
 

Stemnestaden 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 ved Aksdal terminal. Her kan vi hente deg om du gir beskjed til 

Stemnestaden 97589956 eller Kørner 41689404. Leirplassen ligger fint til 

innerst i Grindafjorden Her er romslige lokaler. Alle rom har eget bad/WC. 

Teleslynge i møtesal og peisetue.  

Priser: Kr 1960 m/eget sengetøy. (Du låner dyne og pute). Tillegg for 

oppredd seng kr 150. Tillegg for enerom kr 180. 

Ønsker du å campe? Vi har plass til noen bobiler og vogner. Her kan du 

forlenge sesongen litt. Strøm 40.  Camp.bil/vogn kr 250 pr døgn. 

Påmelding: Stemnestaden 97589956 eller 41689404 eller stemnestaden 

@normisjon.no. Vi sender ut giro når du er påmeldt. 

Leiren arrangeres av Normisjon Rogaland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram». Slik 
profeterer Jesaja. Gud gjør stadig noe nytt. Både med den 
enkelte, med menigheten og samfunnet. Og vi har store 
løfter for framtida. Dette skal du få høre mer om på leiren.  
 
Leirsang i år: Vi vil gå videre med Jesus    
Sett av dagene og meld deg på! Her blir tid til både sosialt 
og åndelig fellesskap. Stemnestaden serverer god mat. En 
helg  på Stemnestaden setter ny farge på hverdagen. 
 

FREDAG  
18.00  REGISTRERING  
18.30  KVELDSMAT                                                                                              
19.30  «Jeg skaper noe nytt - i deg.» Sang: KM-karane.  Utlodning. Vi 
markerer åpning av «nye» storsalen. Åpen for alle.            
LØRDAG                                                                                                               
 08.30  FROKOST                                                                                                    
10.00   «Jeg skaper noe nytt - i menigheten».   Gruppesamling                                                            
12.00  TID FOR MAT                                                                                                         
13.00  De som vil går nå på tur i frodig tysværlandskap.  Kort eller lang tur 
på gode sko. Kaffi i  gapahuken  vår. Her blir noen praktiske aktiviteter.                                                   
18.00  MIDDAG                                                                                                    
19.30  FEST.«Jeg skaper noe nytt - i nabolaget». Jorunn Sande Baustad 
synger.   Her blir mye  sang, misjon, leirminner, kaker og quiz.  
SØNDAG                                                                                                                
08.30  FROKOST                                                                                                   
10.00  GRUPPESAMLING   Gud, hør vår bønn!                                                                                   
11.00  «Se, jeg gjør alle ting nye»  Siv og Børt Erik synger synger.        
Nattverd.  
13.00  MIDDAG og avslutning            

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      
Svein Granerud taler på alle møter denne gangen. Vi 
kjenner ham både fra Indremisjonen, Bibelskolen, 
Normisjon og Plussreiser. Hans siste stilling i Normisjon 
var seniorkonsulent, før han gikk av med pensjon i 
februar.  
Fredag får vi besøk fra Etne. KM-karane skal synge for 
oss. Lørdag kveld synger Jorunn S. Baustad. Søndag 
kommer Siv og Børt Erik Ullvang – med gitaren. Vi 

gleder oss. 
De som inviterer er Aud Jorunn og Pål Baustad, Anne Lin      Ytreland, 
Birger Eike og Kørner Høie. 
Når du kommer, vil du se at storsalen er blitt nesten helt ny! 

 

 
 

 

 På fredag har vi utlodning til leirplassen. Noen gevinster har vi. 

Kan du ta med en gevinst?  

Redd for smitte? Vi på Stemnestaden følger nøye med på 

forskriftene fra staten, og vi praktiserer dem. Derfor har vi en del 

nye rutiner nå, bl.a med matserveringen.  


