

Det var en fin erklæring og liturgi, og prest
Skarholm utførte dette på en verdig og god måte.
Tilbakemeldinger fra enkelte i forsamlingen på
avvigslingen var også positive.
Arbeidet med å tømme lokalet for inventar og
klargjøre eiendommen for overtakelse 30. juni,
er godt i gang. Vi har nå fått nytt lokale i Oslo,
og vil komme tilbake med mer informasjon om
dette. 

Svein Skarholm under avvigslingen av Oslo Sjømannskirke.
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Reportasje

Tekst og foto: Ingrid Helland

Desse fire brukar tilbudet frå Seaman´s Mission for første gong. Det er 7-8 mnd. sidan sist dei var heime,
og derfor var det kjærkoment med ein gratis samtale heim.

Dette er misjon – og det nyttar
Det regnar i Bergen. I Jekteviken ligg cruise-skipet «Celebrity Eclipse».
Det 317 meter lange skipet seglar under maltesisk flagg, og har ein
passasjerkapasitet på 2.800.
I Betlehem, Bergens Indremisjon sine lokale, er
Norway Seaman’s Mission på plass for å ta imot
mannskap frå skipet.
Heimsleg og koseleg
Det er pynta med blomster og levande lys på
borda. Både heimsleg og koseleg. På kvart bord
ligg også opplysningar om passord for gratis
pålogging på nettet. Dei besøkande kan forsyne
seg med kaffi og kjeks, og kristen litteratur på
deira eige språk.

Trygg Havn

Stille summing
Her er ingen høge stemmer eller skingrande
latter. Berre stille summing frå folk med proppar
i øyrene, henvendt til kvar sin skjerm (nettbrett
eller mobil), i samtale med nokon heime.
Ann-Elin Dyrøy har vore tidleg ute og lagt alt
til rette. Vi snakkar lavt saman, Ann-Elin og eg.
Vil ikkje uroa.
– Korleis kom du med i Seaman’s Mission?
spør eg.
– Eg arbeidde for TENT (teltmakerbevegelsen)
i Tenthuset i Sandviken. Der dreiv ei Neder
landsk dame (Roeli) Seaman’s Mission, eit arbeid
eg opplevde som svært meiningsfylt. I fjor sa eg
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meg villig til å ha ein liten sommarjobb som
koordinator saman med Roeli. Vi hadde god
hjelp frå frivillige norske og utanlandske med
arbeidarar. Arbeidet var givande, og eg bestemte
meg for å vera med i år også. I år står Den indre
Sjømannsmisjon på eigne bein med Seaman’s
Mission her i Betlehem. Det er godt å få prega
det på vår eigen måte.
Ann-Elin Dyrøy er lærar på ein vidaregåande
skule på Askøy, der ho underviser i norsk og tysk.
Ho mestrar i tillegg både engelsk og spansk,
men det ikkje er avgjerande med gode språk
kunnskapar for å vere med, legg Ann-Elin til.
– Vi treng folk som t.d. kan steike vaflar
og koka kaffi, eventuelt berre vera den ekstra
personen som gjer at vi andre kan prioritera å
snakka med sjøfolka.
Fin og naturleg måte
Klaus Gjukastein frå Voss kjem innom. Han er
fast sjåfør mellom hamna og Betlehem. Nokre av

sjøfolka reiser seg. Dei vil vera med Klaus tilbake
til skipet. Ein av dei som gjer seg klar for avreise,
vender seg til Ann-Elin og spør kven som står
bak dette tilbodet.
– Vi er protestantiske kristne, forklarar ho
smilande. På ein fin og naturleg måte samtalar
Ann-Elin med denne unge mannen, som får med
seg kristen litteratur på sitt eige språk.
– Vi vil ikkje pressa nokon, forklarar ho
etterpå, men legg det seg til rette, er vi der med
samtale, eventuelt forbønn, og litteratur.

To koordinatorar
Den indre Sjømannsmisjon har tilsett to S eaman’s
Mission-koordinatorar i avdeling Bergen denne
sommaren. I tillegg til Ann-Elin Dyrøy, i 10%
stilling, er Linn Kristin Løvfall tilsett i 20%.
Linn Kristin er student på Høgskolen i Bergen.
Ho har hatt forelesing, og kjem derfor litt seinare

F. v.: Ann-Elin Dyrøy, Linn Kristin Løvfall og Hilda Birkelund
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Mission er et «hjem» for utenlandske sjøfolk,
med gratis internett slik at de kan få snakke
med sine kjære. Samtidig får vi være til hjelp
for de som trenger det og ønsker det. Å dekke et
menneskelig behov; i dette tilfellet gratis inter
nett, og samtidig ha et bilde av et kors i lokalet,
det gjør inntrykk hos de som kommer.

Klaus Gjukastein (t. h.) saman med ein av dei
cruise-tilsette.

på ettermiddagen. På klingande 
bergensk
forklarar ho om sitt engasjement i Seaman’s
Mission.
– Eg møtte Roeli sommeren 2013, og fikk litt
innblikk i arbeidet. I fjor sommer var eg med som
frivillig, og var mye sammen med Ann-Elin. Det
var en givende jobb. Da André (Sætre) spurte om
eg ville være med i år også, svarte eg ja til det.
– Er det mange frivillige medhjelparar?
– Vi har kommet litt sent i gang med å få tak i
folk, men etter hvert håper eg at flere vil engasjere
seg. Tror det blir lettere å stille når skolene er
ferdig for sesongen.
Forventningar
– Kva forventningar og tankar har du for
Seaman’s Mission?
Linn Kristin tenker, men som bergensarar
flest, ikkje lenge.
– Eg ønsker stabilitet og forutsigbarhet i tilbu
det, og større samarbeid mellom de ulike avde
lingene i Stavanger, Bergen og Ålesund. S eaman’s

Frivillige menn
Sjåfør Klaus stikk hodet inn igjen. Han skal til
bake med siste mann.
– Korleis har det seg at du reiser heilt frå Voss
for å vera med i Seaman’s, undrast eg.
Klaus fortel at han i fleire år dreiv velferd for
Russiske fiskarar i Tromsø og Kirkenes. Ei avis
hadde for fem år sidan ein reportasje om Roeli
og Seaman’s Mission.
– Då meldte eg meg!
– Han har virkelig et hjerte for sjøfolkene,
kjem det kontant frå Linn Kristin.
– Vi treng frivillige menn i dette arbeidet, held
Klaus fram, for flesteparten av sjøfolka er menn.
Dei må vera sosiale og ha godt humør, smiler den
blide sjåføren.
Siste passasjer
Han tar med seg siste passasjer og går, men
plutselig er han tilbake.
– Han, Klaus peikar i retning bilen, seier at
han aldri har opplevd liknande tilbod før.
–Her kan vi berre få vera, utan å prestera. Eg
må ha med meg noko litteratur til han.
Klaus veit kva han vil ha, og er vekke like fort
som han kom.
Linn Kristin står igjen og ser etter han.
– Dette er helt fantastisk, seier ho, og så har vi
frivillige som gir av sin tid. Ho nikkar i retning
der sjåføren gjekk ut, og peikar mot kjøkkenet.
På kjøkkenet står Hilda Birkelund og vaskar
opp etter dagen.
Det siste eg ser før eg hentar bilen i parkerings
huset, er Klaus og den utanlandske sjømannen.
Dei sit i bilen, med hodene tett saman. Blar i ei
bok. Klaus forklarar og den andre er tydeleg
interessert.
Eg tenker: –Dette er misjon, og det nyttar! 

Reportasje

Tekst: Truls Nygaard. Foto: Kåre Undal.
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Olset mannskvartett

Kretsårsmøte for Bjørgvin
11.-12. april var Bjørgvin krets samlet til kretsårsmøtehelg på Alværa
i Sogn. Det ble en fin helg med variert program.
Under valgdelen på årsmøtet ble Harry Wiig-
Andersen takket av for sine mange år i styret i
Bjørgvin krets. Han var taler på festsamværet
på lørdagskvelden, der det også var sang- og
musikkbidrag fra Fiskarheimens musikkor
med Einar Karlsen, Vevring musikklag og Olset
mannskvartett.

Taler på bibeltimen lørdag og formiddags
møtet søndag var Dagfinn Sandal.
Det nye styret konstituerte seg 29. april og
består nå av: Oddvar Nilsen Husa (formann),
Bjørg Njøten (nestformann), Jarle Dale, Arild
Hagen, Bjørg Rongevær, Synneva Thormodsæter.
Varamedlemmer er: Kjell Helland, Ruth Skår og
Sigrunn Sæle. 

Skjærgårdsstevne Bjørgvin
Fjell-ly på Sotra
Torsdag 6. til søndag 9. august 2015
Hovedtalere: Øystein Rønhovde og Dagfinn Sandal.
Mer info og påmelding: Telefon: 55 34 93 10 | E-post: dismbergen@dism.no
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Tekst og foto: Ingrid Helland

Harry Wiig-Andersen

Tid og omsorg for Havets Folk
I 1976 fikk Harry Wiig-Andersen spørsmål om å stille som formanns
kandidat til Landsstyret i Den indre Sjømannsmisjon. Han ble valgt inn,
og satt som landsstyreformann i 12 år.
–Egentlig begynte det da jeg ble kjent med Bjørg.
Bjørg kommer fra Karmøy og var datter av en
fisker. Faren fortalte om sitt liv på sjøen og hva
fiskarheimene hadde å bety for ham i hans yrke.
I heimen der overnattet emissærer fra indre sjø.
Også de fortalte så levende fra virksomheten,
og på denne måten ble jeg kjent med Den indre
Sjømannsmisjon. Da spørsmålet kom fra valg
nemnda om å stille som formannskandidat til
Landsstyret, svare jeg ja til det.
Harry Wiig-Andersen sitter foran meg og for
teller engasjert om hvordan han kom i kontakt
med Den indre Sjømannsmisjon.
Han giftet seg med fiskerdatteren fra Karmøy,
og ble dermed svigersønn av en fisker. Ingen
dårlig kombinasjon for en landsstyreformann i
Den indre Sjømannsmisjon.
Stort og rikt arbeid
– Jeg møtte mange interessante personer gjennom
min tid som formann. Kåre Nødtvedt var gene
ralsekretær mesteparten av tiden. På slutten av
perioden kom Odd Sverre Hove inn som gene
ralsekretær. Ved selvsyn ble jeg enda mer glad
i organisasjonen. Det sosiale arbeidet hadde på
forhånd tiltalt meg, men den klare teologiske
profilen ble jeg enda mer glad for.
På denne tiden hadde DISM et stort og rikt
arbeid både på hoved- og kretsplan, og var
eier av mange fiskarheimer og flere hoteller. I
Wiig-Andersen sitt 8.-9. år som formann, skrev
revisor at organisasjonen har en «sunn og god
økonomi».
I fire av årene som landsstyreformann, var
han parallelt formann i Bjørgvin Bispedømme
råd. Han var også ordfører i Meland kommune
og formann i laget for Kristne Folkehøyskoler. Ja,
og så rektor på Nordhordland Folkehøgskole, da.

Trygg Havn

Ikke tatt skade
Hvordan klarte du alt dette?
– Det ble mye natt- og helgearbeid. Vi hadde jo
også fem barn som skulle ha sitt, men på denne
tiden var familiene med i driften og hadde sitt
miljø i og rundt folkehøyskolen. I dag er den ene
sønnen min rektor og en annen undervisningsin
spektør på skolen, så jeg tror ikke de har tatt så
mye skade av oppveksten de hadde.
Et glansbilde
Den første perioden i Den indre Sjømannsmisjon
varte for Harry i 12 år (1976-88), og som han
selv sier:
– Så forsvant indre sjø for meg i mange år. Jeg
følte jeg hadde gjort min jobb.
Han var «utenfor» i mange år.
Så kom spørsmålet fra valgnemnda i Bergen
krets (nå Bjørgvin) om å gå inn i styret der. De
fikk positivt svar, og Harry ble valgt inn.
- Jeg følte jeg hadde kommet inn i en annen
misjon. Kretsen slet økonomisk, Fiskarheimen
var solgt, emissærene var vekke. Det var
underlig…
Harryen stopper opp – tenker…
– Jeg hadde med meg et glansbilde fra forrige
periode…
Likevel ble det tolv sammenhengende nye år i
Den indre Sjømannsmisjon - på kretsplan. Elleve
av disse som formann.
Kristne forsamlinger
Men Wiig-Andersen dveler ikke lenge ved det
som var vemodig. Han forteller ivrig om da Sogn
og Fjordane ble slått sammen med Bergen krets.
–Det var ikke med stor glede vi tok imot dem,
men det har blitt til en velsignelse! Fra Sogn
har vi fått gode representanter i kretsstyret og
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nåværende misjonssekretær Truls Nygaard har
gjort en flott jobb med å bygge kontakter over
grensene.
Forsamlingen som tilhører indre sjø på
Laksevåg utstråler varme og hungrer etter

Guds ord. Å få mennesker frelst er deres største
prioritet. Menigheten i Efesos, omtalt i Johannes
Åpenbaring, får skryt av at de utfører et bredt
arbeid, men likevel blir dommen at de har forlatt
sin første kjærlighet, altså Jesus. Ja, jeg våger å si
det: Vi har mange kristelige menigheter rundt
om i Norges land, men få kristne menigheter.
I indre sjø har jeg funnet mange kristne for
samlinger, der første prioritet er Guds ord til
frelse til havets folk. Det er veldig gledelig!
Flaggskipet
I april takket Harry Wiig-Andersen for seg i
styret for Bjørgvin krets av Den indre Sjømanns
misjon, men er fortsatt engasjert og levende
interessert i arbeidet.
– I Bjørgvin mener vi at kretsene må få mer
å si. Det er viktig at Landsstyret sender saker
ut til høring til kretsene. Styret i Bjørgvin krets
har i vinter sendt to saker til Landsstyret; om
nytenkning rundt bruken av Elieser og lønn for
de ansatte.
Vi har en fantastisk mulighet til å nå ut med
evangeliet gjennom Elieser, også gjennom de
få fiskarheimene vi har igjen, men vi må tenke
nytt. Arbeidet blant utenlandske sjøfolk er også
et arbeid vi skal være i, men Elieser skal være
flaggskipet vårt.
Tankene, visjonene, rådene kommer som
perler på snor.
Denne visjonære, spreke og klartenkte karen
på andre siden av bordet runder 80 om kort tid.
11. juni er han bortreist, men 4. desember feirer
han og Bjørg (som blir 80 i januar) med storstilt
konsert og etterfølgende middag på Nordhord
land Folkehøgskole.
Oslo Sjømannskirke
– En ting til, Harry: overtagelsen av Oslo
Sjømannskirke.
– Som formann i landsstyret sto jeg midt
i den prosessen. Jeg fikk en telefon fra Frøen i

Harry Wiig-Andersen

Oslo sjømannskirke. Han ville komme til Bergen
med en gave til Den indre Sjømannsmisjon, sa
han. Frøen kom, sammen med en advokat. Kåre
Nødtvedt og jeg møtte dem. Vi spiste frokost
sammen. Under måltidet fortalte Frøen om Oslo
Sjømannskirke, og at han hele tiden hadde tenkt
at den ytre Sjømannsmisjon skulle få kirken. Men
en dag kom det klar beskjed fra «oven» om at
kirken skulle gis til Den indre Sjømannsmisjon.
–Kirken gis dere for en krone, vil dere ta imot?
Vi sa ja, og kort fortalt; plutselig var vi eiere av
kirken.
Jan Paus, i Oslo, satt den gangen i Landsstyret
for indre sjø. Vi valgte ham til å ta seg av det
formelle. Sjømannskirken har ikke tynget vår
økonomi. Den har steget i verdi. Det har flere
ganger kommet fremlegg om å selge kirken, noe
som har blitt nedstemt. Men i fjor høst ble den
altså solgt.
Dypest sett er dette med Oslo Sjømannskirke
det sterkeste minnet fra tiden i Den indre Sjø
mannsmisjon, og jeg er glad for tonen fra Lands
styret om at denne kapitalen skal brukes på en
forsiktig måte!
Fortsettelse på s. 29
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Tekst og foto: Ingrid Helland

MS Olavson. Den siste kvalskuta på Fedje.

Kvalfangaren frå Fedje
Han har dusja på Elieser 4, men i kaldt vatn. Han har oppsøkt fiskar
heimane langs heile kysten då han var borte frå heimen i lange periodar.
Kvalfangar Oddvar Nilsen Husa har vore på sjøen sidan han var 14 år.
No er han 71.
Oddvar Nilsen Husa er fødd og oppvaksen i
Noregs vestlegaste kommune; Fedje.
– Havet lokka. Det låg der fritt. Det var ingen
kvote, og eg hadde lyst å vera med.
Til Shetland
Han minnest godt første gongen han som 14-åring
var med far sin til Shetland på kvalfangst.
– Den gongen var det omlag 10 kvalfangst
båtar på Fedje, og 5–6 mann på kvar båt. Over 50
av Fedje sine mannfolk var dermed på Shetland
for å fanga kval. Var det dårleg vêr og landligge,
gjekk diskusjonane høgt om bord om lokal- og
utanrikspolitikk.
Men Nilsen Husa vart ikkje avskremt. I år skal
han til med sin 52. sesong.
Eit ærleg yrke
I 1986 vedtok Den Internasjonale Hvalfangst
kommisjonen (IWC) forbod mot kommersiell
kvalfangst.

Trygg Havn

– Det var ikkje lett å stå fram som kvalfangar
i denne tida, men eg følte og visste at vi hadde
drive eit ærleg yrke. I 1993 reserverte Noreg seg
mot totalforbodet, og opna for kvalfangst igjen,
men då var det få som starta opp att.
MS Olavson
Der det før var ti kvalfangstskuter, er det no berre
ei igjen. MS Olavson er den siste kvalskuta på
Fedje som framleis er i drift. Skuta er eigd av
Fedje-selskapet Landkjenning AS, med Oddvar
Nilsen Husa som dagleg leiar. Oddvar og broren
Jan Nilsen er saman om drifta, men mange i
familien deltek i arbeidet med produksjon og
sal av kvalkjøtet.
Selskapet har utsal av kvalprodukt ved ferje
kaia. Her sel dei kvalbiff samt den etter kvart så
kjende «fedjekorven». På heimesida (fedjekval.
no) opplyser dei om at utsalet er ope så lenge det
er kvalkjøtt att.
Kor lenge er det då, undrast eg?
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– Vi får vanlegvis inn nytt kvalkjøt i mai, og
då pleier det vera tomt i september.
Godkjent til årets sesong
Trygg Havn sin utsendte møtte Oddvar Nilsen
Husa og sønene Asbjørn og Olav på Laksevåg
i slutten av april, der dei låg med kvalskuta
Olavson for å bli godkjent til årets sesong. Fleire
etatar var om bord for å sjekka at alt var i orden.
Bl. a. mattilsynet som har ansvar for å sjå at dei
følgjer regelverket for hygiene.
Medan båten blir saumfaren, fortel Oddvar
om tida som var.
Faren, Olav Nilsen, saman med tre andre,
bygde båten «Feiebuen» på Nordtveit i 1957.
– Ein flott båt! Alle Nordtveitbåtane var fine,
forresten. Eg reiste ni år saman med far min før
Jan og eg kjøpte eigen båt i 1969. Vi har vore eit
godt arbeidslag.
Fiskarheimar og Elieser
Dei har drive kvalfangst i Nordsjøen, Barents
havet, på Aust-Grønland, Svalbard, Bjørnøya
og Jan Mayen. Dei har også drive loddefiske i
Barentshavet og på Finnmarkskysten og anna
pelagisk fiske. Når det var høve til det var dei
brukarar av fiskarheimane.
Han hugsar spesielt godt besøka på fiskar
heimen i Honningsvåg på 70-talet. Gudmund
Eikrem og kona var bestyrarpar, og gjorde ein
kjempejobb.
– Der var Fiskarheimen vår andre heim, slår
den hardbarka kvalfangaren fast.
Elieserbåtane 4 og 5 var også kjærkomne.
– Ein vinter eg var med Feiebuen hadde vi
eit par mann som fekk lungebetennelse. Dei
vart liggande på sjukesalen på Betelskipet. Då
pårørande fekk beskjed om at dei var innlagt på
Elieser, opplevde dei det trygt og godt.
I kaldt vatn
Oddvar Nilsen Husa minnest også køen av folk
som skulle dusja om bord i Elieser 4.
– Eg har dusja på Elieser, men i kaldt vatn.
Han smiler, og legg til:
– Det varme vatnet var oppbrukt då det vart
min tur.

Oddvar Nilsen Husa (i midten) saman med sønene
Olav t. v. og Asbjørn t. h.

Etter 1995 har han ikkje møtt Den indre
Sjømannsmisjon frå dusjesida. Då hadde dei
fått gode fasilitetar om bord, og med det endra
behovet seg.
– Men eg har vore om bord for å få åndeleg
føde og riskrem.
I styre og stell
Frå våren 2013 vart kvalfangaren vald inn i styret
for Bjørgvin krets av Den indre Sjømannsmisjon.
No er han akkurat begynt på sin 2. periode.
Denne perioden som formann.
I tillegg er han leiar for eldrerådet på Fedje
og er nestleiar og kasserar i Historielaget der.
Oddvar har også vore med i kommunestyret dei
siste fire åra, - men der er eg på veg ut. Så prøver
eg å støtta opp om arbeidet i bedehus og kyrkje.
Kyrkja på Fedje er eg glad i.
Ikkje på latsida
11 barnebarn, to døtrer, to søner, svigerborn og
ei kone har også rett på tida hans.
– Eg blir kanskje med på kvalskuta i år også,
dersom gutane vil ha meg med.
Nei, han ligg ikkje på latsida, kvalfangaren
Oddvar Nilsen Husa frå Fedje. 
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Tekst og foto: Georg Kallevåg

Heldige vinnere.

Jubileumsfest for
Den indre Sjømannsmisjon
Så var dagen kommet som vi i Karmsund krets hadde planlagt i lang tid.
135 års jubileumsfest for Den indre Sjømannsmisjon. En milepel som var
verdt å markere.
Et stort arbeid var lagt ned på forhånd.
De fleste misjonsvenner rundt om i kretsen
gav positiv respons på forespørsel om å bidra med
smørbrød, kaker og gevinster til festen.
Åkrehamn kirke
Da dagen opprant, var det over 50 smørbrødfat
og et snes kaker på lista mi. I tillegg strømmet
det på med gevinster til åresalget vi skulle ha.
Åkra kirke på Karmøy har tidligere vært arena
for mange store samlinger for DISM. En praktisk
kirke med mange rom til disposisjon. I år var
selve festsamlingen i kirkeskipet, og bespisning
og åresalg i menighetssalen.
På forhånd hadde vi dekket til bortimot 200
mennesker; flotte festpyntede bord. Mange
misjonsvenner stilte opp med å få alt på plass.

Trygg Havn

Fredag 17. april kl. 19.00 var tid og dato for
festen. Folk kom fra alle kanter av kretsen, og
misjonssekretæren kunne ønske velkommen ca.
170 fremmøtte. Svært gledelig! En pyntet kirkesal
i maritim stil skapte en fin ramme om det hele.
Rikholdig program
Et rikholdig program var satt opp. Harry
Wiig-Andersen; tidligere lærer i Skudenes
havn, tidligere rektor på Nordhordland folke
høgskole, Israelsvenn, mangeårig formann i
landsstyret for DISM og i Bjørgvin krets, var en
flott r epresentant for misjonen denne kvelden.
Wiig-Andersen holdt en uforglemmelig festtale.
Han knyttet den forferdelige situasjonen som
oppstod for fiskerne i Sildepollen i Eidsfjorden og
de kristne jekteskipperne sin nød for de ufrelste,
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opp mot Paulus sin opplevelse av tilstanden på de
stedene som han oppsøkte. Men evangeliet seiret
og vekkelsen brøt frem. Harry Wiig-Andersen
karakteriserte misjonen som en elv som flyter
forbi. Mange ting er «runnet» forbi og kan
ikke tas tilbake, men nye ting kommer til. Ikke
minst Elieser har fortsatt en stor oppgave langs
kysten vår. Midt i alt minnet han forsamlingen
om budskapet Johannes på Patmos fikk beskjed
om å skrive til menigheten i Efesos; om ikke å
forlate den første kjærlighet. Misjonen trenger
brennende vitner. Måtte vi være en vekkerrøst i
folket slik at sjeler kan bli frelst og ta imot Jesus!
Ellers delte festtaleren muntre opplevelser fra
sin tid i misjonen.
Bjørg Wiig-Andersen leste flere av sine egne
dikt fra sin oppvekst på Sør-Karmøy. Utrolig flott
skildret!
Som sangere hadde jeg fått tak i to staute unge
menn fra Åkrehamn. Roger Hemnes, som 12-13
åring var han med som sanger på basarene om
bord i Elieser. Nå er han en voksen mann, men
synge kan han fremdeles, til eget akkompagne
ment på piano.
Ruben Aanensen, min svigersønn, sang
flere sanger som bl.a. hans far hadde skrevet.
Ruben tar også oppdrag som taler og sanger i

kretsen. Fantastisk flott å høre på dere begge to!
Og med «Voice of Joy-koret» sin egen tekniker,
Roar Tangen bak spakene, ble det en kjempebra
lydopplevelse.
Sekretæren hadde laget og viste en
jubileumsfilm med glimt fra både fortid og nåtid.
Etter et supert «etegilde» med flotte smørbrød
og herlige kaker sto åresalg for tur. «Haugevis»
av gevinster var kommet inn. Det ble travelt for
de som sprang med gevinster til heldige vinnere.
Brutto fikk vi inn kr. 22.000,- til misjonen.
Vår nye forkynner, Terje Treidene, avsluttet
med en hilsen om vår Frelser og forsoner Jesus
Kristus. Godt å lytte til!

Ruben Aanensen, og Roger Hemnes ved pianoet.

Bjørg Wiig-Andersen leste dikt.

Takk
Tusen takk til alle gode og villige misjonsvenner
som stilte opp og hjalp til slik at det ble en flott
jubileumsfest!
Men mest av alt går takken til han som det
hele dreier seg om, Jesus Kristus. Det er han som
vil at vi fortsatt skal gå ut i all verden med det
glade budskap om frelse og nytt liv for den som
vil ta imot. Han skal ha æren og takken for den
fine kvelden vi fikk ha sammen! 
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Tekst og foto: Helge Hogganvik

Kretsårsmøte i
Agder og Vestviken krets
Lørdag 18. april 2015 ble kretsårsmøtet for Agder og Vestviken arrangert
på Hesnes bedehus i Grimstad.
I strålende vårvær var det en stor glede å få
samles til det første felles kretsårsmøte for Agder
og Vestviken krets. Årsmøtet startet med et godt
måltid mat, før Kjetil Fredriksen holdt bibeltime
med utgangspunkt i Joh. 19, 28-30.
Årsmøtesaker
Årsmøtet fortsatte deretter med årsmøtesaker.
Den nye kretsen er vedtatt slått sammen fra 2015,
men siden dette er årsmøte for 2014, så ble det
denne gang fremlagt separate årsmeldinger og
regnskap for de to kretsene. Fra neste år vil dette
være felles.
Kretsårsmøtet ble ledet av Helge Hogganvik
som var kretsformann i Agder krets.
Års

meldinger og regnskap ble fremlagt. Av
årsmeldingene så fremgår det at det at Den Indre

Sang av Jomåskvartetten.

Trygg Havn

Sjømannsmisjon, har hatt en betydelig a ktivitet
i 2014 i begge kretser. Mange setter stor pris
på at vår organisasjon besøker bedehus og
forsamlingshus på litt mindre steder, hvor mange
av de store organisasjonene ikke lenger kommer.
Av regnskapet så fremgår det at også i 2014
er det kommet inn betydelige beløp gjennom
messer, basarer og fester til inntekt for Den Indre
Sjømannsmisjon og Elieser. Det er også kommet
inn betydelige beløp i kollekt og gaver.
Kretsstyret:
Det nye felles kretsstyret ble sammensatt av
følgende medlemmer:
Kjetil Fredriksen, Svein Ove Stallemo, Egil
Falkum Grethe Kristoffersen, Vidar Numme,
Torhild Risnes, Hardis Halsen, Turid Olsen,
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Noen av årsmøtedeltakerne nyter en god lunsj før årsmøtet.

Betsy Lykken og Helge Hogganvik (formann).
Det ble vedtatt at det nye styret selv får i opp
drag og fordelere posisjoner i styret, men med en
fordeling av seks styremedlemmer (tre fra hver
av de tidligere kretsene) og fire varamedlemmer.
Innlegg på årsmøtet:
• Kretskontoret i Kristiansand skal legges ned,
og enighet om at kretsformann tar ansvar for
å ordne dette praktisk i samarbeid med Aslaug
Vinje.
• Plassering av framtidige årsmøter. Hesnes ser
ut til å kunne være et egnet sted å ha frem
tidige kretsårsmøter. Det ligger relativt midt
i den nye kretsen, og lokalene egnet seg greit.
• Det var også noen kommentarer til års
meldinger og regnskap. Aslaug Vinje
orienterte blant annet om at det i 2013,

kom inn kr. 733.428 til DISM gjennom salg
av Misjonsgården. I 2014 kom det inn en
testamentarisk gav på kr. 448.581 etter Line
og Nere Longerak på Bygland.
Takk og blomster til Aslaug Vinje
Kretsformann Helge Hogganvik takket Aslaug
for frivillig innsats for Den Indre Sjømanns
misjon gjennom mange år, og de siste årene
også som kontormedarbeider på kretskontoret
i 
Kristiansand. Hun fikk overrakt blomster

fra kretsstyret, og Helge kunne også over
rekke blomster og hilsen på vegne av general
sekretæren og Landsstyret. Selv om hennes
formelle tilsettingsforhold i misjonen nå opp
hører, så håper vi hun fortsatt vil engasjerer seg
i misjonsarbeidet.
En total forandring
Etter en god middag, var det misjonsfest hvor
Kjetil Fredriksen ledet og hadde et åpningsord. Vi
fikk også høre mye flott sang av Jomåsk vartetten
og tale av kretsstyremedlem Egil Falkum. Han
tok utgangspunkt i Matteus 16. Han snakket om
frelsen i Jesus alene. «Det må skje en total forand
ring – et nytt liv», sa Egil. «Nåden er så stor at vi
ikke kan fatte det, tenkt at han hang på korset for
deg og meg! Det er så lett å se på seg selv og sin
egen elendig – se heller på Jesus», fortsatte Egil.
Han avsluttet talen med å minne om den store
misjonsmarken vi har i vårt eget land, i vårt folk,
og i vårt nabolag.
Etter talen ble det flere frie vitnesbyrd, og vi
opplevde virkelig at Jesus var midt blant oss på
dette årsmøtet.
Misjonsfesten ble avsluttet med et stort kake
bord med noe for enhver smak. En stor takk til
alle som på ulike måter bidro til gjennomføring
av årsmøtet! 
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Kretsårsmøte
for Møre og
Romsdal
Kretsårsmøte for Møre og
Romsdal vart halde på Vestheim
Ungdomssenter på Vestnes.
Det er praktisk å samlast på Vestnes, for det er
om lag midt i den store kretsen.
Laurdag 25. april byrja vi dagen kl. 1030 med
kaffi og kaker. Praten var godt i gong då krets
formann Karsten Gjerde ynskte velkomen til
samlinga, og innleia med eit vers frå Joh. 15,7:
«Dersom de blir verande i meg, og orda mine i
dykk, kan de be om kva de vil, og de skal få det».
«Bønn» var tema for misjonssekretær Ragnar
Hansen sin bibeltime. Er det nødvendig å leve i
bønn til Gud? Det bærande i ein kristen sitt liv
er å få leve i Guds nærleik. Hansen uttrykte eit
sterkt ønske om å få oppleve ei bønevekking. Han
peika vidare på at vi må vere takknemlege for at
det er nokon som har bedt, og ber for oss. Bønn
har stor verknad og kraft. Ingen kan forstå kor
mykje det eigentleg betyr at foreldra lærer barnet
sitt å be. Kva er å be? Jau, at ein lever så nær Jesus
at han «inntar» oss.
Ragnar Hansen synte også til verset i Jakob
4,2: «De har ikkje, fordi de ikkje bed». Ber vi
med forventning? Bøna kjem frå hjarte, og går
til Guds hjarte. Så kan vi også trygt legge til i
bøna vår: Måtte din vilje skje Herre!
Vi var også så heldige å ha med oss song
gruppa «Havlys».

Trygg Havn

Kretsformann, Karsten Gjerde.

Årsmelding og rekneskap
Ingen hadde noko merknad til innkalling og sak
liste. Årsmeldinga for kretsen vart godkjent. Det
vart også rekneskapen etter at generalsekretæren
hadde svara på ein del spørsmål. Vidare vart
årsmelding og rekneskap for Sørheim leirstad
godkjent av forsamlinga.
Kjartan Nygård hadde eit godt innlegg om kor
viktig leirstaden er for kretsen, og at den må bli
endå meir brukt av misjonsfolket.
Val
Desse vart vald for to år: Odd Ivar Nedrelid,
Hjørungavåg, Ole Johan Schølberg, Vågstranda,
Anne Lise Aas, Syltosen.
Vara: 1. Hans Isak Røsvik, Vigra, 2. Anton
Emblem, Lauvstad.
Årsmøtet gav styret fullmakt til å nemne opp
valnemnd og julemessekomité.
I matpausen vart det servert nydelege kjøt
kaker, og riskrem til dessert.
Samtale om arbeidet
Kretsformannen fortalde om ein tur han hadde
gjort til Stamsund no i fiskerisesongen, og var
imponert over arbeidet på fiskarheimen.
Kona hans, Arnhild Gjerde, har arbeidd ved
Stamsund som frivillig både no i sesongen og i
fjor, og ho fortalde mykje positivt om arbeidet
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mellom fiskarane der. Arnhild oppmoda forsam
linga til å be for arbeidet på fiskarheimane, og
også for kretsstyret og misjonssekretær i Svolvær
krets.
Oddbjørn Pedersen: «Elieser 6» er eit dyrt
reiskap. Leiinga må legge endå meir vekt på å
planlegge drifta slik at den kan gje meir inn
tening. Det blir for stort underskot slik det
blir drive no. Båten bør gå i bøya frå midten av
november til midten av januar, med permisjon
av mannskapet.
Leif Arne Ytterland: «Elieser 6» må ikkje gå
i bøya noko tid på året. Den har tross alt møter
nesten kvar dag, og det må halde fram. Det er
viktig at det er kontaktpersonar for båten på kvar
plass, og at møta er godt førebudde både med
plakatar og annonsering. Då vil det kome meir
folk, og det vil også gje meir inntekter til drifta.
Oddbjørn Pedersen: Ein bør tenkje seg nøye
om kvar ein sender båten i Finnmark. Det er
langt mellom plassane, og lite folk som kjem.
Det er i grunnen berre to plassar det er bra med
folk der; i Alta og Billefjord. Ein bør sende ein
bobil med to mann og ha møte i bedehusa i
heile Finnmark, det blir mykje rimelegare det.
Kanskje meir effektivt også.
Gunnar Martinsen repliserte at han kunne
køyre med sin bobil i delar av sommarsesongen,
det var ingen problem viss han fekk med
sangevangelistar.
Kjartan Nygård: «Elieser 6» er veldig viktig
for misjonen, og den bør vere i virksomheit heile
året.
Åse Kvalsvik fortalde om tida ho hadde vore
med som frivillig både før og no i det siste; ei stor
oppleving å høyre og sjå kva som skjer om bord
i «Elieser». Det er fantastisk å få vere med, og få
høyre kor takknemlege folk er for å få kome om
bord i Betelskipet.
Hans Isak Røsvik: Viktig at båten ligg på
sentrale og godt synlege plassar, slik at folk blir
minte om å gå om bord.
Anne Lise Aas fortalde frå sin barndomsheim,
der ho vaks opp med faren som kretssekretær for
DISM, og eit gardsbruk som også skulle drivast.
Det var ei lærerik tid, med det meste av fokuset
på misjon. Endåtil kyrne måtte innrette seg etter

aktiviteten i misjonen. Dei vart inseminerte, og
planlagt kalving når det var litt «slakkare» tid i
misjonen. Dei kunne ikkje kalve i travlaste tida.
Festsamvær
Generalsekretær André Sætre heldt tale over
teksten i Salme 73: om songaren Asaf som byrja
å sjå på kor godt det gjekk dei ugudlege, og kor
nær han var å falle frå trua når han festa blikket
sitt på desse jordiske ting. Men så såg han at det
gjekk heilt gale med dei ugudlege til slutt. Då
fekk Herren på nytt plassen i hans hjarte.
Slik kan også Herren få fornye oss når vi festar
blikket på Han, og det vi eig i Jesus Kristus. Han
vil fornye oss, og fylle oss med sin Ande. Kanskje
må vi omprioritere i våre liv, så vi søkjer Gud og
blir fornya til åndeleg liv og teneste.
Sunnmørsguttene, og Torstein Remme
og Ragnar Hansen song til festlyden.
Som vanleg vart det servert ein velsmakande
kveldsmat.
Kretsformannen takka alle som var møtt
fram til kretsårmøtet, og dei fleste kjende seg
nok oppbygde etter ei velsigna årsmøtehelg.
Til slutt ei stor takk til Arnfinn Stige som kvart
år lagar så godt i stand for oss på Vestheim! 

Ragnar Hansen (t. v.) og Torstein Remme song duett
under festsamværet.
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Tekst og foto: Kjell P. Eliassen

Kretsstevne Salten krets
I Meløy kommune ligger den vakre bygda Kildal, eller Kjeldal som det også
kalles fra gammelt av. Den var rammen for kretsstevnet og kretsårsmøtet for
Salten krets av Den indre Sjømannsmisjon i dagene 24.–26. april.
Bedehuset i Kildal var pyntet til fest med det
norske flagg vaiende i vinden.
Tilreisende fra Salten krets satte seg stevne
disse dagene, med sangevangelist
Paul Mattis Nørstebø som hovedtaler, og Per
Karlsen som organist.
Astrid Åsjord og hennes mange medarbei
dere i foreningen «Vårglimt», hadde i lang tid
forberedt dette stevnet og hadde med dette lagt
ned en kjempejobb.
Det hele tok til med kveldsmat fredag kveld med
etterfølgende åpningsmøte hvor Elin Hagen ledet
det hele, Paul Mattis Nørstebø talte og sang, og
sangere fra Bodø deltok.
Lørdag formiddag møttes stevnedeltagerne til
frokost i bedehuset med etterfølgende bibeltime.
Selve årsmøtet ble holdt etter bibeltimen
og her ble årsmelding og regnskap opplest og
godkjent.
Valg
Elin Hagen, Bodø, ble gjenvalgt til kretsleder for
1 år.

Esther Olsen fylte 90 år. Her sammen med
Paul Mattis Nørstebø.

Trygg Havn

Med seg i kretsstyret fikk hun: Kjell P. Eliassen,
Bodø, Per Karlsen, Bodø, Kåre K
 vikstad, Misvær,
Kato Mjelde, Bodø og Synnøve Hansen, Sørarnøy.
Til vararepresentanter ble valgt: Gunnlaug
Sandvik, Drag, Astrid Åsjord, Engavågen og
Åse Halsos, Halsa.
Lørdag kveld ble det avholdt misjonsfest, hvor
Kjell P. Eliassen ledet det hele.
Her ble også Den indre Sjømannsmisjons
135-årsjubileum markert.
Det ble vist en presentasjon av Salten krets og
Den indre Sjømannsmisjon på prosjektor, med
bilder fra Salten krets og film fra fiskarheimen
på Røst og Betelskipet «Elieser 6». Det var tale
og sang av Paul Mattis Nørstebø og sang av Per
Karlsen og Paul Mattis. De sang sammen en
misjonssang skrevet av Einar Karlsen fra Bergen.
Denne sangen (s. 23) ble en gjennomgangsmelodi
gjennom hele stevnet.
Et fullsatt bedehus tok del i misjonsfesten
denne kvelden.
I løpet av lørdagen, ble det også tid til et besøk
på menighetssalen Halsa, hvor mangeårige

I forgrunnen «primus motor»: Astrid Åsjord.
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Spørsmål til to avstevnedeltagerne
1.
2.
3.

Hvor er du fra?
Hvilken forening er du med i?
Hvor lenge har du vært med i foreningen?

4.
5.

Hvor lenge har du vært frelst?
Er du glad for å være med på kretsmøtet?

Åsta Kildal (79)
1. Bosatt i Kildal.
2. Vårglimt, Kildal.
3. I 46 år, siden 1969.
4. Tok imot Jesus i 1962, så det blir 53 år siden.
5. Ja, jeg er veldig glad for det. Er også kjempefornøyd med at
kretsmøtet ble lagt til Kildal! Vi har sett frem til det lenge.
Synnøve Hansen (67)
1. Bosatt på Sørarnøy.
2. Foreningen, «Fyrtårnet», Sørarnøy.
3. Fra 1974. Ble formann i foreningen noen år etter. Er fremdeles formann.
4. Tok imot Jesus som ung. Har bevart min barnetro. Ingen spesiell dato.
5. Er veldig glad for å være med på kretsstevnet. Det er et av høyde
punktene i året dette.

medarbeider og Elieservenn Esther Olsen feiret
sin 90 årsdag.
Søndag formiddag var det møte, der Kato Mjelde
ledet det hele. Sang av vennene fra Bodø og en
ransakende tale av Paul Mattis Nørstebø, og sang

av Paul Mattis og Per Karlsen. Også her et fullsatt
bedehus. Det hele ble avsluttet med nattverd.
Selve stevnet ble avsluttet med middag i bede
huset, hvor kretsdeltagerne og mange fra bygda
og omliggende bygder deltok. 

Misjonssang
1. Du har kalt oss til å komme
med vårt liv, ja med vårt alt
førenn livets dag er omme,
til vårt hjerte har du talt.

3. Du har kalt oss til å knele,
ned for deg i tro og bønn,
der – i ydmykhet å dvele,
møte deg, Guds egen sønn

KOR: Herre, vi vet at du kaller,
kaller til høstmarken inn.
Kjærlig du ber, og bønnfaltler
oss til å åpne vårt sinn.

4. Du har kalt oss til å tjene,
både med vår munn og hånd,
ikke bare si og mene,
men å leve i din ånd.

2. Du har kalt oss til å høre,
Du har noe du vil si.
med vårt hjerte vil du røre,
løse bånd og sette fri.

5. Du har kalt oss til en lengsel,
til et evig liv med deg.
Hjelp oss da, tross kamp og trengsel
alltid gå på troens vei.
Einar Karlsen
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Tekst og foto: Paul Mattis Nørstebø

Et glimt fra Måsøy.

Med «Elieser 6» i Finnmark
7.–19. april 2015

Etter en fin start i Alta, seilte vi til Hammerfest i fint vær.
Gjensyn med mange, og spesielt gildt å møte
fiskeren fra Helgeland, Jørgen Nilsen. Han deltok
også på møtet med vitnesbyrd og sang. Jeg møtte
ham på Røst der han var i mange uker på torske
fiske. Et rikt møte med stor åpenhet for Ordet.
Mye fellessang
Torsdag 9. april sto Måsøy for tur. Vi var forbe
redt på at her ble det mye fellessang. Kanskje sang
vi 10 sanger fra sangboken. Ca. 50% av stedets
befolkning var på møtet. Med mannskap på fem
og de fra land var vi ca. 21.
Fikk en lengsel
Neste dag la vi til kai i Indre Billefjord. Ved kaia
så vi digre kongekrabber. Mannskapet fanget

Trygg Havn

noen mellomstore, og etter møtet ble det krabbe
fest. Det smakte veldig godt.
I snitt var det ca. 22 i alt på de tre møtene. En
stor åpenhet for Ordet, sangen og vitnesbyrdet
var det også denne gangen. Det var fint å høre om
hvordan vår kontakt Anne Sofie Hansrud første
gang fikk Elieser til stedet. Hun fikk en lengsel
etter å få båten dit, noe som få trodde var mulig.
Folk kom også på møtene fra Lakselv og Børselv.
På tilbaketur til Alta var vi innom Måsøy og
Hammerfest. Gode møter på begge plasser, og
Elieser er et kjærkomment besøk her oppe.
Omlag 12
Nyvoll som var neste stopp er også et godt møte
sted. Her kunne brukes et sitat fra Apostlenes
gjerninger «omlag 12 i alt». Men så er det ikke så
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mange fastboende her lenger. En helgedag ville
det vært mangedoblet, mente de der.
Både sukk og pinse-amen
Siste stopp var Alta med fire møter. Vi var fra ca.
31 til 47 i alt på møtene. Veldig fine og gode møte
dager. Mange søkte forbønn og mange hadde
vitnesbyrd. Folk fra kanskje «alle leire» var på
møtene. Det var både sukk og et pinse-amen.
Flere ble også salvet med olje og bedt for i H
 errens
navn under turen.
Sier ikke kanskje
Etter å ha vært hjemme noen dager arbeidet
Ordet om bønn i meg. Det står i Matteus 7 at
«den som ber han får» Det er Jesu eget ord,
og han sier ikke kanskje, hvis du ber veldig og
inderlig. «Den som leter han finner, og den som
banker på skal det lukkes opp for,» heter det også.
Jeg ble glad og spent, for jeg var viss på at Herren
hørte og svarte på bønnen. Hva den enkelte fikk,
vet jeg ikke. Men «den som ber han får».

Hammerfest. F. v. Guro Hanboff, Nina, Turid Isene
(lærer fra vestl.), Hanna, Arne Helge Hansen.

Ruslet til flyplassen
Grytidlig mandag morgen dro Elieser sørover.
Jeg ruslet til flyplassen.
Takk gode Gud for en velsignet møtetur! 

Leif Akselsen (92) t.v. I lokalavisen sto det at han hadde mønstret på i DISM for ett år. Til høsten 2016 blir det
55 år i tjeneste.
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Tekst og foto: Inger og Leif M. Skagemo

Vandsøya 2015
Årets sesong på fiskarheimen i Vandsøya kan kort karakteriseres slik:
Veldig mye vær, veldig mye fisk og delvis mye folk.
Vi dro utover mandag 16. februar i noenlunde
brukbart vær, men det var også siste godværs
dagen den uka. De få fiskerne som var kommet
utover, dro heim igjen, og i år fikk vi god tid til
nødvendige forberedelser. Litt bedre ble det uka
etter, men fisken stod langt ute, og der gjorde
vind og tung sjø forholdene svært vanskelige.
Søndag 1. mars vil bli sittende lenge i minnet!
En fisker fra Sør-Trøndelag ringte om morgenen
og varslet at han var på vei, og bestilte middag.
I den tida vi ventet han, så vi båten, og at han
satte garn på sin vante plass. Kort etter ringte
telefonen: Han hadde slitt av seg ene foten, og
trengte hjelp til å fortøye båten når han kom
til land. Jeg varslet formannen på bruket, og
sammen løp vi nokså skjelvende bort til flyte
brygga for å møte han. Som ved et under hadde
han unngått å bli trukket over bord da han ble
sittende fast i iletauet. Men foten var brukket
tvers over i ankelleddet, og hang i muskler og
sener på sida av leggen. På tross av dette, og i
tillegg et par brister i hofta på motsatt side, klarte
han å ta seg inn i rorhuset og kjøre båten til kai.
Underveis kontaktet han redningsskøyta som slo
full alarm, og han satt i stolen og pratet med oss
til ambulansehelikopteret kom etter ca. en halv
time. Tøff kar! Flere som hadde kommet til etter
hvert, måtte snu seg bort da han ble lagt på båre
og legen åpnet klærne så skaden kom til syne.
Etter avtale ringte jeg kona hans da helikopteret
hadde tatt av, og med gode naboers hjelp kom
hun seg til sykehuset for å være der sammen
med han. Flinke kirurger klarte å lappe sammen
foten, og det ser heldigvis ut til at han vil komme
på beina igjen. Utover ettermiddagen og kvelden
satt fiskerne lenge på heimen og pratet sammen.
Hendelsen hadde gjort sterkt inntrykk.

Trygg Havn

Det meste av denne sesongen har vi hatt fire
ungdommer fra Litauen i kost og losji. Fiske
mottaket investerte i ny og mer automatisert
sløyelinje til fisket begynte, og de jobbet der.
I løpet av veldig kort tid lærte de det de skulle
gjøre, og var fantastisk dyktige og arbeidsvillige.
Trivelige folk, men litt vanskelig å prate med
da bare en av dem kunne snakke engelsk. Men
enkeltord og fingerspråk kan også gjøre nytten.
På forhånd måtte vi ommøblere og tilrettelegge
rommene de skulle ha, - bl.a. med klesskap. I til
legg til litauerne har vi også hatt veldig mange
overnattingsbesøk denne sesongen.
De to første ukene i mars fikk vi hjelp av Solfrid
Høvik. Det trengtes! Fisket tok seg kraftig opp.
Mye fisk kom etter hvert opp i råsene, og med det
kom det mange nye båter til. Selv om været fort
satt var vanskelig, ble det landet store mengder
fisk, - så mye at bruket måtte stenge en dag for å
klare å ta unna, enda de arbeidet dag og natt. Det
ble også travelt på heimen, noe Hanna Sørensen,
Inger Anne og Gudmund Eikrem fikk merke da
de avløste oss de to siste ukene før påske.
Etter påske var det også ventet mye folk og
gode fangster, men storm og orkankast hele den
første uka ødela for mange som skulle fiske sin
tildelte tilleggskvote med torsk. Likevel var det
en del å gjøre på heimen. Vår nye hjelper, Helga
Buknotten fra Kolvereid, fikk oppleve livet der
ute på en positiv måte, og merke fiskernes takk
nemlighet for at heimen holdes åpen. Mange
gode ord og betydelig økonomisk støtte via kjøp
av årer og lodd viser dette. Bare sedler gjelder,
dels også av de største!
Hyggekveldene har som vanlig vært godt besøkt,
men flere kvelder «blåste bort» ved at fiskerne
dro heim mens de ventet på bedre vær. Det så
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også litt dårlig ut for avslutningskvelden 16.
april. Flere hadde avsluttet fisket og dratt heim.
Men noen kom utover for å være med likevel, og
andre hadde hentet familien, slik at ca. 30 stk. var
samlet om andakt, kaffepause, åresalg og trek
ning av sesongutlodningen. Det ble en fin kveld!
I dagene som fulgte, gikk aktiviteten på heimen
betydelig ned, og så ble det bråstopp tirsdag 21.
april. Ny storm var varslet, flere fiskere dro heim,
og vi måtte benytte transportmuligheten innover
til Rørvik. Neste tur med «Øyvind» var usikker.
Vi fi kk beskjeden om morgenen, og i kveldinga
var vareretur, tomgods og egen bagasje pakket og
lastet om bord. En god sesong var slutt.
I skrivende stund er ikke den økonomiske
oversikten klar, men alt tilsier at det også på
den måten vil bli et godt resultat. Det har vært
mye romutleie, godt salg av middag, riskrem,
heimbakt brød og andre varer, og i tillegg stor

oppslutning om åresalg og utlodning. Flere gaver
fra private har også kommet inn på konto.
Til slutt en stor takk til alle som bidrar til å
holde arbeidet i gang: De som stiller opp med
frivillig arbeid på heimen, brukets ansatte for
all nødvendig transport av folk og varer, Coop
Mega for pakking og levering av alle varene vi
trenger på kaia i Rørvik, forretninger i Rørvik
og Kolvereid for utlodningsgevinster, mange
private for gevinster og pengegaver, og Inger og
Hermann Søraunet for loddsalg også i år.
Sist, men ikke minst, en takk til alle som husker
fiskarheimsarbeidet i sine bønner! Be om at ordet
om Jesus, han som har gitt misjonsoppdraget,
også må bære frukt! 
Hilsen til alle fra
Inger og Leif M. Skagemo

«Øyvind», vår «livlinje» til Rørvik. Her legger den ut fra kaia i Vandsøya, fullastet med fisk. Drifta vår er helt
avhengig av denne båten og den hjelpsomme skipper Kjell Lindgjerdet.
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Tekst og foto: Eiliv Pettersen

Alene på
29 fots båt
Det er storfiske etter skrei i Lofoten
under skreisesongen 2015. Mer eller
mindre lastet kommer små og store
båter inn med fangst.
Det meldes om 1000 kg på linestampen eller
6000–7000 kg på to mann med garn. Prisene er
betydelige bedre enn i 2014.
Kjærlighet og tillit
Med brede smil, men med slitne kropper,
kommer fiskere om bord på betelskipet «Elieser
6» for å få seg kaffe, riskrem eller middag mens
de venter på levering. Her møter de en hyggelig
og beredvillig besetning. Her får de dusje, spise
eller vasket sine klær.
Noen båter har lagt seg ved siden av betel
skipet, dermed er det bare å gå over rekka for
å komme om bord på Elieser. Det forteller om
kjærlighet og tillit til misjonsbåten. For den
vennlige mottakelsen kvitterer de gjerne på
sin måte. Skrei etter skrei blir hivd ombord på
«Elieser». Vi ymter på at vi må få betale. Aldri i
livet, ikke snakk om betaling her!
Garnfiskeren Linda
En av dem som spiste middag om bord var den
33 år gamle garnfiskeren Linda Johnsen fra
Gratangen. Hun driver garnfiske alene på sin
egen 29 fots båt. Båten bærer det bibelske navnet
«Ebenezer» som betyr: «Hittil har Herren hjulpet
oss». Navnet er valgt ut fra hennes tro og livssyn.
Linda har lagt sin elsk på fiskeryrket, men
betror oss at det er en betryggelse at ved siden

Trygg Havn

Linda Johansen om bord i Elieser.

av henne fisker faren, Kjell Odin og broren
Odin Morten på sin 35 fots store båt med navnet
«Havsula».
Hun innrømmer at fiskeryrket kan være tungt
når det er mye fisk i garnene. Heller ikke har hun
fått seg garnstopper. Det betyr at hun med sine
kvinnelige armer selv må dra garna. Stadig må
hun stoppe i trekkingen for å plukke fisken ut
av garna.
Linda Johansen håper å tjene så mye at hun får
økonomisk evne å anskaffe dette hjelpemiddel
som alle andre garnbåter har.
3,7 tonn
Selv om hun driver alene med få garn har hun, da
vi snakket med henne, samlet 3,7 tonn skrei på
ni dager. Det sier hun seg vel fornøyd med. Men
enda var det mange dager igjen av sesongen og
godt med fisk. Hun hadde tro at sesongen ville
ende med en bra lott.
I samtalens løp presenterer hun med etter
trykk sin kristne tro, en tro hun vil bevare koste
hva det koste vil. Det er tydeligvis det viktigste
for henne. Men ved siden av bærer hun på et
hemmelig håp, et håp vi ikke tør nevne her… 
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TRØNDELAG KRETS

Kretsmøte 13.–14. juni 2015
Om bord i «Elieser 6» på Fillan/Hitra.
Landsstyrets utsendinger: Generalsekretær Andre Sætre og sangevangelist Dagfinn Sandal.
Lørdag 13. juni:
Kl. 10.30: Registrering / Kaffe
Kl. 11.30: Bibeltime v/ Dagfinn Sandal
Kl. 13.00: Middag m/ kaffe
Kl. 14.30: Årsmøte - Årsmelding
		 Regnskap - Valg
		 Kaffe m.m. Hilsen fra landsstyret
		 v/ generalsekretæren.
Kl.18.00 Misjonsfest
		 Tale ved v/ André Sætre
		 Sang og musikk
		 v/ Dagfinn Sandal, Kolbjørn
		 og Rigmor
Servering - Gave - Hilsninger

Søndag
Kl. 11.00
Kl.13.00
Kl. 15.00
		

14.juni:
Formiddagsmøte ved André Sætre
Middag
Sangmøte ved Dagfinn Sandal.
Kolbjørn og Rigmor deltar

ALLE VELKOMMEN!
Trøndelag krets av Den indre Sjømannsmisjon

Fortsettelse fra s. 13:

Harry Wiig-Andersen - Tid og omsorg for Havets Folk
Suppekokeren
Har du andre minner? De som kjenner Harryen,
vet at et slikt spørsmål frembringer en serie med
morsomme historier. Det er fornøyelig å høre på.
Han forteller, smiler, gestikulerer og vi ler godt
– mange ganger. Her gjengis en av historiene:
– Det var mitt første landsmøte som lands
styreformann. Like før møtet hadde jeg vært på
omvisning på Toro med elevene fra folkehøysko
len. På landsmøtet var det en mann jeg dro kjen
sel på, men som jeg ikke helt klarte å p
 lassere.
Hvor hadde jeg ham fra? Jo, det var jo suppe
kokeren på Toro! På møtet skulle denne karen
delta med sang, og jeg introduserer: så har vi jo
selve suppekokeren fra Toro i blant oss.
– Jeg, suppekoker på Toro?? Jeg har vært
ansatt i indre sjø hele mitt liv.

Det viste seg å være selveste Odd Zachariassen,
mangeårig predikant og sanger. Salen brølte av
latter.
Tid og omsorg
Harry Wiig-Andersen gikk som barn på
søndagsskolen i Pinsekirken Tabernaklet, han
ble frelst som 17-åring på Fredtun Folkehøyskole
i Stavern, senere var han ansatt på Nordhordland
Folkehøgskole i 39 år – der av 32 som rektor, han
har vært ordfører, har hatt flere formannsverv i
ulike sammenhenger, og nå i juni reiser han på
sin 104. tur til Israel.
Takk for at du har hatt tid til- og omsorg for
Havets folk i Den indre Sjømannsmisjon! 
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Seilingsplan
Telefonnumre og e-post for
ev. kontakt:
Betelskipet M/S «Elieser 6»:

Juni:
Helgeland krets:

01.–02.: Lovund kl. 19.00
03.: Brønnøysund kl. 19.00
Taler: Paul Mattis Nørstebø

Mobil 913 74 211
E-post: elieser@dism.no
Se også: www.dism.no og https://www.facebook.com/
pages/Elieser-6/139685996057337

Namdal krets:
04.: Rørvik kl. 19.00
05.: Jøa kl. 19.00
06.: Namsos kl. 11.00. Kretsårsmøte
07.: Namsos kl. 11.00
07.: Lauvsnes kl. 19.00
08.: Lauvsnes kl. 18.00. Basar
Taler: Dagfinn Sandal

Helgeland krets:

Koordinator Paul Mattis Nørstebø.
Mobil: 413 13 780.
E-post: pmnorstebo@gmail.com

Namdal og Trøndelag kretser:
Misjonssekretær Gudmund Eikrem.
Mobil: 488 54 617/900 12 343.
E-post: gudmund@dism.no

Trøndelag krets:

09.: Brandsfjord kl. 19.00
10.: Stokkøy kl. 19.00
11.: Åfjord kl. 19.00
12.: Brekstad kl. 12.00. Formiddagstreff
13.: Fillan kl. 10.30. Kretsårsmøte
14.: Fillan kl. 11.00. Formiddagsmøte
14.: Fillan kl. 13.00. Middag
14.: Fillan kl. 15.00. Sang og musikkmøte
Taler: Dagfinn Sandal

Møre og Romsdal krets:

Misjonssekretær Ragnar Kåre Hansen. Mobil: 488 54
615/922 18 564.
E-post: raha@mimer.no

Bjørgvin krets:

Misjonssekretær Truls Nygaard.
Kontor/mobil: 488 54 602/909 25 642.
E-post: truls@dism.no eller dismbergen@dism.no

Møre og Romsdal krets:
15.–16.: Misund kl. 19.00
17.: Vestnes kl. 19.00
18.–19.: Gjøsund/Valderøy kl. 19.00
20.: Alnes kl. 19.00
21.: Mjølstadneset kl. 19.00
Taler: Ragnar Hansen

Koordinator for betelskipet M/S
«Elieser 6»:

Tor Øyvind Sandaker
Den Indre Sjømannsmisjon - Laksevåg/Bergen.
Kontor/mobil: 488 54 607 (ordinært onsdager), 411 03 087
E-post: tor@dism.no

Bjørgvin krets:

22.: Måløy kl. 19.00
23.: Askvoll kl. 19.00
24.: Korssund kl. 19.00
25.: Fedje kl. 19.00
26.: Kleppestø kl. 19.00. Basar; «Lanternen» i Hetlevik.
27.–28.: Vik kl. 19.00
29.–30.: Steinsland kl. 19.00
Taler: Terje Treidene

Gavebarometer
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Misjonsbladet
Trygg Havn

Paul Mattis Nørstebø
6.-13. juni: Troms krets
Gudmund Eikrem, misjonssekretær

Ut 2015 kr. 175,Årsabonnement kr. 350,Abonner på misjonsbladet vårt, og hold deg
oppdatert på Den indre Sjømannsmisjon.
Trygg Havn inneholder reportasjer, intervjuer,
Fritt ord, andakter m.m.
Terje Treidene
Veke 23: Møre og Romsdal
Veke 24: Fri
Veke 25: Fri
Veke 26: Bjørgvin krets
Veke 27: Bjørgvin krets

Ønsker du å abonnere kan du benytte
skjemaet nedenfor
Navn:������������������������������������������������������������
Adresse:�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

Gi en gave
til Den indre
Sjømannsmisjon
Send SMS:
DISM 300 til 2380
300 = gavebeløpet.
Du kan velge beløp
mellom kr. 50 og 500.

Telefon:���������������������������������������������������������
Send kupongen til
Trygg Havn v/Ingrid,
Postboks 1904 Damsgård,
5828 Bergen
Eller bruk e-post/telefon:
ingrid@dism.no / 488 54 606
Du kan også bestille med mobil:
Send TRYGG til 2380
Nr. 6 - 2015
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Retur: Trygg Havn
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

På bestefars fang

På jubileumsfesten for DISM i Åkra kirke, 17. april 2015.
Matheus Tobias (snart 2 år) på fanget til bestefar Georg Kallevåg.
Øyner vi en arvtaker?

