
 

 

18.-19.oktober 2019 på Stemnestaden 

Tema:        Jesus den eneste 

Her blir leir for mannfolk! Vi treffer nye venner og gjengangere. 
Noen optimister, noen pessimister og noen midt imellom. Mange ønsker  et 
rikere liv. Vi tror at et døgn med bibelen vil gi ny giv. Andre setter pris på å bli 
oppdatert på misjon i Norge og til jordens ender. Det skal vi også få. Og noen 
gleder seg til å møte igjen gamle kjente fra mange leirer. Det kan du også 
regne med.  
 Dette kan bli en god helg!  
Svein Granerud , seniorkonsulent i Normisjon, har lovet å komme. Mange 
setter pris på hans lavmælte, men vitaminrike  undervisning. Han skal tale om 
Rettferdiggjort av tro. Hvordan dele evangeliet. På misjonens oppløpsside. 
Lars P. Haga,  sang og musikkmannen fra Skudenes leder sangen. 
Og i tillegg til dette pleier det å være noen overraskelser på et 
 mannstreff. 

 
     Svein Granerud                                                               Lars P. Haga         

 
 Kommer du? Meld deg på i dag!     Og kanskje skulle du invitere en kamerat?        
 
  På Stemnestaden får du både i pose og sekk. God mat og overnatting i varme 
hus. Forkynnelse og foredrag for dagens mannfolk. Åndelig påfyll og nytt fra 
våre samarbeidsland. Fellesskap med andre i et annerledes miljø.   
 

 

 
To gamle gubbar på sykkel blir også med. De forteller oss om sin strabasiøse 
og glade reise på smale dekk gjennom Norge. Sigmund Hansen og Hartvig 
Waage har også bilder med fra turen. Bildet er fra kaien i Brønnøysund.  
. 
Kle deg godt! Lørdag tar vi lunsjen ute i gapahuken 
Leiren varer omtrent et døgn. Den starter fredag kl 18.00. 

Pris kr 965 i eget sengetøy for hele oppholdet. Tillegg kr 110 for enerom og 

kr 150 for oppredd seng. Regning sendes. 
 

Påmelding til kraftsenteret@gmail.com 

Telefon eller sms til 97589956 eller 41689404. 
Frist 10. oktober 
 
Det er Normisjons mannskomite som inviterer. 
Knut Korsfur, Arild Urdal, Terje Fjeldheim, Lars Sigmund Simonsen, Kørner 
Høie. 
 
 

Velkommen alle mannfolk! 

 

                   

    


