
  

Bil: Stemnestaden ligger i 

Grinde, i Tysvær kommune, ca 

2,5 km fra Aksdal Senter. 

Kommer du kjørende med bil, er 

det greit å ta utgangspunkt fra 

Aksdal-senteret. Kjør på E134 

mot Oslo. I rundkjøringen, ta av 

til høyre mot Nedstrand, Etter 

noen hundre meter, ned bakken, 

står det skilt til Stemnestaden, 

inn til venstre.  

Buss: I Aksdal stopper Kystbussen fra Stavanger og Bergen. Her kan 

deltakere bli hentet, om nødvendig. Fra Haugesund går det buss direkte 

til Grinde.  

Bussruter vil du få mer informasjon om i brev som sendes etter påmelding. 

 

 

Ved påmelding trenger vi å vite navn, adresse, tel.nr, fødselsdato og ev 

ledsager. Fortell også om du vil ha oppredd seng, vil bo på dobbeltrom 

eller ønsker å betale ekstra for enkeltrom.   

 

Meld på til:  

E-post:  kraftsenteret@gmail.com   eller   

Tlf:   982 16 185  mellom kl 1000 -1400, tirsdag – torsdag. 

 

Påmelding innen torsdag 6. juni 2019   
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På Stemnestaden har vi leir for 

mennesker med utviklingshemming.  

I år for 39. gang. Første leiren var i 1980. 

Her gjør vi mye artig i lag, gjennom 

morsomme aktiviteter som sang, musikk 

lek og å spille spill.  Vi skal ha flotte 

bibelsamlinger hvor vi lærer mer om den kristne tro. Det er også tid for å bruke 

kreativiteten ved for eksempel å male. Vi går på tur i den nydelige naturen ved 

leirstedet.  Søndagen deltar vi på gudstjeneste i Skjoldastraumen før leiren 

avsluttes med en god middag på leirstedet. 

 

 Stemnestaden har flotte uteområder og store fellesrom som har lett 

adkomst også for rullestolbrukere.  

 Alle rom har eget bad med toalett og dusj.                                                         

 Noen rom er tilrettelagt for rullestolbrukere. 

 Leirstedet er kjent for god mat. 

 Lederne gleder seg til å møte akkurat Deg! 

 

Vi ønsker å gi deg herlige, innholdsrike dager som Du kan huske lenge!  

  

Vennlig hilsen leirsjef 

Lina Fisk Eide 

Ansatt i Normisjon 

 

Ved spørsmål, kontakt meg på   

e-post: lina.fisk.eide@normisjon eller ring: 404 70 529 
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Slik kan en dag se ut: 

09.00  Frokost 

10.30  Bibeltime 

11.30  Leirkor/Aktiviteter 

13.00  Middag 

14.00  Fritid/Aktivitet/Kiosk 

18.30  Kveldsmat 

19.30  Samling  

22.00  Inn på rommene 

23.00  Ro i leiren 

 

 

 

For opphold i dobbeltrom:  

Deltakere:   kr 2100,- 

Ledsager:   kr 1300,-  

Tillegg for enerom:  

kr 375,- 

Tillegg for oppredd seng:  

kr 150,-  

Dersom du ønsker å være med 

bare dagtid, er prisen: 

Pris pr dag:                     kr 500,- 

 

 

 

 

 

 

 Leiren begynner torsdag  

27. juni kl. 17.00 med 

innkvartering, og slutter 

søndag 30.juni etter 

gudstjeneste og middag.  

 Du vil få mer informasjon i 

brev som sendes ut etter 

påmelding. 

 Deltakere som må ha hjelp 

til personlig stell, eller annen 

oppfølging i løpet av dagen, 

må ha ledsager med seg.  

 Er det noe du lurer på i den 

forbindelse kan du ta 

kontakt med leirsjef 

 Leirstedet er tilrettelagt for 

rullestolbrukere 

 Deltakere vil få brev med 

mer informasjon ca 2 uker 

før leiren.  

 

 

 

 

Fortell om leiren til andre       

og få med en venn! 


