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Har du gjort noget ved det?

ANDAGT

Andagt med udgangspunkt i Mark. 7, 31-35
Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til
Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med
en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at
lægge hånden på ham.
Jo, de gjorde noget ved det, vennerne til den døve og stumme.
De bragte ham hen til Jesus, det bedste de kunne, og de havde
også løsningen på, hvad Jesus skulle gøre, så han kunne blive
rask: lægge hænderne på ham. Er det ikke ofte sådan, jeg kommer med det, der lægger mig på sindet lige nu? Jeg vil så gerne
fortælle Jesus, hvordan han kan hjælpe mig lige nu, men det
behøver vi ikke.
Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører,
spyttede og rørte ved hans tunge; og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham: »Effatha!« – det betyder: »Luk dig op!« Og
straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans
tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt.
Og så siger Jesus noget mærkeligt i mine øjne: han forbød dem
at sige det til nogen. Men det kunne de ikke. Det kan vi vel heller
ikke, når vi oplever et under?
Præsten spurgte os en dag: Er du døbt, har du gået i søndagsskole? Har du gjort noget ved det? Er du konfirmeret? Har du gjort
noget ved det? Har du en Bibel, får du læst i den? Tror du på
Jesus, får du gjort noget ved det?
I Bibelen læser vi om, hvordan mennesker blev bragt hen til
Jesus, og hvordan Jesus i mange tilfælde helbreder dem for deres
sygdomme, men hvad gør jeg med mine kære? Får jeg vist dem
hen til Jesus? De brødre og søstre, som vi ikke ser så tit…
FÅR VI GJORT NOGET VED DET?
Kærlig broder hilsen
John

Det er mig, frygt ikke

STAFETTEN

af Osvald Thomsen
Ved et af sommerens møder talte forkynderen over beretningen om Jesus,
der kommer vandrende på søen ud til disciplenes båd, som befandt sig i en
storm midt ude på Genesaret sø.
Det var en god tale, men for mig blev det tre små ord fra teksten, der blev
stående i mit sind, og som efterfølgende ofte er dukket frem igen, og det er
ordene: ”Det er mig”
Der står i teksten, at da disciplene så Jesus komme vandrende på det oprørte hav, blev de rædselsslagne og skreg: ”Det er et spøgelse”, men så var det,
Jesus sagde: ”Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!”
Når man præsenterer sig, er det mest almindeligt at sige sit navn. For langt
de fleste giver det nemlig ingen mening at sige: ”Det er mig.” Men der er en
lille gruppe for, hvem det giver god mening, og det er dem, der står sig meget nær, som man har et kærligt forhold til, og som man kender indgående.
En nat stod jeg op uden at tænde lyset, og pludselig var der noget, der rørte
min arm. Inden jeg nåede at tænke på spøgelser eller indbrudstyve, lød det:
”Det er mig,” og straks var jeg ikke i tvivl om, hvem det var. Det var min kære
kone, der også var stået op på samme tid.
Eller et andet eksempel. Når jeg ringer til min mor, siger jeg også blot: ”Det
er mig,” så véd hun straks, hvem der ringer.
Hvordan er dit og mit forhold til Jesus? Behøver han blot sige: ”Det er mig,”
og straks genkender vi hans røst. Det er et sådant kærlighedsforhold, Jesus
ønsker og forventer af sine disciple.
I Johs. 10 v 1 – 5 står der: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der ikke går
ind i fårefolden gennem døren, men klatrer over et andet sted, han er en
tyv og en røver. Men den, der går ind gennem døren, er fårenes hyrde. For
ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans røst, og han kalder sine
egne får ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine får ud, går han
foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Men en fremmed
vil de aldrig følge; de vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de
fremmedes røst.”
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SKOLEN

Nyt fra inspektørens vindue

derind. Han er erstattet af ikke mindre end fem. En af de fem var
med til et seminar for grundskolerne, der blev afholdt på Nyborg
Søfartsskole i Nakkebølle ved Fåborg. Hun mente, at familien
Beha var fantastiske, og de trak billetter til faget. Ok, vi mangler
da også lystsejlere i de sydfynske havne, men…
Den nye bekendtgørelse, som trådte i kraft her til sommer,
har vi også nogle opgaver med at få ført ud i livet. Erhvervet
er ikke helt med på det nye, og vores nye HF-uddannelse med
flere spor, kendte man ikke hos Esvagt, da vi talte med dem om
rekruttering. De mangler unge, der vil ind i erhvervet, men vi kan
ikke skaffe dem, de vil have, og dem vi har, vil ikke derind. Det
er også en opgave, vi skal have løst. Når man er færdig med sit
søfartsskoleophold, kan man nu komme ud som praktikant. En
praktikant er en ekstra person, der skal med om bord, og her er
et problem. Skibene har ikke tomme kamre til praktikanterne,
der er kun kamre til dem, der skal være om bord. Det giver lidt
udfordringer. Heldigvis kan de unge stadig komme ud at sejle
som ubefaren skibsassistent og optjene deres fartstid den vej, så
de kan komme videre på navigationsskolen i Marstal. Vi mangler
jo navigatører ude i handelsflåden.
Betel er lige ankommet til skolen. Den skal nu de næste 4 uger
fungerer som skoleskib. Det er altid en dejlig periode med et afbræk i undervisningen, hvor de unge mennesker skal ud og prøve
kræfter med virkeligheden. Der er også tid til en hyggesnak, hvis
I spørger Leif eller Moses, som er skippere på Bethel i denne
periode. Den øvrige besætning bliver også rost meget for at have
tid til denne hyggesnak, hvor det er nogle gode gamle søforklaringer, de får i stedet for al den tørre teori, som vi jo er nødt til at
give dem.
Nå, alt skal ikke kun være arbejde. Min hustru og jeg brugte en

Af inspektør Søren Pedersen

Sommeren er ved at gå på hæld, hvis der da har været en sommer. Eleverne fra forårsholdet er kommet godt af sted, så alt er i
den skønneste orden.
Indtaget til efterårsholdet var lidt sent om at komme i gang, men
vi har fuldt hus af skibsassistenter, og det ser ud til, at det er et
dejligt hold med gode takter. HF-søfart har desværre ikke givet
fuldt hold. 29 elever kunne vi mønstre til kursus-start, og det
er 27 for lidt. ØV. Vore to andre kollegaer på HF-sø-området er
ikke bedre stillet, de mangler også ca. 50%, så det er et landsdækkende problem. Det gør selvfølgelig ikke sagen bedre, og vi
er allerede begyndt at annoncerer efter HF18 holdet. Vi håber,
at vi kan fylde skolen op igen til den tid. Vi stiller op til messer,
tager ud på skoler og er, hvor de unge er. Ja selv en youtuber har
vi haft på besøg, og det var noget af en prøvelse for sådan en
”gammel” en som mig. Heldigvis er det gået op for rederiforeningen, at vi mangler unge, så der bliver sat noget i gang fra deres
side nu også. Frederiksen og undertegnede tager snart ind til
hovedstaden for at give dem fif til at komme i gang. Vores kære
minister Søren Pind har også fået syn for sagen. Han har endnu
ikke været i Svendborg, men mange af hans ansatte i styrelsen
har været rundt og se skolerne, det er selvfølgeligt altid dejligt at
få besøg derinde fra. Sjovt nok har de sjældent penge med, men
roser traktementet de får under besøget.
Den kære styrelse giver os meget arbejde, der bliver lavet om på
næsten alt, og vi får nye kontaktpersoner og arbejdsopgaver til
stadighed, de skal måske alle have en vinduesplads, inden de går
af. Sune Rahn har forladt sit skrivebord og flytter helt til Ærø. Det
var en af dem, man altid kunne få et svar fra, når man ringede
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SKOLEN
uge af vores sommerferie hjemme i Troense på at være med til af
afholde et VM i Starbåds-sejlads. Både fra 11 forskellige nationer
var tilmeldt. Det var et arrangement med et budget på 1.200.000
kr., og sandelig om ikke det gav et overskud til vores eget bådelaug på 100.000 kr. så det var ikke værst. Det begyndte en
søndag med meget vind. Og det var et sørgeligt syn at se bådene
komme hjem med knækkede master, hele 7 både knækkede
masten. En Starbåd er lidt lige som en humlebi. Alle ved, at en
humlebi ikke burde kunne
flyve, men det gør den alligevel. En Starbåd er en to
personers jolle med alt for
meget sejl. Både rorgænger
og gast skal hænge ud over
siden for ikke at kæntre
med sådan en. En tidligere
verdensmester fra Brasilien var med, han var som
barn faldet i vandet, og en
motorbåd havde klippet
hans ene ben af. Han gik
med hjælp af krykker, og
alligevel vandt han nogle
af sejladserne. Det var fantastisk at se en mand i fuld
størrelse fra skridtet og op
holde hele overkroppen ud over skibssiden for at agere kontravægt med kun et ben om bord og i stroppen midtskibs. Heldigvis
rejste VM-pokalen ikke så langt. Den tog turen til Norge. Tillykke
til Norge. Den bedste lokale sejler blev nummer 15, så lidt stolte
var vi da. De sidste 2 uger af vores sommerferie sejlede vi over

til Lolland, videre via Vejrø op til Sydsjælland og hjem. På turen
mødte vi ikke færre end to gamle elever. Den ene var bådfører på
”færgen” til Vejrø. Det er nu altid sjovt, når der er en, der råber
”Hej Pedersen! ”. Det ser jeg som et tegn på, at tiden på søfartsskolen har været god.
Her i efteråret har og skal vi have besøg af flere GAMLE elever,
nogle med 30 års jubilæum. De kommer til kaffe og rundvisning.
Jeg har flere gange lige efter
skolestart set ”turister”
liste rundt ved flagmasten
og kigget op på bygningen.
Jeg har så, nysgerrig som
jeg er, stukket hovedet ud
og spurgt om de manglede
noget. Det har vist sig at
være gamle elever, så har
de også fået en tur rundt
og genoplevet deres tid på
skolen. Det er altid sjovt at
få en snak med disse ældre
elever. Det er dog ikke så
sjovt, når der kommer en og
siger, at min far har haft dig
som lærer her på skolen, så
er der noget med tiden, der
er gået for hurtigt.
Apropos tiden der er gået; jeg skal have fundet sangen til i morgen. Jeg tror, det bliver nr. 151 i Sømandssangbogen: Klokken
slår, tiden går. Og med den i tankerne rigtig mange hilsner her fra
inspektørens vindue.
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ÅRSMØDE 2017
Program for Broderkredsens årsmøde i Hvide Sande
Fredag 27. oktober til søndag 29. oktober

Fredag
1930

Lørdag
1200
Frokost i Arken
1330
Fælles eftermiddagsprogram – annonceres senere
1730
Aftensmad i Arken
1930
Festaften i Arken
		
Tale v/Thue Thomsen
		
Kaffebord
		
Lotteri til fordel for Broderkredsen
Efter det officielle program vil der være mulighed for so		
cialt samvær og natmad i missionshuset for alle
Søndag
1030
Reformationsgudstjeneste i Lyngvig Kirke v/Daniel Kristiansen
Efter gudstjenesten er der mulighed for frokost i Arken, 		
inden turen går hjem over

Velkomstmøde i Arken
Efter det officielle program vil der være mulighed for socialt samvær og natmad i missionshuset for alle

Lørdag
0900
Morgenandagt i Arken
0915
Generalforsamling i Arken
		Dagsorden
		
Velkomst
		
Valg af dirigent
		
Valg af stemmetæller
		
Beretning og regnskab for Søfartsskolen
		
Beretning og regnskab fra Broderkredsen
		
Indkomne forslag
		
Skal være formanden i hænde senest 14 dage før
		
generalforsamling
		
Valg til skolens bestyrelse
		
På valg: Jonas Muff Kofoed
		
Valg til Broderkredsens bestyrelse
		
På valg: Kristen Broe og Frede Møller
		
Eventuelt
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ÅRSMØDE 2017
Praktiske informationer

Indkvartering:
Man sørger i stil med tidligere selv for indkvartering – der er følgende muligheder i området:

Som det kan læses ud af programmet, bliver årsmødet fornyet lidt
i år. Således bliver der mulighed for at være samlet allesammen til
generalforsamling, møder, udflugter, måltider og socialt samvær i
missionshuset Arken i Hvide Sande. Programmet søndag slutter lidt
tidligere end sædvanligt af hensyn til de, der har langt at køre. På
denne måde håber vi, at endnu flere har lyst til og mulighed for at
deltage i årsmødet – og vi ser derfor frem til at mødes med rigtig
mange af jer.

Hvide Sande Hotel, www.hssh.dk, telefon:97311033
Danhostel Hvide Sande, www.danhostel-hvidesande.dk, telefon:
97312105
Der findes desuden flere sommerhusudlejere i området: Feriepartner Hvide Sande, Esmark Feriehusudlejning, DanWest Feriehusudlejning.

Årsmødet foregår:
Missionshuset Arken
Nørregade 84a
6960 Hvide Sande
Priser for spisning:
Aftenkaffe fredag		
Frokost lørdag		
Eftermiddagskaffe lørdag
Aftensmad lørdag		
Eftenkaffe lørdag		
Frokost søndag		

40 kr.
50 kr. 			
40 kr.
80 kr. 			
40 kr.
50 kr.

Natmad fredag/lørdagAnnonceres på dagen
Samlet pris for alle måltider275 kr., natmad er ikke inkluderet.
Tilmelding til spisning senest søndag den 22/10 2017 hos:
Jette Lauridsen, tlf.: 20169957
Det er ikke muligt at købe frokost og aftensmad uden tilmelding
Kaffe og natmad ved møderne fredag og lørdag kan købes uden
tilmelding
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FRA ISM
Glimt fra Sømandsmissionens Årsmøde
i Svendborg, den 2. september 2017
Fra Facebook
Årsmøde på Svendborg Søfartsskole bød på gensyn
med gode venner, gamle bekendte og sømænd
fra Det Blå Danmark. Desuden inspirerede den
færøske sømandsmissionær Torleif Johannesen om
Sømandsmissionens hjertesag.

Generalsekretær Nicolaj
Wibe i hopla, da han fortalte om
medarbejdernes mange arbejdsopgaver

Editha og
Jens Chr. Seeberg
skriver en hilsen
til Sømandsmissionens bestyrere i
Grønland

Sømandsmissionærer Finn fra Danmark og Thorleif
fra Færørene
Norske Gudrun og
danske Leif taler mission
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Tid til at snakke
på kryds og tværs

FACEBOOK/HJEMMESIDEN

BREVDUEN
Fandt du kvitteringen?

Jeg har en gammel bog derhjemme. I den er der en beretning
om en enke, der bliver stævnet,
fordi hun ikke har betalt en regning, som hun er helt sikker på,
hendes mand har betalt, inden
han døde.
Men hun kunne bare ikke finde
kvitteringen. Hun opsøger en
god ven, der er sagfører, men
han kan ikke hjælpe hende, selv
om han gerne vil, for kvitteringen, som er beviset for betalingen, mangler jo stadig.
Da sagføreren var en kristen og
vidste, hvor svært det var for enken, gav han hende dette råd: Gå
hjem og læs i din bibel om Jesus,
der har betalt for alle vore synder på Golgata. Det blev skrevet
med blod og gælder til alle tider
for alle dem, der tror på ham.
Da hun senere sad derhjemme,
i sin ensomhed, kom hun i tanke
om dette råd, hun fik af sin ven.
Hun tog den gamle bibel frem,
som hendes mand så ofte havde
gjort, og da hun åbnede den, var
det første hun så, den kvittering, hun søgte efter. Ved næste
retsmøde blev kvitteringen lagt
frem, og enken vandt sin sag.
Så er spørgsmålet til dig og mig:

Har vi søgt og fundet kvitteringen i bibelen?
Også for dig og mig kommer
der en dag, da vi skal aflægge
regnskab over for Gud, og da vil
det gå helt galt for os, hvis ikke
vi kan henvise til, at Jesu død
på korset også gælder for mine
synder. I brevet til kolossenserne står der i 2, 14: Han slettede
vort gældsbevis med alle dets
bestemmelser imod os; han
fjernede det ved at nagle det til
korset.
Altså, når vi tror på Jesus som
vor Frelser, er vort gældsbevis er
ikke blot betalt, Gud har fjernet
det helt. Det blev naglet til korset sammen med Jesus. Vi mennesker siger somme tider om en
beslutning, der absolut ikke er til
forhandling, at det er slået fast
med 7 tommer søm. Mon dette
billede er hentet fra korset? Det
kunne det godt være, for Guds
beslutninger står altid fast.

Det nye setup.

På det seneste har du nok oplevet en lille forandring når du er
på Facebook siden "Broderkredsen på havet".
For dig der endnu ikke har haft oplevelsen, kan vi fortælle, at
hvor du før fik ugens prædiken serveret direkte på Facebook,
bliver du i dag ført ind på Broderkredsens hjemmeside, hvor
prædikenen ligger tilgængelig.
Vi håber, at i selvfølgelig bruger siden, men også at i "deler" og
"liker" således at prædikenen når langt ud i landet.
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HF15 - TIL SØS MED BETHEL

For nyligt var undervisningen flyttet
til søs. Om bord på
ISM's Bethel får eleverne syn for sagen
og sat teori i praksis.
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HF15 - TIL SØS MED BETHEL

Tak til
underviser
Jørgen Ritz
og elev Jacob
Arming for de
fine billeder
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Retur: Svendborg Søfartsskole, Overgade 6, 5700 Svendborg
(Returneres ved vedvarende adresseændring)

Følg med i
hverdagen på
Svendborg
Søfartsskole - like
vores side på
Facebook og få
nyhederne fra os før
de andre!

Organisation 2017, Svendborg Søfartsskole
Forstander: Jens Frederiksen
Inspektør: Søren Pedersen
Bestyrelse:
Søren Mejlvang, Strandby (formand) (FU) (BK)
Kristen Broe, Thyborøn (næstformand) (FU) (BK)
Poul Heine Kampan, Oure (FU) (BK)
Johannes Christoffersen, Åbyhøj (ISM)
Jonas Muff Kofoed, Odense (BK)
Ole Birkekær Lauritsen, Hvide Sande (BK)
Martin Halkjær, Hvide Sande (ISM)
Karl Zilmer, Svendborg (medarbejder repræsentant)
(FU) = forretningsudvalg (BK) = valgt af Broderkredsen
(ISM) = valgt af Indenlandsk Sømandsmission

