Nyhetsbrev fra Den indre Sjømannsmisjon, Stavanger krets, desember 2018

Å få øye på Jesus
Luk 2,10-11 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg
kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele
folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er
Kristus, Herren.
Vi går mot juletider og befinner oss i skrivende stund i
adventstiden. En ventetid som ofte er preget av travelhet,
stress, bekymring og mye arbeid.
Under ventetiden bruker vi den på å gjøre alt klart, til den ene
kvelden, Julaften.
Og budskapet fra engelen blir så ofte glemt : Frykt Ikke! En
stor glede er blitt gitt til folket, en frelser er kommet.
Hva er det vi holder på med? Hvor har det blitt av nøden? Er den blitt borte? Julen dreier seg
ikke lenger om frelseren som ble født inn i en syndig verden. Den handler ikke om en
Allmektig Gud som gjorde seg til det minste i verden for å frelse menneskene. Vår frykt i
dag er knyttet opp mot det jordiske, om meg, mitt og mine. Vi må ha alt på plass, få gjort alle
ting før jul som innkjøp av gave, pynting av hus, både inne og ute. Enda mer innkjøp av ting,
klær, mat osv. Hvorfor? For å hylle Jesus? I takknemlighet til Jesus? Nei! For oss selv, for
våre barn, får vår famille. I veldig mange hjem i Norge, også i kristne hjem går hele festen
forbi med ett stort brak, uten at budskapet fra engelen, som er hele grunnen til feiring blir
forkynt i hjemmet. Rett å slett fordi tiden strekker ikke til, med alle våre tradisjoner som jule
er fullpakket med.
Hva er budskapet fra engelen? Jo det er en herlig nyhet som alle med nød og frykt får hvile i.
Vente tiden er over, frelseren er kommet for å kjøpe syndere fri. Og frelseren er ingen andre
en Kristus, Herren, Gud selv. Det er en som går inn i var nød og tar den på seg, slik at vi blir
fridd ut. Vår synd med alt den har ført med seg av ulykke, dom og straff. Jesus kommet for å
ta dette på seg og sette oss i frihet.
Hva om dette fikk prege vår vente tid? Men er ikke ventetiden over? Jo for den delen som
omhandler menneskets betaling for synd. Men Jesus sa til disiplene før han dro til
Himmelen. Jeg kommer tilbake! Jesus kommer tilbake. En ny ventetid som ikke er 24 dager i
året men 365 dager i året. Da skal Jesus hente sine mens de som ikke tror på Han vil gå evig
fortapt. Mange av disse menneskene omgås vi med både i advent tiden, på jul og ellers i året.

De er blant våre venner, våre naboer og familier. Våre ektefeller eller barn. Men vår nød for
disse, vår frykt for disse, forsvinner i alt vårt strev, etter hva som er vår tanke om
forventninger om julefeiringen.
Budskapet er ett budskap om hvile! Frykt ikke, det er født dere en frelser! En som skal gjøre
alt som kreves av Gud. Slik du kan stå hellig og ulastelig framfor Han når den nye ventetiden
er over.
Bruk juletiden til hvile i Guds Ord. Legg bort det som ikke er til gagn for Jesus, det er jo
hans feiring og hans budskap til alle mennesker på jord.
En himmelsk hærskare – en skare som ingen kan telle – lover Gud for det som er skjedd, og
forkynner det samtidig som et budskap til oss: «Ære være Gud i det høyeste! Og fred på jord
blant mennesker som har Guds velbehag!» Med denne frelser er det fred mellom Gud og
mennesker.
Hilsen Steinar Malmin (forkynner)

Elieser
Også dette året har Elieser vært i Stavanger krets i 5
uker. I løpet av disse ukene har Elieser vært innom
20 havner, i overkant av 1200 mennesker har vært
om bord og det er kommet inn nesten kr.240.000 til
drift av båten. I forhold til 2017 så er besøkstallet
økt med 23% og gaveinntektene med 31%. Dette
viser tydelig at folk setter pris på at Elieser kommer.
I Vikevåg og på Reilstad var det lagt opp til større basarer. Det er ivrige misjonsvenner som
står bak disse basarene som både gir gode besøkstall og gode inntekter til Elieser. Totalt kom
det inn i nesten kr.60.000 på disse to basarene. Takk til dere som legger ned mye arbeid og
takk til alle som støtter opp om disse basarene.

Seilingsplan for Elieser 2019
Elieser sin seilingsplan for 2019 er alt oppsatt. Vi får båten til vår krets i 2 perioder.
 Først periode er fra 27. august til 16. september.
 Andre periode er fra 12. oktober til 3. november
Også i 2019 legges det opp til ei avslutningshelg i Stavanger 1. – 3. november.
Vil også forsøke med ei ungdomshelg med overnatting om bord fra 13. – 15. september..
Stedet for ungdomshelga er ikke helt bestemt ennå, men blir sannsynligvis sør i kretsen.
Hovedstyret i DISM anmoder at Elieser blir liggende lenger på hvert sted som besøkes,
gjerne en hel uke. Dette vil nok bety at færre steder vil få besøk av Elieser i 2019. Men vi
skal gjøre vårt beste for å oppfylle de ønskene som måtte komme.
Ta kontakt og kom med ønske så snart som mulig! Det letter arbeidet med
planleggingen av lokal seilingsplan.

Frivillige ambassadører / misjonærer i Den indre Sjømannsmisjon
Kretsstyret er takknemlige for all velvilje vi møter når vi ber om å få komme på besøk til
bedehusene. Utrolig viktig at kontakten med misjonsfolket opprettholdes på denne måten.
En stor takk til alle dere som har vært med på Seaman’s Mission i sommer. Uten dere
måtte vi stenge dørene for 3.400 sjøfolk som besøkte oss i sommer. Mange av dem har fått
med seg det viktigste i livet – Ordet om Han som sonet for våre misgjerninger.
Dere som har vært med og tatt imot Elieser og gjort samlingene om bord til det de har
vært skylder vi også en stor takk.
Det er dere som utgjør grunnstammen av mennesker som bringer evangeliet til fiskere og
sjøfolk.
Kjenner du på kallet til å være en ambassadør eller misjonær i Guds rike. DISM trenger
mange frivillige ambassadører og misjonærer for å gjennomføre oppdraget vi er tildelt:
 Seaman’s Mission i Stavanger trenger mange frivillige medarbeidere i 2019. Vi
trenger unge som eldre som kan stelle til mat, stå på kaien og invitere sjøfolk, slå av en
prat og være en omsorgsperson for en som trenger noen å prate med. Nettopp du kan
være den som gjør livet lettere for en sjømann som er langt borte fra heim i familie i
mange måneder om gangen.
 Bli med som frivillig om bord på Elieser. Bo på båten og kjenn på gleden det er å være
med som medarbeider. Det er behov for mennesker som kan være med på alt som er
nødvendig for at Betelskipet kan være et tjenlig redskap for å vinne flere mennesker
for himmelen.
 Ambassadør for DISM i bygda der du bor. Vi ønsker deg til å være bindeleddet
mellom kretsledelsen og de enkelte bedehusene. Vårt mål er å komme til alle
bedehusene med forkynnelse av Guds ord og formidlingen av kallet til å bringe Ordet
om frelse til havets folk. Havets folk – Herrens folk.

Barnelag - Ungdomslag - Vi over 60
Mange steder arrangeres det samlinger for barn, ungdom og godt voksne mennesker. Den
indre Sjømannsmisjon er sjelden på besøk på slike samlinger. Vil du være med å gjøre en
forandring i året som kommer? Våre faste eller frivillige medarbeidere kommer gjerne på
besøk til slike arrangement. Inviter oss - vi kommer så sant vi kan!
Annonse fra Skoleskipet Gann!

Til slutt minner vi om møter som er planlagt i Stavanger krets:
Januar
15. - 20.
18. - 20.
23. - 24.
25.
25. - 27.
27.
30. - 3.febr.

Frøyland
Heia
Jelsa
Vatland
Kjølvik/Hebneshalvøya
Solheim bedehus Kvernevik
Tau

Dagfinn Sandal
Steinar Malmin
Steinar Malmin/Knut Skårland
Einar Sunde
Steinar Malmin/Knut Skårland
Jostein Vik
Dagfinn Sandal

Februar
9. - 10.
10.
13.
13.
28.

Kvitsøy
Frøyland
Buøy
Øye bedehus Kvinesdal
Ognedal

Steinar Malmin
Steinar Malmin
Knut Skårland
Steinar Malmin
Steinar Malmin

Mars
6.-8.
9.
10.
14.
22.-24

Vatland
Kvitsøy
Undheim
Halsnøy
Fiskå

Steinar Malmin
Ikke fastsatt
Steinar Malmin
Knut Skårland
Steinar Malmin

April
9.
19.
25.

Salte
Kvitsøy
Sviland

Steinar Malmin
Steinar Malmin
Steinar Malmin

Langfredagsmøte

Med forbehold om at det kan bli forandringer i den oppsatte møtelista.
Kontakt oss på telefon eller mail dersom dere
trenger taler til et møte i bygda. 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 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

