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PRISER: 
Kr 1 870 m/eget sengetøy. 
(Du låner dyne og pute.) 
TILLEGG for oppredd seng kr 150. 
TILLEGG for enerom kr 180.

Stemnestaden  6.-8. september 2019
STEMNESTADEN LEIRSTED ligger i Tysvær kommune, to km fra Aksdal i retning 
Oslo/Nedstrand. Fra Haugesund går buss nr 206 til Grinde en gang i timen. 
Stopper 400 m fra leirplassen. Kystbussen fra Bergen og Stavanger stopper på Aksdal 
terminal. Her kan vi hente deg om du gir beskjed til Stemnestaden 9758 9956 eller 
Kørner Høie 416 89 404. Leirplassen ligger fint til innerst i Grindafjorden. 
Her er romslige lokaler. Alle overnattingsrom har eget bad/wc. 
Teleslynge i møtesal og peisestue. 

PÅMELDING: 
til Stemnestaden tlf. 975 89 956 eller
tlf. 416 89 404 eller
e-post: stemnestaden@normisjon.no    
Vi sender giro for innbetaling når du er påmeldt. 
NB! Noen dager i fellesferien er kontoret stengt. 
Gi ikke opp, men prøv en annen dag! 

ØNSKER DU Å CAMPE?
Vi har plass til noen bobiler og 
vogner. Her kan du forlenge 
sesongen litt. Strøm kr 40. 
Camp.bil/vogn kr 250 pr døgn. 

JESUS KAN

MAGNHILD HANDELAND HELBERG 
AUD V. HOFTUN

JORUNN SANDE BAUSTAD
INGUNN MOI

 

Tema:



SØNDAG                                                                                                                
08.30  FROKOST                                                                                                     
10.00  GRUPPESAMLING                                                                                       
11.00  «Alle må få del i denne gleda.» 
 Ingunn taler. Unni og Asbjørn synger.  
 Vitnesbyrd. Nattverd.
13.00  MIDDAG og avslutning                                                                       

FREDAG
18.00  REGISTRERING
18.30  KVELDSMAT                                                                                             
19.30  «Snakk sant om livet!» Aud taler. 
 Sang: Jorunn Sande Baustad.  Presentasjon. Kveldsknask.
               
LØRDAG                                                                                                                
08.30  FROKOST                                                                                                    
10.00  «Ber kvarandres bører.» 
 Magnhild taler. Gruppesamling                                                             
12.00  TID FOR MAT                                                                                                         
13.00  Vi tar med boller og kaffi ut i frodig tysværlandskap. 
 Kort eller lang tur på gode sko.                                                      
18.00  MIDDAG                                                                                                   
19.30  «Han han snu det vonde til det gode.»
 Aud taler. Unni og Asbjørn synger. Her blir mye 
 sang, misjon, leirminner, kaker og quiz.
 Bålkos i gapahuken?

De som inviterer er: 
Kørner Høie, Anne Lin Ytreland, 
Aud Jorunn og Pål Baustad og 
Birger Eike.

Livet er en gave. 
Men det går ikke på skinner 
for noen av oss. 
Ting dukker opp som vi aldri hadde tenkt.
Livet er fylt av gleder den ene dagen. 
Neste dag river vi oss i håret og lurer på 
hvordan vi løser flokene som har oppstått.  

Vi trenger ikke si 
mer om maten!

I år har vi ny gapahuk ved bålplassen. 
Nå kan det bli kaffi, bål og småprat ut i de 
små timer mens elva renner stille forbi 
og fuglene har tatt kveld. 

Rydd litt i kalenderen din, sett av dagene og meld deg på!

Vi er sårbare mennesker. 
Kanskje er dette grunnen til at 
Halldis Reigstad skrev en sang 
som begynner «Det som brest 
kan Jesus binda saman». 
Herfra har vi hentet tema 
og dette blir årets leirsang. 

Unni Vignes og Asbjørn Sivertsen: 
To glade sangfugler fra Finnøy. 
De blir med oss lørdag kveld og 
søndag.

Disse blir med:

AUD V. HOFTUN 
Arbeider med forkynnelse, sjele-
sorg, kvinnearbeid og mye mer i 
Normisjon og Fermate.

MAGNHILD HANDELAND HELBERG 
Arbeider som både menighets- og 
fengselsprest i Sauda  og Sandeid.
 
INGUNN MOI
Arbeider som lærer og er frivillig 
forkynner i Normisjon. Også kjent 
som «Olga i botikken»

JORUNN SANDE BAUSTAD  
er den syngende førskolelærer fra 
Nedstrand.

Flotte muligheter 
til rekreasjon


