
Kjære Stemnestadvenn 

Nyhetsbrev november 2020 

Som verden ellers så kjører vi berg og dalbane her. Våren og sommeren var stille. September og 

oktober hadde vi travle dager med mange gjester. Så kom starten av november med nye regler som 

gjorde at avbestillingene kom på rekke og rad. Men vi sitter ikke her og gråter. Noen få arrangement 

har vi hatt i november, og det blir noen få i desember. Det ligger mange bestillinger og avtaler klar 

for januar og februar.   

Det var leit at vi måtte avlyse de to adventleirene vi skulle hatt nå. Påmeldingen var god, og barna 

gledet seg. Nå sitter Lina Fisk Eide og sender ut en hilsen og kalendere til alle påmeldte.  

Minimessa var en stor opplevelse. Vi hadde et familiemøte med fin andakt og god sang. Vi hadde 

utlodninger og serverte lapskaus og kaker. Rundt 125 mennesker var vi inkludert leirledere som 

hadde  weekend her den helga. Første messe var i 1979 og innbrakte 12.000. Nå hadde vi en 

forenklet messe som gav 92.000. Takk til alle som bidrog til det gode resultatet! 

              

Potetkaker til Minimessa                                               Birger Førre om vindusproduksjon 

 

Vi hadde et fint mannstreff i oktober. 36 voksne menn gledet seg i fellesskapet både om møter, 

måltider og besøk på Førre Tre. Det ble også mange fine vitnesbyrd og samtaler underveis. 

I begynnelsen av november skulle Suldal hatt weekend her og fylt alle rom. Den ble avlyst, men 12 av 

damene kom likevel og hadde et nyttig treff på lørdagen. De virkelig boblet når de fikk være sammen 

for å dele nød, gleder, bønn og måltider sier ryktene.  

Vi kom med et lite nødrop i forrige brev. Da manglet vi kjøkkenfolk siden både Kjersti Bjerga og 

Solvor Sundfør nå er ute i permisjon. Men dette har ordnet seg. Vi har gjort avtale med Randi 

Dagsland, Monika Handeland og Else Gurine Stople. De er dyktige damer som vi kan ringe når vi 

trenger dem. Det er en veldig god løsning når ting er lite forutsigbare. Takk til dere som bad og tipset 

oss.  

Galleri Aksdal har hatt en god høst. Til tross for kortere åpningstider så har omsetningen gått opp. I 

september solgte de for kr 50.000 og i oktober for kr 68.000. Det er en glede å se den iveren 

gallerifolkene har. Og overskuddet deles på Okhaldunga sykehus og Stemnestaden. 

Samtalerommet som Fermate har i Kraftsenterert er stadig i bruk. Det er et fint tilbud når noen føler 

behov for noen som kan lytte og veilede. Aud og Gjermund er glad for å kunne bli til hjelp. Her går 

det på timeavtaler, og det er fortsatt ledige timer innimellom. 



 

 

          

Julevarene er kommet i butikken                                             Birger har holdt plenene fine hele sesongen  

 

Nå er Tysvær kommune ferdig med graving av kloakken, og Velde har asfaltert den siste 

parkeringsplassen. Det er hyggelig at Stemnestaden er blitt lappet sammen igjen med plener og 

asfalt, og nå er plassen finere enn før de begynte. Til våren får vi overta renseanlegget nede ved 

sjøen. Det skal tømmes for alt utstyr og vaskes godt før vi overtar det som garasje og vinterlagring for 

utemøbler. Der får vi ca 130 kvm. Det er makebytte mot tomt for nytt pumpehus.  

Vi er i gang med å skrive bok til 75.års jubileet i mai. Det er interessant å høre fra både naboer, 

leirledere, dugnadsfolk og andre som forteller ting vi ikke visste. Det er Tor Sigurd Selvåg, Marianne 

Callaghan og Kørner som skriver. Har du et bilde eller en episode som kan være av interesse, så ta 

kontakt. Det fine jubileumsskriftet som Modgunn laget til 50-årsjubileet skal vi digitalisere og legge ut 

på vår hjemmeside etter nyttår. Vi selger nå gavekort på boka kr 250 som egner seg til en julegave. 

Stadig har vi gjester innom som ønsker å se storsalen etter renoveringen. Noen maler som katten 

mens andre kurrer som duer når de ser resultatet. Ingen grynter som grisen. Vi er fornøyde, og håper 

på friske tilstander i verden og i Norge så vi kan igjen fylle opp husene. Vi ser fram til at husene igjen 

fylles med lek og latter, klangen av det glade budskap om Jesus Kristus som kom for å frelse oss, 

lovsangen, klagesangen og alt som livet rommer.  

       

Noen av servitørene i bryllup i oktober                          Det første runde bordet innvies ute 



Økonomien oppi dette lurer du kanskje på? Vi fikk vel 600 tusen av staten i kompensasjonsmidler. 

Noe mer vil vi få også for november og desember. På grunn av renoveringen har gaveinngangen vært 

god i år. Så vi klager ikke. Det ser ut for at driften dette året går ut i balanse. Lånet på 3 mill skal 

nedbetales på ti år. Takk til alle som sender små og store gaver for å få ned gjelden! Vi kjenner på 

glede over at vi også denne gangen løfter i flokk. 

Fredag 8.januar inviterer vi til inspirasjonsfest på leirplassen. Den nye karmøyprosten Ove Sjursen har 

lovet å bruke mikrofonen da. Det blir fin fest med påmelding. Den blir annonsert, men påmelding kan 

du gjøre når som helst. 

Vi ønsker deg en velsignet adventstid! 

Hilsen Bodil og Kørner 

Dersom du skulle få lyst til å gi en gave er kontonr 3000 14 71267   merkes Storsalen. 

Vipps 537549 Storsalen      

                                                                                                                                                       


