
 

 

23.-24.oktober 2020 på Stemnestaden 

Tema: - Du overrasker meg, Jesus! 
Der Jesus kommer inn blir ingenting som før. I Jesu følge finnes både de      
som er begeistret og de som er skuffet. Hvorfor? Guds rike er annerledes     
enn mange av oss tenkte. Og Gud er mye større enn vi forestiller oss. Kan        
vi tro? Kan vi tvile? Mannstreffet i år blir et døgn med undring.  Og rundt 
talerstolen, middagsbordet, bålpanna og nattverdbordet deler vi        
erfaringer. Her blir leir for mannfolk!  
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. Og litt humor skremmer heller    
ikke livet av folk.  
 
Talerne denne gangen kommer fra Karmøy.  Rune Birkeland  
er kjent og avholdt prest med lang erfaring både fra kirke  
og misjon. 
Vår egen Roar Flacke er fellesskapsutvikler i Normisjon. 
Lars Reinlund og Karl Nærland leder sangen. 
Og i tillegg til dette pleier det å være noen overraskelser på et 
mannstreff. 
 
    

 
Kommer du? Meld deg på i dag!     Og kanskje skulle du invitere en 
kamerat?   På Stemnestaden forholder vi oss til aktuelle smittevernregler.      
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

                   Velkommen til Stemnestaden! Neste år fyller den 75 år. 

 
Lørdag skal vi på besøk. Den nye og moderne vindusfabrikken på Frakkagjerd 
har det aller siste i produksjonsutstyr og en spennende historie å fortelle. 
 
Kle deg godt! Lørdag tar vi lunsjen ute i gapahuken 
Leiren varer omtrent et døgn. Den starter fredag kl 18.00. 

Pris kr 1000  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! 
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