Nyhetsbrev fra Den indre Sjømannsmisjon, Stavanger krets, Desember 2017

Julehilsen
Av Jostein Vik, kretsformann

Englene sang den,
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød.
Fred over jorden,
menneske fryd deg.
Oss er en evig Frelser født
«Oss er en evig Frelser født.»
Vi kjenner igjen denne strofen som så
ofte synges som avslutning på
juletilstelninger. Men la ikke denne
strofen bli en avslutning. La det heller bli en begynnelse og fortsettelse - «Oss er en evig
Frelser født.»
«Gjeterne skyndte seg av sted, og de fant både Maria, Josef og barnet som lå i krybben. Da
de hadde sett det, fortalte de om det ordet som var talt til dem om dette barnet. Og alle som
hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av gjeterne. Men Maria tok vare på alle disse
ordene og grunnet på dem i sitt hjerte. Gjeterne vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud
for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.» Luk.2
Gjeterne fortalte det de hadde hørt om dette barnet som de så i krybba. «I dag er det født dere
en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by.» De som hørte ordene undret seg. Maria tok
vare på disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte. Gjeterne vendte tilbake til sitt arbeid,
men de lovet og priste Gud for alt de hadde sett og hørt.
Det er dette ordet om en evig Frelser som er oss født som fortsatt toner blant oss. La ordene
få skape undring og la oss gjøre som Maria og gjeterne – ta vare på ordene og grunne på dem
i våre hjerter og prise Gud for det vi har sett og hørt.

Med disse ordene ønsker vi deg og dine en velsignet julehelg og et godt
nyttår!

Årsmøtet lørdag 24.mars 2018 på Saron, Bryne!
Tiden frem til årsmøtet går fort.
Dette året ønsker kretsstyret å legge
årsmøtet til Saron på Bryne. Her er
det god plass til både møter og
bespisning. Årsmøtet blir en del av
møteuka DISM skal ha på Bryne
fra 21. til 25. mars.
Saker til årsmøtet
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen 31.januar 2018.
Kandidater til styret.
Vi ber også om forslag på navn til styrekandidater. Nå trenger vi virkelig mennesker som har
lyst til å være med i ledelsen Den indre Sjømannsmisjon i kretsen vår. Som organisasjon har
vi et kall til å forkynne Guds ord blant havets folk. I vår krets gjelder dette til fulle med tanke
på Seaman’s Mission i Stavanger.
Endelig program og årsmelding vil bli sendt ut i løpet av februar.

På cruise med skoleskipet Gann 2018
Annonse
Lofoten / Tromsø / Andøya 30.januar – 8. februar
Skagen / Rostock / Odense 28. – 27. april
Cruise i Østersjøen
13.juni – 4.juli
Cruise i Vesterled
6. – 15. juli
Meld deg på eller få tilsendt turkatalogen ved å
kontakte Gann på telefon 51 85 48 77
eller e-mail: post@gann.no

Følg med DISM! Bestill Trygg Havn for 2018 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

Nå kan du benytte Vipps når du vil sende penger til Den indre
Sjømannsmisjon, Stavanger krets. For å lette regnskapsføringen
ber vi deg som bruker Vipps om å skrive hva beløpet gjelder,
f.eks. «Gave til Seaman’s Mission, Stavanger».

Elieser VI besøkte kretsen i høst.
Også denne høsten hadde kretsen vår besøk av Elieser
VI i til sammen 5 uker. I løpet av disse ukene ble 24
steder besøkt og det ble holdt 32 møter. Ca. 1030
mennesker besøkte møtene om bord og det ble samlet i
overkant av kr. 180.000,- til Elieser. I tillegg kom det
inn kr. 34.000 på basaren på Reilstad.
Værforholdene rår vi ikke med. Uvær førte til
forsinkelsen i reiseruta slik at møtene på Hidra, i Egersund og i Tananger ikke gikk som
planlagt. Men vi ble velsignet med gode møter i Egersund og Tananger likevel.
En takk til alle som tok imot Elieser og takk for alt som ble gitt for at Elieser fortsatt
skal være et redskap for å utbre evangeliet langs vår langstrakte kyst.
Seilingsplan for 2018
Elieser kommer etter planen tilbake i 2018 og skal være i kretsen vår fra 27. august til 9.
september og fra 8. til 28. oktober. Med tanke på å redusere driftskostnadene er det et ønske
å la båten ligge flere dager på hvert anløpssted. På den måten kan også Guds ord få tid til å
virke i bygdene som får besøk. La oss være i bønn om vekkelse blant folket vårt! Det trengs i
vår tid. Be for høstens Elieserbesøk.
--- ooo ---

Vennesamfunnet på bedehuset
Bålet er i ferd med å brenne ut. Glørne ligger spredt utover
grua. Enda lyser det svakt fra glørne, men vi skulle så gjerne
kjent den gode varmen fra bålet en stund til. Fortsatt er det
mye brensel rundt bålet, men glørne er så svake hver for seg at
det synes umulig å få fyr på veden. Er bålet i ferd med å
brenne helt ut?
For å få nytt liv i bålet rakes glørne sammen og det legges
tørre kvister på glørne. Så blåses det forsiktig inn i glørne og
plutselig slår flammene opp igjen. Igjen stråler varmen ut fra bålet og mer ved kan legges på.
Er det ikke slik vi så ofte kjenner det i kristen sammenheng nå for tiden? Det er svake glør
spredt rundt omkring. Bålet som brant så fint er i ferd med å dø ut. Glørne må igjen rakes
sammen. Den Hellige Ånd må få blåse på de svake glørne som er samlet sammen. Varmen
tar seg opp og snart er det full fyr på bålet igjen.
«Vær ikke lunkne i iveren!. Vær brennende i Ånden, tjen
Herren!» Rom. 12,11. «Vær brennende i Ånden,» står
det. Det er mye lettere å holde seg brennende åndelig
sett dersom vi holder oss nær hverandre uten å hindre at
lufta slipper til mellom oss. «Og de holdt trolig fast ved
apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen
og ved bønnene.» Ap.gj.2,42.

Fred være med dere!

Seaman’s Mission 2018
Årets sesong er over og vi kan glede oss over et
meget godt besøk av sjøfolk. Mer enn 4300 sjøfolk fant vegen til Uno cafe i Salem. Godt å vite
at mange får et møte med Frelseren gjennom
gode samtaler, forbønn og utdeling av kristne
bøker og annen litteratur.
Enda flere båter kommer til Stavanger i 2018.
For å kunne utføre kallet trenger vi både
økonomiske midler og flere frivillige medarbeidere.
Vær med på å formidle kallet til å være med! Be høstens Herre sende arbeidere ut i sin
vingård!

Vi minner om møter som er planlagt i kretsen vår:
Januar
10. - 12.
11. - 14.
16. - 21.
19. - 21.
25. - 28.
Februar
7. - 8.
8. – 11.
22.
Mars
14.
21. - 25.

Tonstad
Fiskå
Frøyland
Heia
Salem Sola

Knut Skårland
Terje Treidene
Terje Treidene
Steinar Malmin
Knut Skårland

Jelsa
Tau
Ognedal

Knut Skårland
Ikke oppsatt
Ikke oppsatt

Stavanger
Bryne

Ikke oppsatt
Ikke oppsatt

Vårbasaren
Årsmøte 24. mars

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

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

Den indre Sjømannsmisjon, Stavanger krets
Hetlandsgt. 12
4344 Bryne

Kontonr.: 3201.21.64075
Vipps
: #127819
Epost: jostei-v@online.no
Tlf.:
908 73 780

