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Rørtveit forteller: «Men akk - dette var tids- og arbeidskrevjande. Det kunne gå
veker til slike førebuingar. Så hadde vi ei vidunderleg leirveke. Og så måtte vi
til å demontere alt dette att. Pakka steinty og få levert tilbake der vi hadde lånt
det, køyra benker og bord dit dei var komne frå, og - tømma sekkene for halm,
brenna halmen, vaska sekkene og få dei tilbake til eigarane. Eg tenkjer med stor
age, men også med ynk på konene våre som måtte vaska sekkene den gongen. Gjennom heile leirveka fekk vi be til Gud med unge jenter og gutar som ville gi
seg over til Gud. Mange av dei er seinare blitt kristne leiarar og forkynnarar endå fieire vanlege kristne foreldre, kristne husbondsfolk i ein heim og huslyd.
Ingen må snakke vyrdlaust om «berre barnevekking» ved slike samvær!
Noko sa i oss: Dette er av Gud. Dette må førast vidare. Gud vil noko nett nå på
dette arbeidsfeltet.
Men vi var trøytte etter ei slik
leirtilskiping. Og noko vonlaust
vil så lett koma over ein når
ein er trøytt. Skal vi aldri koma
lenger enn til å lota slita slik
før og etter ein sommarleir?
Slita med ting som aldri vert
onnorleis om vi skal halda på
slik?»

Stemnestaden 1948

Det er Fosså Rørtveit som har
skrevet det meste av jubileumsskriftet ved 25-årsmarkeringen. Her forteller han
så levende om hvordan drømmen om denne plassen vokste fram og ble til virke
lighet, at jeg har valgt å gjengi deler av den her. Tekst på nynorsk, satt i kursiv,
er hentet fra denne beretningen - dersom ikke annet fremgår.
Han skriver:

«Då vart tanken om Stemnestaden ladd - og tok form

Ein stad - eit omkverv - med lett-bygde hus, med plass til møter og måltider ved
store stemner - og sovesalar for dei store ungdomsfiokkane på leir. Ja, endå
meir: Ein stor nok tumleplass så dei unge kunne få tumla seg fritt utan å «trø i
graset» for nokon. Endå meir: Badeplass så ein kunne ha kontroll over barna i
vatnet. Å, om slikt kunne bli vårt nokon gong!

Så bygde tyskarane brakkeleiren i Grinde

Det var i 1942-43 at tyskarane gruste på i Grinde. Dei tok ikkje smålege omsyn
til andre menneske eller kva som var høveleg eller sømeleg. Dei gjorde som dei
sjølv ville. Tok det meste av ein fin, liten gard i bygda. Å, for ein vakku plass!
Bygde ei mengd med hus, laga gater, plenar, planta blomar og huskar.
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ner. Det vart og send ut innsamlingslister til folk over heile krinsen som sam
stundes med utlutingane ga ikkje lite pengar. Når krigen var slutt, hadde vi ca
45 tusen kroner ståande i bank på særleg konto.
Såleis gjekk tida og Jørebuingane medan vi venta på at tyskarane skulle «flytta».
Endeleg hende også det. Landet vårt varfritt. Vi var atter eitfrittfolk. Vi sjølv,
og så mykje av det vi arbeidde med, vartfrigjort - også planane med stemnesta
den. Vi varfrie!

Då handla vi

Det vartførst ei tid med mykje brevskriving. 11. mai 1945 gjekkførste skrivet til
Fylkesmannen i Rogaland med spørsmål om kva framgangsmåte vi burde nytta
for å få kjøpa tyskarleiren i Grinde. Vi burde vende oss til «Oppgjørskontoret
for fiendtlig eiendom» i Oslo, svara han. Skriv gjekk så dit. Svaret komfrå «Det
Kgl. Justis- og Politidepartement» 4. juli 1945. Vi stokk mest når vifekk brevet
med dette stemplet!
Leiren i Grinde skulle seljast, skreiv Departementet. Vi kunne koma med pristil
bod, så skulle dei koma tilbake til saka. Til rettleiingfor pristilbod burde vi hal
da takst på eigedomen. Vi burde venda oss til lensmannen i Skjold, han ville då
kåra takstmenn og avvikla offentleg takst, skreiv Departementet. Og lensmann
Dybdahl var alltid reide til å gjera tenesterfor oss.
Takst vart halden 4. sept. og lydde på JO 000 kronerfor eigedomen og 14 tusenfor
bygningane. I brev til Departementet sa vi oss villige til å betale takstsumen. I sva
ret på dette, sa Departementet at dei ikkje kunne selja eigedomenfor mindre enn
dei sjølv hadde betaltfor den. Brakkebygningane var og taksert til nedriving. Når
dei nå skulle nyttast der dei stod, burde dei nok vera noko meir verdfor oss. Og så
baud Departementet seg til å selja tyskerleiren i Grinde til oss for 15 000 kroner
for eigedomen og 15 000for bygningane. 30 000 samlafor leiren som den stod.
Dersom vi godtok dette tilbodet, kunne vi betala inn 15 000 kroner i Norges
Banks avdeling i Haugesund og 15 000 i Credittkassens «konto for fiendtlig
eiendom». Når vitnemål om at pengane var innbetalte låg føre, skulle
Departementet utferda eigedomsbrev til oss på eigedomen. Departementet sa
seg og vi/juge til å stryka stempelavgifta i dette høvet. Det betydde fieire tusen
kroner den gongen.
Då slo vi til. Pengane hadde vi jo i banken. Vi betalte.
Og så opplevde vi den store dagen - å stå med eit slikt dokument med alle dei fine
stempelmerka på, i handa: «Den norske Stat videt Kgl. Justis- og Politi
departement overdrar herved eiendommen i Grinde, gnr.24, brnr 49 av Skmk
0,40 i Skjold herred til Karmsund Indremisjon. Haugesund» (datert 28.nov.1945)
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bedehus rundt om i bygdene? Men noen tok til motmæle og sa seg uenig i all
denne kritikken og en aner underliggende spenninger som går tilbake til selve
krigsåra.
På det første herredstyremøtet etter frigjøringa forelå spørsmål om kommunen
var interessert i å kjøpe tyskerleiren i Grinde eller annen fast eiendom som tys
kerne etterlot.
På herredstyremøtet 15.aug. 1945 ble det enstemmig vedtatt at kommunen skul
le kjøpe all tyskereiendom. Leiren i Grinde tenkte en å bruke til ulike formål,
blant annet var det meningen at ungdommene skulle få leie ei brakke til sitt
bruk. Det var også snakk om feriekoloni, idrettsplass, skole og et kommunesenter.
Til dette møtet var det også kommet inn ønsker fra to ungdomslag og andre inn
byggere om å få kjøpe brakker til forskjellig bruk.

Et par hestehoder foran

Men Indremisjonen kom kommunen i forkjøpet. De hadde forberedt saken i
lang tid og var klar til å handle da krigen sluttet.
Mens folk flest var i seiers- og festrus de første dagene etter frigjøringa, handlet
Fosså Rørtveit og hans menn. Fylkesmannen ble kontaktet for orientering om
hvordan de skulle gå fram i møte med myndighetene. Dette skjedde allerede
11.mai i -45, tre dager etter frigjøringa! Søknad til Oppgjørskontoret for fiendt
lig eiendom ble sendt og svar forelå fra Justis- og Politidepartementet allerede
4.juli i -45, på hva de videre burde gjøre i denne saken.
Da herredstyret drøftet hva de skulle gjøre med eiendommene som tyskerne
hadde hatt, lå med andre ord Indremisjonen noen hestehoder foran. Da det ble
offentlig kjent at Indremisjonen hadde fått kjøpe eiendommen, følte flere av
herredstyremedlemmene seg overkjørt. 19.november 1945 kom saken opp på
nytt i herredstyret i Skjold. Spørsmålet var om de skulle klage på denne hande
len samt gjøre krav på den forkjøpsretten de mente kommunen var forespeilt.
Vedtaket i herredstyret lyder slik: «Med det en har brakt i erfaring at Karmsund
indremisjon skal ha kjøpt den tyske eiendommen i Grinde, vil Skjold herredsty
re vise til herredstyrevedtak av IS.august 1945 angående ønske om forkjøpsrett
for Skjold kommune av den tyske eiendommen med barakker i Grinde så vil
Skjold herredstyre med 6 mot 9 stemmer protestere mot at Karmsund indremi
sjon får kjøpe og overta nevnte eiendom.»
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Vi visste kva vi skulle ha. Nå hadde vi også løyve. Det bar til dei ymse forret
ningsfolk.
Trelastforetningane hadde nettopp fått last, og kjøpekorta våre blei effektuert
pr. omgående. Og dagane utover då, køyrde mange og store lastebi/ar til
Grinde med materialer til Stemnestaden. Vi hadde lagerplass nok, og vi hadde branntrygd på alt som var lagra!
Der gjekk månader før der blei nokon omsetning av trelast etterpå!
I mars vart det gjort avtale med Tor Grønhaug og Bjarne Stakkestad om at dei
skulle utføra ombygginga av kjøkenbygningen, Reidar Brynjeldsen med sine
folk skulle gjera hestestallen om til møtesal og Moksheim og Pedersen skulle
byggja den nye murbygningen - alt etter teikningar og planar vi var samde om.
Brynjeldsen bygde seinare også kafebygningen. ( Tatt i bruk 1948)

Og så tok byggjearbeidet til

Tri arbeidslag med i alt 10-12 mann i yrande aktivitet. Flinke folk, og eit uvanleg
godt arbeidsmiljø. Det var som ei maurtua ein varm vårdag. Ei triveleg tid. Eitt yn
skje levde stendig i tanke og sinn i denne tida: Gud signe kvar stein og fjøl som nå
vert sette saman i dette store byggverket. Vil Gud ikkje vera bygningsmann, så ...
Medan arbeidarane dreiv med
sitt - og vi var både her og der til
alle tider - var det så gildt å mer
ka at våre vener ute i krinsen fylg
de med i utforminga. Nokon kom
på vitjing, andre skreiv. Vår kjære
søster Synnøve, styrarinna på
Gamleheimen i Grinde, som gjen
nom mange år var levande med i
all verksemda vår og bar den med
De tre arbeidslagene i 1946.
mykje forbøn, skreiv ein dag i den
(Bilde: S. Stakkestad)
tida: »I dag har vi hørt de første
hammerslag på Stemnestaden.
Jeg måtte takke Gud. Det kom så for meg ordet i 2.Krøn. 7,12-18. Må Herren få
hellige huset til sitt navns ære. Ja, velkommen til oss i Grinde i Jesu navn. »
Etter kvart som hus og rom var ferdige kom dei tilsette arbeidarane i krinsen
med vassbøtter, kost og filler og skulle gjera reint. Der var skit nok, men alt må
for overmakta vika. Det var utruleg mange flasker «dillutin » vi brukte opp dei
vekene vi gjorde reint på Stemnestaden. Vi hadde det også så koseleg. Du ver
den for brorskap - og humør. Det var slett ikkje på skøy, men det virka noko
komisk då ein av karane hadde funne eit bibelord som han ga oss når vi gjorde
reint i hestestallen som nå skulle verta møtesal: Hine priste hester og vogner,
men vi priser Herren, vår Guds navn. Salme 20,8.
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Presten Hovda hadde skrive prolog i høve dagen. Han las sjølv prologen. Sekr.
Fosså Rørtveit, som formann i byggjenemda, greidde ut om arbeidet med
Stemnestaden til nå og ga materialleverandørar, mur- og byggmeistrar med
sine arbeids/olk si rettkomne takk.
Prost Hougsnæs heldt vigsletalen ut frå Johs 17,18-23, og streka serleg under
einskapen i det mangslunge arbeidet vi ser i Guds rike. Også dette tiltaket er
ein fin nyansering i denne einskapen. Dette er ei stor stund, sa prosten - ei stund
med store framtidsvoner. Så vigsla han staden med hus og grunn til ein heilag
stemnestad for kristeleg verksemd.
Sekr. Alfred Hagnor var utsending frå Indremisjonsselskapet. Han helsa frå
generalsekretær H.E. Wisløff personleg og ynskte landets ungdoms- og yngres
arbeid til lukka med denne fortreffelege tilveksten. Og medan folkemengda inne
og ute stod oppreist, sa han fram trusvedkjenninga som heile arbeidet vårt i
Jndremsijonen er tufta på.
Det var både gripande - og forpliktandel
Byggjenemnda hadde bede omlag 200 personar til festmiddag i matsalen.
Samstundes var det servering av kaffi og mat ute. Ettermiddagsmøtet vart opna
av Erling Tjelle. Hagnor tala - og det vart bore fram mange og gilde helsingar
frå så mange. Heile dagen var det mykje og vakker song av Leiv Dale, Hans
Gilje, Haugesund Indremisjons blandakor og mannskor og Predikant
kvartetten. Og det vart gjeve om lag 4 000 kr til Stemnestaden på vigsledagen.
Eit festleg kuriosum frå vigsledagen fekk vi høyra om dagen etter. Søster
Synnøva hadde ikkje tenestefri, så ho stelte for dei gamle under vigslehøgtida.
Men midt i middagsstellet, medan prosten tala, førde hØgtalarane lyden mot
fjellveggen i aust. Deifrå kom den att som atterlyd og kom rett inn til søster
Synnøva. « Vi takker og lover og priser Gud,» sa prosten. Like etter høyrde søs
ter Synnøva det same. Då tenkte ho på ordet i Jes.55,12 der det står: Fjellene
og haugene skal bryte ut i fryderop for deres åsyn.
Ja, det var ein festleg dag - festlege tider då Stemnestaden vart til!
Det vakte nok åtgaum i vide krinsar dette med tyskarleiren som vart kristeleg
samlingsstad. Ein bladstyrar i Haugesund skreiv på leiarplass i bladet sitt like
etterpå: Indremisjonen viser vei. Slik kan det altså gjøres.
Seinare kom også kringkastingsfolka og ville høyra om korleis dette var blitt til.
Vi hadde 20 min program i NRK like etter.»

Eget styre overtar ansvaret for Stemnestaden

På kretstyremøte 16.mai 1946 ble byggenemnda, som på rekordfart nesten had
de fullført sitt arbeid, avløst av et styre for Stemnestaden. Til dette første styret
for leirplassen ble valgt: Klokker Foldøen, Haugesund. Han var kretsformann i
denne perioden. Mathias Vikingstad, Torvastad, Erling Tjelle, Haugesund, og
kretssekretær Knut Fosså Rørtveit. Fosså Rørtveit var formann og Tjelle kasserer.
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I forbindelse med et avisreferat fra innvielseshøytida kom en med forslag om å
kalle plassen for «Knutlia» eller «Fosslunden».
Både i 1946 og i mars 1947 drøftet kretsstyret navnesaken. Navneforslag hadde
vært drøftet, men ingen var akseptert. De bad Stemnestadstyret ta saken opp i
kretsbladet slik at folk kunne komme med navneforslag og saken forhåpentlig
vis være avklart innen året.
Slik gikk det ikke. Ingen av de innkomne forslagene falt i god jord.
Sist navnespørsmålet var oppe var på kretsårsmøtet i Skudeneshavn i 1984. Her
var det en til dels heftig diskusjon om navnet på leirplassen. Men årsmøtedele
gatene kom ikke til enighet om noe nytt navn. Stemnestaden skal plassen hete!
Ute på Karmøy treffer jeg fortsatt på noen som sier de skal til Grinde, når de
skal til Stemnestaden. Kanskje det henger sammen med at Stemnestaden ikke er
et skikkelig navn?

Drifta kunne
starte og giestene komme
Fra Rørtveit's beretning:

«Så tok den kvar
dagslege drifta til

Stemnestaden var langt
ifrå ferdig. Slike ting
vert visst aldri ferdige.
Men vi var komne i
gang. Alt første somma
ren hadde vi utferda for
sundagsskulane i Hauge
sund - som vi seinare
har hatt kvart år med
over tusen barn, foreldre og leiarar. Vi hadde
75 jenter hilser flagget (Bilde: J. Bjørhovde)
og både jente- og guteleir /øste sommaren.
Og gjennom alle år eg hadde med det å gjera, hadde vi mange som kom på tur
til oss. Vi hadde ein tverrskurd av folkelivet på gjennomgang på Stemnestaden.
Vi mangla så visst ikkje kontakt med folket!
Nokre år hadde vi campingleir for MA.
Jubileumsskrift • Stemnestaden 50 år 1990
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til Stemnestaden, og dei åndelege verdiar vi der fekk vera saman om. Eg sa ein
gong i den tida: «Om vi av ein eller annan grunn skulle missa Stemnestaden nå
- så har vi berre til nå fått mange gonger vederlag for alt slit, sut og kostnad.»
Det meiner eg også nå.
Men ein trøytnar med åra av mange slags slit. Ein skynar også at mykje kan
andre gjera like godt som ein sjølv - og bør få koma til. Og så vart det mann
skaps-skifte på Stemnestaden.
Når vi ser Stemnestaden i dag, bør vi berre takka!»

Alle mann i arbeid

Hver sommer reiste familien Rørtveit til Stemnestaden. Da Sekretærboligen over
kafeen var klar til bruk i -48, ble dette deres sommerhjem i mange år. Hit kom de
kjørende med lastebil fra Haugesund med senger, bord og stoler, komfyr og alt
de trengte av kopper, kar, sengetøy og klær straks skolen var slutt. På lasteplanet
satt barna støttet opp om eiendelene og holdt på potteplantene som også måtte
være med på flyttelasset.
På Stemnestaden var der et
yrende liv og arbeidsopp
gaver til alle. Reidun og
Helene, de eldste døtrene til
Fosså Rørtveit, forteller at
de syklet til Aursland i Våg
og kjøpte rabarbra som
skulle bli til supper og des
serter og til Søvik, innover
mot Skjoldastraumen, for å
handle tomater.
Etter leirene var de med og
drog ut alle madrassene
som nå skulle luftes og
Rørtveit får hjelp i høyonna. (Bilde: J. Bjørhovde)
bankes. Det var ingen
skumgummi den gang,
men treull og halm som gjorde madrassene ganske tunge.
Golver skulle vaskes. Og for barn må golvet i den store møtesalen med 750 sit
teplasser, ha virket nesten endeløst. Når golvet også var ulakkert må det ha
vært tunge tak og vanskelig å få reingjort.
På de store arrangementene gikk det unna på kioskvarene, da var det godt med
noen som kunne rydde unna tomembalasjen og fylle på med varer. Blomsterbed
skulle lukes, poteter skrelles...
Her var oppgaver nok - og jobbe, det måtte de. På campingplassen kom i flere år
tyske gjester, her fikk Helene god øvelse i å bruke tysken.
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Bygg, kostnader og finansiering
Ved krigens slutt var det samlet inn 45 000 kr til kjøp av eiendommen.
(I dagens pengeverdi tilsvarer det 616 026 kr.) De hadde altså akkurat nok
penger til å innløse begge eiendommene. Staten skulle ha 15 000 kr for byg
ningene og 15 000 kr for jordeiendommen. 15 000 kr gikk til kjøp av eiendom
fra privatmann i 1946.
Men bygningene var nedslitt og en del endringer måtte til for at disse skulle bli
tjenlige til den bruken de var tenkt.

Ble planene for omfattende og kostnadene for store?

Drømmen om Grindeleiren kom til å omfatte mer enn et sted for leirvirksomhet.
Emisærheimen, som ble bygd oppå grunnmuren midt på leirområdet, gav den
største uttellingen på kostnadssiden. Hele 45 000 kr kostet dette prosjektet.
Emisærheimen eller misjonsheimen som den også omtales som, inneholdt tre 3roms leiligheter. Disse var tenkt til misjonens ansatte. Emisæren på den tida skul
le helst ikke eie eget husvære, det tok seg ikke så godt ut, mente noen. Nå satset
misjonen på å gi dem et godt botilbud så lenge de var i kretsens tjeneste. Kanskje
lå der også et ønske om å gjøre Stemnestaden til et åndelig kraftsenter for all
virksomhet i kretsen. Da kafebygget ble reist to år seinere, ble en sekretærleilig
het inmedet i 2.etasje. Denne hadde en stor veranda som vendte ut mot plassen.
I første etasje var kafeen.
Tanken om kafedrift kom først opp etter at en så den store tilstrømningen av
folk også utenom arrangementene.
Uteområdene hadde også stort behov for opprusting. Det tok tid. Alt kostet penger.

Pengene strakk ikke til

Kollekter og innsamlinger gav ikke nok penger til alt som måtte gjøres. Da pla
nene var klare og en hadde oversikt over kostnadene, så en ingen annen råd enn
å søke om lån i banken. 4.09.46 gav kretsstyret Stemnestadstyret fullmakt til å
søke om 60 000 kr i lån og om nødvendig skulle en ta pant i eiendommen.
I løpet av 1947 var lånegjelda økt til over 90 000 kr. En god del av dette var pri
vate lån. Noen hadde gitt forholdsvis store lån. Da en av de private lånegiverne,
i jan.-48, sa opp sitt lån på 15 000 kr, skapte det store vanskeligheter for styret,
men styremedlemmene garanterte selv for hver sin del av det nye banklånet
som skulle til, og en kom seg over kneiken.
Noe måtte gjøres for å redusere den store lånegjelda. Rentene ble en for stor
belastning for økonomien. På årsmøtet i 1948 ble det vedtatt å lage en fordelings-
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lemmer selv tok ansvar for å kjøpe og betale nyanskaffelser de mente var nød
vendige - når ingen annen råd fantes.

Kafeen på Stemnestaden
Den første sommeren Stemne
staden var i drift, var der så stor
tilstrømning av folk som var på
tur, at en ganske snart fant at her
måtte en satse på kafedrift.
Det ble søkt om kafeløyve allere
de i oktober 1946 for resten av
året og ut 1947. En slik søknad
skulle via lensmannen i Skjold.
Han tilrådde at slik løyve ble gitt.
Da en nå var kommet så langt ut
på året, anbefalte han overfor
ordføreren at løyve ble gitt for
begge årene samtidig - ellers
skulle det søkes om løyve for
hvert år.
I svarbrevet til Karmsund Indre
misjon skriver han i en sluttkom
Petrea Næss og Klara Hansen utenfor
kafeen. (Bilde:K.Hansen)
mentar: «Vonar det går godt, så
eg på reiser i Grinda.fjord kan
stikka framom og kjøpa mat og kaffi av og til. Vyrdsamt Martin Dybdahl.»
Søknaden ble innvilget og kafedrift startet. Det første året var dette salget lagt
til spisebrakka. Men det var ikke så lett å kombinere vanlig leirvirksomhet og
kafedrift. Ønske om eget bygg kom snart fram. Men lånegjelda var alt blitt stor
og det tok tid å få planene gjennomført. Kretsstyret holdt igjen. Nå hadde en
allerede mye materialer liggende, disse kunne ikke lagres altfor lenge uten at
kvaliteten ble forringet. En regnet heller ikke med å få så mye for disse ved et
eventuelt salg. En del tilvisninger hadde en også igjen.
Så bygg ble det. I to etasjer. Kafe i første og sekretærbolig i andre. Dette ble
reist på ei løetomt sørvest på Stemnestadens område i 1948.
Så lenge løa stod, var dette en flott mulighet for leietakerne til å holde husdyr til
eget bruk. På sitt møte i jan.-47 vedtok derfor styret for Stemnestaden å forby
hold av sauer, høns og gris på stedet. De var redd det ville være til sjenanse for
besøkende -
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Da murhuset, som dette bygget omtales som i seinere år, ble tatt i bruk til inter
nat, ble leiligheten mot øst beholdt. Den er siden brukt til vaktmesterbolig eller
til andre som har hatt noe tilsyn med stedet.

Veslehuset

Toalettforholdene var nokså primitive de første årene.
Til innvielsesdagen ble det satt opp seter over ei grop i en smiebygning. Dette
var tenkt å være rent midlertidig, men utpå høsten samme år ble det gravd klo
akkveiter og lagt ned rør.
Først i 1950 fikk en gjort noe mer med dette. Inni smia ble det bygd vegger, tak
og seter over samme grop. Smiebygningen som nå så ut som et skremsel, ble
revet, og veslehuset som kom fram i dagen, ble malt. De første årene ble doene
tømt for hånd. I 1949 ble det gravd kloakkledning bort til brønnen, hvor avsiget
kunne renne. Det hjalp noe. Brønnen hadde stått til ingen nytte etter at vannet
her viste seg å være ubrukelig, nå kom den til nyttet som septiktank.
På østsiden av elva, nedenfor broa, ble det også satt opp utedo, først og fremst
med tanke på campinggjestene. Disse ble revet da det ble slutt på campingdrifta
utpå 60-tallet en gang.
Olav Mjølhus forteller at han og Bjarne Stakkestad ofte hadde jobben med å
tømme utedoen etter store stevner. Da folket var reist, hadde kummen ofte godt
mål. Dunkene bar de mellom seg på ei stang. Turen gikk over elva til ei kløft
bortunder berget, hvor dunkene ble tømt.
Så må vi helt til 1961 før en tenker på videre utbedringer av toalettforholdene.
Nato hadde en avtale om bruk av store møtesalen, de kunne tenke seg en del
utbedringer også når det gjaldt toalettforholdene. Etter lange overveielser om
plassering, ble det satt i gang arbeid i kjelleren i matbygget, i nordre hjørne,
høsten-63. Sommeren -64 var vannklosettene klar til bruk.
I 1969 ble det lagt inn vann og installert toaletter i forbindelse med internatrom
mene i den store møtesalen. Og da emisærboligen, og siden kafebygget ble
gjort om til internat, ble toaletter installert samtidig.
Det var slutt på å springe over plener og til andre hus for å finne seg et toalett natt
estid-. Det kan vel godt hende at mange ikke gikk så langt hverken i måneskinn
eller i regnvær. Busker og planter fikk nok ofte litt ekstra gjødsel i denne tida.

Vann

Vann til drikke, matlaging og vask hadde en den første tida fra brønnen tysker
ne hadde lagd. Dette var imidlertid av så dårlig kvalitet at en måtte se seg om
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Når det gjelder vannforsyninga, heter det i avtalen at en i framtida kan ha uttak i
så store dimensjoner som er nødvendige for Stemnestadens fremtid.
Når vi i ettertid ser de store utbyggingene som har vært på Stemnestaden, inter
natbygg m/dusj, barnehage, nytt hovedbygg m/kjøkken, var dette en klok avtale.

Fra ved og kull til elektrisitet

Det var rasjonering på elektrisk strøm som på så mye annet, de første årene etter
krigen. Ved og kull var viktige energikilder både til matlaging og oppvarming.
Vi har ikke mange merker igjen etter alle vedovnene som var her. Det er bare
noen av loddpipene som står igjen. Men vedovner var installert både i kjellere,
de store fellesrommene og i emisærboligene.
I november 1946 fikk en strøm til lys og drift av elektrisk vannpumpe. Til
koking og varme ble det fyrt med ved.
Det gikk med mye brensel i løpet av et år. Konrad Søvik er en av dem som gjen
nom mange år, sørget for at der var fyringsved nok. Det kunne være lange økter
med øksa.
Først i årsmeldingen for 1950/51 meldes det at teknisk strøm er installert i alle
husvær samt kafeen.
Elektrisk komfyr til storkjøkkenet ble først kjøpt inn i 1954.
Åtte år seinere ble det installert lys i storsalen, og panelovner ble montert i
1965. I 1966 var det matbrakkas tur til å få elektrisk oppvarming. Noen av rom
ma her hadde fått montert ovner allerede, men det meste av oppvarmingen
skjedde fortsatt ved hjelp av vedfyring.
De siste restene etter kull-lageret ble fjernet i -84. Det var i forbindelse med at
vaskemaskin og el.tøyrulle ble kjøpt, og rom ble innredet til tøylager og tørke
rom i kjelleren i murbygget.
Vedfyring til tross - det gikk helst godt. Bare en gang, vinteren 1955, har det
vært brannskader. Det var en pipebrann. Brannen ble imidlertid oppdaget så tid
lig at skadene ble svært begrenset. Det var ungdomsskole på Stemnestaden, og
en fyrte med ved. Da skoledagen var over, ble noen av elevene, som ventet på
skoleskyss, oppmerksomme på røyk. En av lærerne som bodde på plassen, ble
varslet og brannen kom raskt under kontroll.

Internatrom - Hvor lå leirdeltakerne de første årene?

Selv om en nå hadde fått leirplass, var ikke bekvemmelighetene særlig store de
første årene.
I kjelleren under matsalen var der fem rom som ble innredet til internat. Det var
blant annet Vepsebolet og Revehiet. Også garderobene, i sørenden av den store
møtesalen, ble brukt til overnatting i blant. Her var det satt inn jernkøyer med
tre etasjer. «Rotehålet» ble disse romma kalt.
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restaurering av leirplassen. Det er ikke urimelig å anta at en eventuell framtidig
skole lå i bakhodet når en utformet disse planene. Emisærheimen ble reist over
grunnmuren som tyskerne hadde latt etter seg. Denne er plassert sentralt på
området med de andre bygningene i en ring rundt. Kostnadene ved å reise den
ne ble store, tanken var å gjøre den til et hjem for emisærer, men skulle det bli
skole ville den også kunne bli en velegnet lærerbolig og investeringen ville vært
svært fremtidsrettet.
Generalsekretærens svar på kretsstyrets vedtak i januar 1946, gav kretsstyret
følelse av at skoleplanene var noe svevende. Byggenemnda for Stemnestaden
fortsatte sitt planleggingsarbeid og innhentet anbud. Rørtveit skriver: «/alle til
feller måtte vi ha ordnet noe, og vi overveide alvorlig hva som ville være mest
hensiktsmessig, sett fra alle sider - for øyeblikket, og for framtida.»
Stemnestaden var et aktuelt alternativ ei tid, men av svarbrev fra hovedstyret
syntes det som om dette ikke var blitt oppfattet som et reelt tilbud fra kretsen,
og saken ble liggende.

Det skulle likevel bli skole på Stemnestaden i flere år

Allerede vinteren 1947/48 leide Skjold kommune lokaler til et sykurs. Det star
tet i oktober og varte til ut i februar. Tanken var at kurset skulle holde til i den
nye kafeen, men dette var enda ikke helt ferdig, og peisestua ble brukt i stedet.
Skolestyret i Skjold leide lokaler på Stemnestaden til framhaldskole for Grinde
og Sundfør, allerede vinteren 1948/ 49. Tre år seinere holder tre skoleklasser til
her, et teori- og
to prakiske kurs.
Skoleåret startet
I. oktober og
holdt på til ut i
april. I 1955/56
var det i tillegg
til framhaldskole
en folkeskole
klasse fra 18. au
gust til 1. juni.
Helt til begyn
nelsen av 60Skjold Framhaldskule, praktisk kurs - des. 1958.
tallet var det
(Bilde: A. M. Leth)
framhaldskole på
Stemnestaden. Lærere leide i flere av disse åra husvære her. Stemnestaden ble
med andre ord godt utnyttet året igjennom.
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bruk til leirdelta
kerne.
Da dette arbeidet
kom skikkelig i
gang to år seinere,
ble ikke bare disse
rommene tatt til
internat, men også
podiet i den store
møtesalen ble en
del av internat
fløyen. Den store
som
møtesalen
hadde rommet 750
ble
mennesker,
noe mindre.

Internatrom i gamle møtebrakka. (Foto: M. Brynjelsen)

I mellomtiden var også kjelleren i murbygget tatt i bruk til internat som erstat
ning for de romma som ikke lenger var i bruk.
I 1965 ble hele nordre delen av møtebrakka innredet med mindre rom, med fra 4
- 8 køyplasser. Både lys og varme samt en stikkontakt på hvert rom ble lagt inn
- det var ingen selvfølge - .
Leilighetene i emisærboligen hadde det ikke vært vanskelig å få leietakere til,
men da to av leilighetene ble ledige i januar 1970, vedtok styret at bare en skul
le leies ut videre. De andre skulle brukes til internat. 25.01.71 la Henry Skorpe
fram forslag til ombygging. I løpet av året var arbeidet ferdig. Sju store og lyse
4-mannsrom og to 2-mannsrom, vask med kaldt og varmt vann på hvert rom,
fine og romslige toaletter i kjelleren ble resultatet.
Sekretærboligen i kafebygget ble i 1973/74 også ombygd til internatrom. Olav
Mjølhus hadde lagd forslag til ominnredning. Her ble det fem 2-manns- og ett
3-mannsrom. I første etasje ble det innredet toaletter for damer og herrer.
Kafeen i første etasje ble i 1975 ominnredet til kiosk og tre soverom.
Sovesalenes tid var forbi. Snart begynte en å snakke om å reise helt nye internat.
I samme tiår fikk flere av bygningene nye tak. Papptaket på murbygget ble, på
grunn av lekkasje, skiftet helt ut og erstattet med betongpanner. Byggmester
Olav Mjølhus tok med seg hele sin arbeidsstab og utførte dette arbeidet gratis
for Stemnestaden.
Vegger fikk ny kledning og ny isolasjon. Vindusruter ble skiftet. Malings- og
hagearbeid ble utført. Internatene hadde stor slitasje og trengte oppussing jevnlig.
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De nye internatene stod klar til bruk sommeren 1979. (Foto: H. Nesse)

Om denne byggeperioden skriver Lauritz Frøyland: Dugnadsinnsatsen har vore
fantastisk, dei mest optimistiske voner er innløyste. Det har vore ei sann gleda
med all den velvilje ein har møtt og som har halde ved - det er ei berande kraft
og til stor hjelp. Alt er verdifullt, arbeid, gåver, høner, velvilje og ikkje minst
omtanke og omsorg -.
Til sammen ble det utført 4500 timers dugnadsarbeid. Noen hadde til sammen
flere ukers arbeid sammenlagt på Stemnestaden. Ved siden av formann i bygge
komiteen, var det byggeleder, Henry Skorpe, som tok det tyngste taket i bygge
perioden. De hadde ansvar for at alt var på plass og at arbeidet ble organisert
skikkelig.
60 nye internatplasser var klar til å tas i bruk til leirsesongen sommeren 1979.
Det var en stor opplevelse. Barn og foreldre som kom med leirdeltakere var
imponert over hvor fine rom de skulle bo på. Og så dusj - det var nesten luksus!
De nye internatene var en flott tilvekst.
Stuene på hyttene gav nye muligheter til gruppevirksomhet på leirer og helgear
rangement. Selv om Stemnestaden ofte forbindes med sol og sommer, var det
slett ikke alltid at det gikk an å samles ute på gruppesamlingene. Yngreshelger
vår/vinter og høst, tenåringshelger og familiehelger samlet mange deltakere. På
regntunge dager var det godt å ha stuer å samles i til ulike aktiviteter.
De nye internatene åpnet for nye t :uksmuligheter.
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se av eksisterende kjøkkenbygg med ulike løsninger. Det siste var et helt nytt
hovedbygg. Tegningsutkastene var sendt ut med innkallingen til årsmøtet.
Saken vakte stor interesse. Svært mange kom til årsmøtet og mange tok ordet da
saken var oppe til drøfting. Her var det støtte til de ulike forslagene, regule
ringsplaner ble etterlyst, spørsmål om tilfluktsrom, ønske om andre utkast til
løsninger og advarsel om forhastede avgjørelser.
Kretsstyrets anbefaling gikk ut på at årsmøtet skulle vedta utbygging med ny
møtesal, kjøkken og spisesal og at plannemnda skulle komme med konkret for
slag til utbyggingsmodell ved neste årsmøte. Folk skulle ha muligheter til å
komme med uttalelser angående byggesaken fram til 15. juni. Forslaget ble
vedtatt enstemming.
På kretsstyret like etter ble den eksisterende plannemnda bedt om å fortsette sitt
arbeid. Den nyvalgte kretsformannen, Terje Fjeldheim, tiltrådte nemnda.
Kretsstyret fikk inn fire uttalelser innen fristens utløp. 3 ville satse på utvidelse
av eksisterende bygg. En talte for å reise ny møtesal samt opprusting av eksiste
rende kjøkkenbygning.
I tida framover konsentrerte plannemnda seg om to alternativ - begge utarbeidet
av arkitekt Halvorsen.

Usikker grunn

Vi hadde hatt noen våte høstmåneder flere år på rad. Under bygging av barneha
gen viste det seg at grunnforholdene var vanskelige. Skulle en anbefale utvidel
se av eksisterende matbygg, måtte grunnforholdene undersøkes før noe ble satt i
gang. Noen så for seg at uforutsette ting kunne dukke opp ved graving langs
elva, og sprenge alle kostnadsrammer.
Golvet i kjelleretasjen på et eventuelt tilbygg, ville være på nivå med elva.
Planen for denne utbyggingen viste at tilbygget kom ganske nær elvekanten. I
desember -84 ble det derfor foretatt prøvegraving. Resultatene var ikke oppløf
tende. Hele grunnen var rein leire som så og si forsvant ut under gravinga.

Hva ville grasrota?

Kretsens årsmøte i mars 1985 var på Stemnestaden. På nytt var det ekstra stort
frammøte. Utbygging på Stemnestaden stod på dagsorden og mange hadde ster
ke meninger. Det ble en utrolig interessant samtale med mange engasjerte inn
legg. Plankomiteen hadde det siste året omarbeidet forslagene en del. Alternativ
A: full utbygging var tenlct i to byggetrinn: først møtesal, siden peisestue,
kjøkken og spisesal. Alternativ B var i grove trekk som før.
De fleste som tok ordet i debatten, var for nybygg, men mange var også stemt
for en utvidelse nede ved elva. Henry Skorpe var en av dem som gikk inn for
den siste løsningen. Han etterlyste også en anbefaling fra kretsstyret. Men krets-
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Hindringer som måtte fiernes
- Vei
På årsmøtet ble det også valgt egen komite til å ta seg av omlegging av veien.
Disse var: Endre Stople, Lars Sigmund Simonsen, Dag Olav Gaupås og
Gudmund Ølstørn. Lars Sigmund Simonsen ble valgt til formann.
Veien gjennom Stemnestaden delte eiendommen i to. Den mye omtalte hestes
tallen - store møtesal - lå på nordvestsida av veien mens resten av hovedbyg
ningene lå på østsida. Veien førte ned til ei båthavn og et hytteområde.
Biltrafikken gjennom området, særlig på kveldstid og i helgene, var til tider
svært sjenerende. Det nye hovedbygget var plassert slik på kartet at denne veien
ville bli blokkert. Veien måtte med andre ord legges om for i det hele å kunne
reise bygget - samtidig fikk vi leirledere et stort ønske oppfylt : mulighet til å
sperre av eget område for gjennomgangstrafikk.
Lars Sigmund Simonsen arbeidet i veivesenet, og fikk veiprosjektet raskt unna.
Kommunen hadde lovet å overta vedlikehold når veien var satt i samme stand
som den tidligere veitraseen.

- TIifiuktsrom
Det ble søkt om dispensasjon fra krav om tilfluktsrom. På kretsstyremøte
22.10.85 forelå svar fra fylkesmannen hvor han frafalt dette kravet. Samtidig
vedtok kretsstyret at hele råbygget skulle reises, men bare første byggetrinn inn
redes.

Den lange dugnaden fra
oktober 198S - februar 1989
Dugnaden kunne starte

Lørdag 26.oktober 1985 gikk starten. Det var en sjelden fin høstdag. Sol fra
skyfri himmel, vindstille og varmt. Terje Fjeldheim, som var valgt til formann i
byggekomiteen, hadde sendt skriv rundt til bedehuskretsene med innkalling til
dugnad. Sju mann møtte denne første dagen. Arbeidsoppgavene var mange, for
nå skulle det klargjøres slik at utgraving av tomta kunne komme i gang. Trær
skulle felles og kappes opp. Nordligste delen av møtebrakka måtte ryddes for
innbo før denne delen ble revet. Disse rommene var brukt til lager i lengre tid.
Kanoene stod bl.a. vinterlagret her. Noe skulle tas vare på, det meste skulle
brennes. Bygget ble skåret i to. Med store maskiner gikk ryddearbeidet fort
unna.

Jubileumsskrift • Stemnestaden 50 år 1996

37

Festhelg - Stemnestaden hadde fått ny møtesal

14.-15. februar 1987 var det stor fest. 1. byggetrinn var ferdig. På arrangemen
tene disse dagene var 1000 mennesker til stede. Hovedstyrets formann Tor Odd
Berntsen var taler.
Byggeperioden hadde virket samlende på folk i kretsen, og innvielsesfesten ble
en mektig inspirasjon til å stå på i arbeidet videre.

Vi var bare halvveis ferdige

Da 1. byggetrinn var ferdig, var det mange som umiddelbart begynte å snakke
om at vi ikke burde vente så lenge før neste byggetrinn ble satt i gang. Råbygget
stod jo der og bare ventet på å få bli tatt i bruk!
Kretsstyret hadde allerede høsten 1986 begynt å forberede denne saken til kom
mende årsmøte. De ville ha kalkyler over kostnadene på det som gjenstod og
ville foreslå at en startet ny dugnadsperiode høsten 1987.
Årsmøtet i 1987 ble avholdt på Stemnestaden. Det var ikke så vanskelig å få
delegatene med på å fullføre nybygget. 715 000 kr var dette beregnet å koste arbeidet utført på dugnad.
Hermann Nesse hadde i byggekomiteen kommet med forslag om å utnytte
2.etasje i større grad enn hva de opprinnelige planene viste. Dette var vedtatt og
førte til at annen type takkonstruksjon ble valgt, samtidig fikk vi mange kvm
romareal i tillegg.
Kretsstyrets forslag til vedtak på årsmøtet gav rom for at en tok innredningen av
2. etasjen i et 3.byggetrinn, dersom en ikke hadde økonomi til å gjennomføre
dette byggearbeidet samtidig.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
På etterjulsvinteren ble golvene støypt og loddpipe, peis og murveggen i peises
tua murt. Murarbeidet var det murer Håkon Tveit og Osmund Rossehaug som
hadde ansvar for, slik de hadde hatt det for den store murveggen i møtesalen.
Byggekomiteen arbeidet med å få ferdig planløsninger for innredning av kjøk
ken og de øvrige rommene som gjenstod. Dette måtte være klart før dugnaden
satte inn for fullt utpå høsten.
Arbeidet i siste fase ble fordelt på flere og behovet for folk på hver dugnadsdag
var heller ikke så stort. Men mange arbeidet ivrig for å få fullført hele bygge
prosjektet. Hver lørdag utover høsten var det på ny dugnad. Noen arbeidet også
midt i uka.
Sommeren 1986 ble et anleggskjøkken avertert for salg. Toralf Steinsland var
av sted og så på utstyret. Her var nesten alt vi trengte. 100 000 kr var prisen de
forlangte. Det var bare en tredjedel av hva nytt utstyr ville kostet.
Jubileumsskrift • Stemnestaden 50 år 1996

39

På kjøkkenet var det for det meste damer som styrte. Dugnadsfolket skulle jo ha
mat, middag og kaffi med et andaktsord attåt. Rundt bordet ble det mye drøs, og
vennskap ble styrket.
373 forskjellige personer hadde vært med og jobbet dugnad på første bygge
trinn, i andre byggetrinn var det 187. Disse hadde lagt ned 12 000 arbeidstimer
for å få reist bygget. 900 000 kr. var dugnadsinnsatsen beregnet til. I tillegg til
dette kom maskiner som var stilt gratis til disposisjon. Hver lørdag hadde det
vært fra 4 til 35 personer på dugnad.
Selv om mange var innom på dugnad, var det forholdsvis få som hadde mange
dugnadsdager. Halvparten (48%) hadde en dugnadsdag. 36 % var på dugnad fra
2-5 dager. 11 % hadde fra 6-10 dager og 5%, var mer enn 10 dager.
Mange av dem som gjorde en stor innsats, er nevnt i forbindelse med at de var
medlemmer i en eller annen komite. Men noen la også ned et stort arbeid uten at
de var utnevnt som medlemmer til et eller annet og bør nevnes:
Knut Askeland, Ola Bådsvik, Asbjørn Dagsland, Olav Dybdahl, Birger Eike,
Ingvald Eike, Jens Eriksen, Osvald Frønsdal, Knut Erling Frøyland, Nils
Frøyland, Trygve Hagland, Trygve Hebnes, Trygve Klæhaug, Arne Johan
Kvalevåg, Andreas Langåker, Sigurd Nesheim, Bjarne Rønnevik, Hans Jakob
Sandvik, Jan Erik Sandvik, Arne Simonsen, Kjell Arne Simonsen, Henry Skorpe,
Johannes Søvik, Jarl Ul/vang, Einar Ytra/and, Nils Øie.

Dugnadsfolk har hatt matpause. (Foto: H. Nesse)
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samlingskomiteen hadde:
givertjeneste, stor utlod
ning og loppemarked.
Resultatene ble 160 747
kr i 85 - 376 806 kr i 86.
I april 1987 ble inn
samlingskomiteen utvidet
med ett medlem - Nils
Øie hadde vært med i
kretsstyret fram til års
møtet og ble bedt om å gå
inn i komiteen.
Loppemarked ble et årlig
Lars Sigmund Simonsen auksjonarius på loppemarkedet.
(Foto: M. Brynjelsen)
foretak som har fortsatt
etter at innsamlingskomiteen avsluttet sitt arbeid. Salg av juletrær og mulighet for privatpersoner til å gi
rentefrie lån var nye tiltak.
Innsamlingskomiteen gjorde et veldig godt arbeide og samlet inn mer penger
enn beregnet.
På ulike måter var det i løpet av hele byggeperioden samlet inn 865.000 kr.

Hva kostet bygget?

Da bygget var klart for overlevering til Stemnestadstyret i februar 1989, var
kostnadene ved hele bygget kommet opp i 2.362.005 kr. (Første byggetrinn: ca
1.200.000 kr.)
Det aller meste av arbeidet ble gjort på dugnad. Terje Fjeldheim har anslått dug
nadsinnsatsen til 900 000 kr.
Totalprisen på bygget ble dermed 3.262.000 kr.
Ved byggestart hadde vi i alt 500.000 kr i oppsparte midler. Innsamlede penger
og offentlige tilskudd utgjorde til sammen litt over en million kroner. Selv om
bygget ble noe dyrere enn først beregnet, var gjelda ikke større enn 834.000 kr.
Ca 300 000 kr av disse var private lån.

«Aksion ned med gielda» ble lansert i 1992

Mye penger var samlet inn, men da bygget stod ferdig, var det som iveren etter
å gi tapte seg. Vi slet med store lån som det skulle betales renter på. Det var litt
motløst å få inn penger via kollekter og utlodninger som bare gikk til betaling
av renter. Noe måtte gjøres.
Stemnestadstyret startet i 1992 «Aksjon ned med gjelda».
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det her. En del av
murene ble kjørt ned
til sjøen og brukt til å
bygge støttekant og
trappetrinn opp fra
stranda. Strandlinja
hadde i løpet av åre
ne spist seg flere
meter innover i terr
renget. Nå fikk en
satt stopper for den
ne erosjonen. Videre
ble det planert med
jord og sådd i plen
slik at det ble ei fin
grasmatte fra stranda
og helt opp til broa.

Frilufts gruppa på interesseleir 1990.
(Foto: M. Brynjelsen)

Naust og brygge er fortsatt bare en drøm.

Allerede i 1983 snakket styret om å få bygget ei brygge nede ved stranda som
skulle gjøre denne plassen lettere tilgjengelig for småbåter. Da strandområdet
ble ordnet i 1985 var det oppe på nytt.
Noen år tidligere hadde vi fått 6 kanoer til leirplassen. Skolesjef Gundersen i
Tysvær gikk i bresjen for innsamling til disse. Han fikk god hjelp fra
Stemnestadforeningen på sør-vest Karmøy.
Båtnaust kom etter hvert til å stå høyt på ønskelista. Allerede i januar 1988 var
saken oppe. Trygve Klæhaug påtok seg å lage tegning til båtnaust. Men penger
manglet og andre større prosjekter krevde mye tid. Saken ble liggende i to år.
Først i februar 1990 ble søknad om byggetillatelse sendt. Slik tillatelse fikk man
samme år, men andre hevdet å ha rett på naustplass ved stranda, og byggestart
ble utsatt. Nå ligger saken til endelig avgjørelse hos Nord-Rogaland jordskifte
rett. Før svar foreligger derfra, må naustet vente.

Inngangspartiet til hovedbygget

Da hovedbygget ble overlevert Stemnestadstyret, var dette klart til bruk, men
utenfor dørene var det til dels grov grus og leire. Dette gjorde hovedinngangen
vanskelig tilgjengelig for bevegelseshemmede. På våte dager ble det veldig fort
skittent inne.
Stemnestadstyret ønsket å legge stein på denne plassen, men penger til dette
fantes ikke. De gikk derfor i gang med lekehytteutlodning for å skaffe penger
til dette formålet. Ame Johan Kvalevåg lagde ei fin hytte som mange gjeme vil
le vinne.

Jubileumsskrift • Stemnestaden 50 år 1996

45

hadde tegnet forslaget til ombygging og Kjell Einar Dommersnes var bygge- og
dugnadsleder.

Strenge brannforskrifter
1993 var året da brannvarselsystem ble tatt i bruk.
Nye brannforskrifter satte strenge krav til arrangement med overnattingsgjester.
Nesten alle bygg er nå knyttet til en sentral med felles varslingssystem som vil
gjøre det mulig å oppdage branntilløp tidlig.

Stemnestaden skulle fylles med folk!

Kretsen hadde ikke så
mange egne arrangement
at en kunne fylle Stemne
staden med folk sommers
tid, fra starten av. Men
ryktene om Stemnestaden
spredte seg fort, og man
ge ville legge en utflukt til
dette stedet.

Rørtveit skriver: «Det var
alderstrygda frå dei ymse
kommunar. « Ut i solen»
med gamle frå HaugeEn flott stevneplass . (Foto: H. Nesse)
sund - og ei mengd med
foreiningar på dagtur.
Misjons- og sanitetsforeiningar, husmor- og bondekvinnelag. Ved slike høve
var det kjært og vel omtykt at vi heldt andakt for gjestene våre. Det var då også
ei indremisjonsopgåve.
Vi hadde og turnungdom på treningsleir eitt år, Vestlandske Vanførestemna eitt
år. Vi hadde bondelags- og politiske stemner nå og då.»

Campingplass og sommergiester

Nesten fra de første årene leigde MA området på østsida av elva til campingplass
på sommerstid. Her kom folk av ulike nasjonaliteter, noen kom årvisst tilbake,
blant andre noen tyske gjester. Noen av disse hadde vært i Norge under krigen.
Belegget på campingplassen var ikke alltid så stort. Mange av turistene som
kom til stedet, trodde de var kommet feil da det første synet som møtte dem, var
store hus, plener og rosebed. - Mange snudde.
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Pinsesdag har i alle disse åra vært en samlingsdag for indremisjonsfolket.
Frammøtet har variert fra ett par hundre til over tusen i glansdagene.
Kretsyngresstevnet i mai ble en årlig samling fra ca 1960 og mange år framo
ver. I 1974 ble 2. Pinsedag tatt i bruk til barnestevne. Disse stevnene ble arran
gert i lag med Santalmisjonen og da de fikk eget leirsted på Sandve, ble disse
stevnene lagt vekselvis til Stemnestaden og Skåmesheimen. 1985 var siste gang
dette stevnet ble arrangert.
«Ut i solen» turer for eldre fra Haugesund og kvinneforeningsdager var
årvisse arrangement i lange tider.
Pensjonisttreffene på Stemnestaden, vår og høst, startet en med for noen år
siden og kan samle fullt hus.
Stemnestadens dag ble arrangert første gang i september 1961. Det ble da mar
kert at leirplassen var 15 år. Seinere har en søndag først i september vært en dag
for å markere leirstedet.
Maistevnet var et fellesstevne for de såkalte samskipnadane, lutherske misjons
organisasjoner som virket her i området. Dette stevnet var lagt til en søndag og
ble arrangert hvert år til og med 1950.
Kristi Himmelfartsdag var den store utfartsdagen for kristenfolket. Med båter
og busser kom en reisende fra nord- og sørsida av Boknafjorden og innover i
Ryfylke til stevneplassen hvor hundrevis av mennesker etter hvert fant plass
under talerstolen. Men det dabbet av med interesse og frammøte til slike stor
stevner etter hvert. I 1968 var dette stevnet lagt til Nedstrand.
Her i Nord Rogaland hadde de lutherske organisasjonene på nytt gått sammen om
et årlig fellesstevne. Fra 1969 ble stevnet lagt til Kristi Himmelfartsdag.
Stemnestaden var en naturlig samlingsplass. Sentralt i vårt distrikt og med stor
møtesal. John Olav Larsen var taler på dette møtet og Hagabrødrene sang. Sekre
tærrådet (sekretærene i de lutherske organisasjonene) har ansvaret for dette møtet.
Kristi Himmelfartsdag, på ettermiddagen, samles flere hundre, store og små, på
Stemnestaden for å høre Guds Ord og være sammen som kristne, slå av en prat
og nyte medbrakt niste eller kjøpe mat på stedet. God plass ute på plenene og
inne i spisesal og peisestue gjør stedet til en velegnet stevneplass.
I 1992 og -93 ble det om kvelden Kristi Himmelfartsdag arrangert samling for
ungdommer fra hele kretsen. De siste årene har disse møtene vært lagt til andre
bygder.
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Rom for andre

Heimevernet og annet vern Fra 1972 leigde heimevernet lagerrom i kjelleren i matbrakka. År om annet had
de de også deler av sine øvelser i dette området og brukte Stemnestaden til for
legning.
Alt i 1954 var leirplassen leid ut til «Rogaland regiment av herstellet» for en
måneds øvelse. 190 mann var stasjonert på Stemnestaden da.
Fra 1956, og mange år framover, leigde Haugesund Sivilforsvarskrets lager
plass for katastrofeporsjoner/ reserveproviant i kjelleren i murbygget.
Selskapslokaler
Det nye hovedbygget ble et fint sted å holde større selskap, bryllup og konfir
masjon, slektsstevner og åremålsdager. Etterspørselen økte og til tider var det
tett med arrangement.
De siste årene har det vært åpent to søndager i desember for middagsservering.
Da er lokalene pyntet til høytid og fest for dem som vil ut å spise middag alene
eller sammen med familie og venner.
Andre organisasjoner og lag
Etterspørselen fra andre organisasjoner etter lokaler til årsmøter, kurs, leirer og
andre arrangement har variert. De siste årene har egen virksomhet begrenset
muligheten for slik utleie.

Leirliv for ung og gammel

Selv om en allerede arrangerte både gutte- og jenteleir på Stemnestaden i 1946,
var det først året etter at leirvirksomheten kom skikkelig i gang.

Jenteleir
1947 el.
1948.
(Bilde: D.
Førland)
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legges opp med tanke på
førskolebarn. Men barna
kommer i følge med en
voksen og mange mødre
synes dette er to herlige feri
edager. Påmeldingen til dis
se leirene har vært så stor at
vi nå har tre slike leirer hver
sommer. Og den må være
raskt ute som skal sikre seg
plass.
For menn - For kvinner
Venke Sundfør på minileir med sønnene.
Mannshelger og kvinnehel
(Foto: M. Brynjelsen)
ger ble årvisse sammen
komster fra 1979 og utover. Mannshelger hadde også tidligere vært arrangert,
men hadde ligget nede noen år. Mannshelgene hadde stort frammøte de første
årene, men etter som de gamle ble eldre og døde har en ikke fått nyrekruttering
her og har måttet avlyse
møtene de siste to årene.
Kvinnehelgene har hatt en
motsatt utvikling til nå.
Påmeldingen har i denne
perioden økt fra 50 til nesten
100. Det betyr at vi har
sprengt kapasiteten for leir
stedet vårt. Vi opererer med
ventelister og lurer litt på
hvor veien skal gå videre.
Påsken
Påsken ble tatt i bruk til
Mannshelg tidlig på 80-tallet. (Arkiv)
leirvirksomhet for ungdom
først og fremst. Allerede i
1949 arrangerte Kinamisjonen påskemøte for ungdom på Stemnestaden.
I årene 1962- 65 ble Indremisjonens påskemøter arrangert rundt i kretsen med
tilhold på skoler og bedehus. Men i 1966 innbød en til påskemøte for ungdom
på Stemnestaden, bibelskolelærer John Olav Larsen var hovedtaler. Med seg fra
Bibelskolen i Oslo hadde han en mannskvartett. Leiren hadde 80 deltakere og
fikk bety mye for mange. Ola Hoseth, ungdomssekretær, var hovedleder.
Ungdomsleirene i påsken på Stemnestaden var årvisse og samlet i flere år mye
ungdom. Men tidene forandret seg. Ungdommene fikk seg biler og skiutstyr.
Hvite vidder lokket. Helt på slutten av 70 åra inviterte en derfor voksen ungdom
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Ektepar
I begynnelsen av 90-tallet ble det i noen år invitert til ekteparhelg. Selv om til
bakemeldingene var gode, var det vanskelig å komme ut med informasjon og få
folk så interessert at de var villig til å melde seg på i det omfang en ønsket.
En erstatning for disse helgetilbudene er ekteparkveldene som Elise og Peter
Oftedal tok initiativ til og ansvar for. Det samme programmet har gått for fulle
hus i flere kvelder fordelt på høst, vinter og vår i 1994 -96.

Leirtilbudet til barn dobles på få år

I 1978 var det 4 leirer på Stemnestaden samt tenåringsleir på Røvær. I 1979
hadde vi 6 leirer for barn på Stemnestaden - herav minileir som var ny av året.
Tenåringsleiren på Røvær gikk som før og i tillegg ble det arrangert to vill
marksleirer for gutter og en fjellvandringsleir for ungdom.
Villmarksleirene var en svært positiv tilvekst. Noen av barna trengte større og
litt tøffere utfordringer.
Fra det ene året til det andre var leirtilbudet doblet.
Villmarksleirene var først og fremst for gutter. Her var det teltliv, kanopadling,
fiske og andre utfordringer langt fra folk. Det meste foregikk ute i det fri.
Jenter trengte også litt ekstra utfordringer, og i -85 startet vi med sykkelleir for
dem. Sykkelleirene var lagt opp som tur over ei uke. Her overnattet vi stort sett
på bedehus rundt om og syklet fra sted til sted, i Sunnhordland, Ryfylke og Jæren.
Båtleir var et annet leirtilbud som kom litt seinere og varte noen få år.
PUH-leir
Leir for psykisk utviklingshemmede og annen ungdom over 15 år ble arrangert
første gang i 1980. I alle år har dette vært et kjærkomment leirtilbud for de psy
kisk utviklingshemmede.
I utgangspunktet var det et ønske at annen ungdom også ville melde seg til dis
se leirene, og at vi her kunne få et fellesskap på tvers av evner og muligheter,
slik er det ikke blitt. Deltakerne er i alle aldre. De fleste er voksne.
Spretten er den siste tilveksten blant leirene. Den gikk ut som et tilbud til barn
mellom 7-9 år som aldri hadde vært på leir og heller ikke overnattet borte fra
foreldre før. Leiren hadde en overnatting og hele oppholdet var 1 1/2 døgn.
I 1995 ble det arrangert 12 leirer for barn/tenåringer i sommermånedene.
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Tenåringsleiren 1967. (Arkiv)

Utover i 70-åra kom barn og tenåringer på nytt i store flokker på leir. I 1972
hadde en 4 fulltegnede leirer, i -75 var det 5 leirer - alle fulltegnet og antall del
takere var på nytt over 500.
Tenåringsleiren som en hadde slitt for å få folk på, ble lagt til Røvær og dette ble
en annerledes leir, med nye utfordringer for mange og gav ny giv i dette arbeidet.
I 1979 var sommerleirtilbudet doblet, men antall barn på leir var fortsatt ca 500.
Så vidt jeg kan se er det flere årsaker til det:
- Noen av de nye leirtilbudene var slik at antall deltakere hadde en
begrensning oppover på ca 20.
Det var slutt på sovesalene. Romkapasiteten ble endret
Det ble viktigere å sørge for at vi hadde oversikt og mulighet til å ta
oss av alle barna som kom. Behovet for omsorg vokste.
Vi slet litt med å finne leirformer som hadde appell.
Fotballturneringer og korps som reiste på turer rett etter skoleslutt,
forhindret mange å reise på leir. Alle hadde heller ikke råd til å
gi barna så mange tilbud i løpet av en sommer.
Flere organisasjoner kom på banen med leirtilbud for barn og tenåringer.
Leirtilbudet er nå spredt utover hele året, sommer, høst, vinter og påske. I løpet
av ett år har vi de siste årene hatt fra 800 til 1000 barn og tenåringer på leir.
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Egne leirminner
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se, går rett hjem
eller ikke.
Møte med åpne
barnesinn med
øyne og ører på
stilker i dyp kon
sentrasjon for å
få alt med seg,
gir oss tro på at
her er god jord å
så Guds Ord det gode såkorn
- i. Mange barns
spontane og
uoppfordrede
Hoppetau. (Arkiv)
kommmentarer
om at det kjekkeste på leiren var da de hørte fra Bibelen, sier oss at Ordet ble
tatt imot. Eller når vi et halvt eller tre kvart år etter leiren, møter barn som med
lurt glimt i øynene sier: Jeg husker hva du fortalte på leiren! - da ser vi små
glimt av det under Guds Ånd gjør. Ordet er mat for barnas gudsliv.
I bønnesamvær fikk de se og lære at å be til Jesus og Gud, er å snakke om det vi
tenker på og bærer på i våre hjerter. Det er å takke for alle gaver og goder og

Tre venninner på barneleir.
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Noen av leirlederne sommeren 1983. (Arkiv)

I de seinere år har det ikke vært vanskelig å få hjelpeledere til leirene, men til de
voksne ungdommene og foreldregenerasjonen har vi ikke greid å formidle kall
til leirlederarbeid i den grad vi trenger.

Barne- og ungdomskomiteen

Kretsens barne- og ungdomskomite har hele tiden vært med i planleggingsar
beidet av leirtilbudet. Noen av medlemmene har samtidig vært trofaste leirlede
re. Noen år var det slik at komitemedlemmene delte på å ha ansvaret for leirene.
De brukte mye tid og krefter i planlegging og gjennomføring av kretsens leirer.
I perioder var det slik at uten denne innsatsen hadde det ikke vært mulig å gjen
nomføre leirene.
Oversikt over formennene i Barne- og ungdomskomiteen side 86.

Kretsens barne- og ungdomsarbeidere og andre tilsatte

Vi hadde ikke klart oss uten frivillig hjelp. Men heller ikke uten den innsatsen
som ansatte har ytt i forberedelsesarbeid og gjennomføring av leirene, hadde det
vært mulig med det leirtilbudet vi har hatt til kretsens barn og tenåringer.
Leirarbeid krever store ressurser. Mange tok ut alt de hadde og litt mer i løpet
av en leirsesong. Ofte lå hovedansvaret både for leirprogram og forkynnelse på
barne- og ungdomsarbeidere. Da antall leirer økte, ble det samtidig mindre tid
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hjemlig. Bjarne hadde et stort hjerte for Stemnestaden og gjestene som kom dit.
Han var mottakelseskomite, miljøarbeider og en åndelig far. Mange kan sikkert
enda huske hvordan han med sin store kropp og sitt milde ansikt stod på trappa
med ei åpen favn og ønsket velkommen. For mange leirledere var han også en
de kunne ringe hjem til eller rope på når de trengte hjelp til å ordne opp i van
skeligheter. Han var praktisk og nevenyttig og var aktiv både som dugnadsar
beider og -administrator. Han ville ha det fint og ordentlig. Det skulle ikke være
noe slarv på Stemnestaden.
Som husfar hadde han ansvar for å bestille varer og skaffe dugnadshjelp eller
lønnet hjelp, både til kjøkken og ute.
Både Knut Fosså Rørtveit og Bjarne Stakkestad var selve «Stemnestaden» for
mange.

Hva kostet det å reise til Stemnestaden,
hva tiente de som iobbet der?

Skulle du på kafe på Stemnestaden måtte du betale det samme som på
Indremisjonskafeen i Haugesund.
Her er prislista for 1949:
Kaffi en person .................... kr 0,30
Melk pr glass ....................... kr 0,20
Brus pr 1/1 flaske................. kr 0,55
Vørterøl, 1/2 flaske .............. kr 0, 75
Smørbrød med ost................ kr 0,25
Smørbrød med pålegg ......... kr 0,35
Vaffel ................................... kr 0,15
Wienerbrød.......................... kr 0,15
Småkaker ............................ kr 0, JO
Middag: fisk ........................ kr 2,00
fiskemat ................ kr 2,50
kjøtt ...................... kr 3,00
lapskaus ............... kr 2, 75
Kafedriften var lagt ned før 1970, men ved dagsarrangement og ved andre sam
menkomster var det mulig å kjøpe mat fortsatt.
I 1970 kostet en middag på Stemnestaden ca 6 kr., 1996: 60-70 kr. og oppover.
I 1955 bestalte en kunde 250 kr for middag, dessert og kaffe for 64 gjester - 4 kr
pr pers. 20 år seinere kostet tilsvarende 20 kr pr pers.
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Etter at kretsen gil<lc inn på Indremisjonens lønnsregulativ,i begynnelsen av 80-tal
let, har lønningene blitt justert med jevne mellomrom og lønnsnivået er brukbart.
Lønns- og prisutviklingen i samfunnet gjorde et kraftig hopp i siste halvdel av
80-årene. Det merket vi også i misjonen.
Fra slutten av 60-tallet og 20 år fremover, var mye av kjøkkenarbeidet
gjort på dugnad. Kvinneforeningsdamer ble utfordret til å komme på vaskedager
til Stemnestaden på forsommeren. Dugnadsfolk ble etterlyst via Broderhelsing,
brev og pr. telefon. Medlemmer i krets- og Stemnestadstyrene tok sin tørn.
Ektefellene til styremedlemmer ble mye brukt. Ved siden av kjøkkenarbeid tok
de også med seg tøy til reparasjon og vask. Da det i 1965 ble kjøpt inn potet
skreller, ble dyrebar arbeidstid innspart. Det var en kostbar anskaffelse, men
den samme potetskrelleren er fortsatt i bruk i gamlebygget -. Oppvaskmaskin
ble innkjøpt på 70-tallet, det ble slutt på stiming av bestikket i gryter-.
Noen tok ansvar for middagskokinga mange ganger, i flere år:
Sigrid Aksdal, Anders Andersen, Gjertrud Apeland, Johanne Askeland,
Halvorine Brynje/sen, Bjørg Bådsvik, Berta Dagsland, Hjørdis Erland, Karluf
Fosen, Dag Olav Gaupås, Aslaug Helgeland, Oddrun Ka/stø, Torild Klæhaug,
Jorunn Knutsen, Turid Kristoffersen, Bjørg Mjølhus, Turid Nesse, Erna
Nordtveit, May Pettersen, Alfhild Salhus, Laura Slogvik, Gudrun Skorpe,
Johanne Skogøy, Marie Skorpe, Sissel Stakkestad, Berit Stangeland, Liv Eides
Sørensen, LeifThuestad, Marianne og Einar Tor/and og Aslaug Vårvik
får stå som representanter for denne tjenesten.

Damer som har arbeidet mye på kjøkkenet: Foran f.v.: Turid Nesse og Gunvor Fjeldtun.
Bak: Gudrun Skorpe med ryggen til og Johanna Skogøy.
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med underskudd. Men det var dyrt å anskaffe varer og mange ting skulle fortsatt
utbedres. Det er imponerende at en maktet å holde så mange i arbeid i denne
perioden.
Etter Rørtveit' s tid ønsket en å redusere lønnsutgiftene og satse mer på dug
nadshjelp. Til en viss grad lyktes man, men det ble mye gratisarbeid på noen. I
de årene det heller ikke var ansatt fast kokk/ kokke i leirsesongen, var det til
tider vanskelig å få noen til å ta hovedansvaret på kjøkkenet. Virksomheten var
også mindre i perioder.
På 90-tallet er det igjen blitt mer lønnet arbeidshjelp, særlig på kjøkkensida, og
lønnsutgiftene har selvsagt også steget.
Leirdrifta har gjennom alle år vært avviklet med gratis lederhjelp ved siden av
kretsansatte. År om annet har det i tillegg vært ansatt en eller flere for selve leir
sesongen. Økt lønnet bemanning, både på kjøkken og leirledersida, har også
krevd økning på inntektssida.
Pr 31.12.95 hadde Stemnestaden
gjeld på 333 000 kr.
Gaver, utlodninger og arv er det
som i første rekke har gjort det
mulig å vedlikeholde og satse på
nye investeringer.
Arven etter Gjertrud Knutsen i
1992, på 1 219 429 kr, gav Stemne
stadstyret mulighet til å videreutvi
kle leirstedet og starte et rehabilite
ringsarbeid som en lenge hadde hatt
ønske om.
Da Olav Vikre begynte som hus
holdsstyrer på Stemnestaden høsten
1990, kom en for alvor i gang med
å legge planer for videreutvikling
av leirstedet. Målsettingen i denne
perioden har vært å gjøre driften av
stedet så god, at den også kan være
med å bære resten av arbeidet.
Selv om det fortsatt gjøres mye
dugnadsarbeid, er den daglige drift
nå stort sett utført av ansatte folk slik det var i Rørtveit' s tid.
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I Tysvær er det fire: - Tysvær kvinneklubb og Førre Stemnestadforening er rene
damelag som samles rundt i hjemmene.
- «Alfred» og «Manfred» er to mannsforeninger som holder til på
Stemnestaden. «Manfred» utfører en del praktisk arbeid på sine
samlinger og har blant annet laget fine hagemøbler til leirplassen.

Barnehagen på Stemnestaden
I barnehagemeldingen som Tysvær kommune kom med i 1977, ble det sagt at
det var behov for å starte flere barnehager. Soknerådet i Skjoldastraumen drøftet
denne saken på et av sine møter samme år. Tre-fire forskjellige plasser var inne
i bildet, der i blant Stemnestaden.
Terje Fjeldheim var formann i soknerådet og medlem av kretsstyret til
Karmsund Indremisjon i denne tida. Han tok barnehagesaken med seg til krets
styret og la den fram her. Den vant gehør med en gang. Oppstarting av korttids
barnehage på Stemnestaden ble vedtatt på kretsens årsmøte i 1978.

Barnehagen høsten 1988. Inger Karin Pedersen til venstre og Bodil Jørgensen til høyre.
(Foto: D. 0. Gaupås)
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Komiteen kom fort i arbeid. På høsten var en klar til å grave ut tomta for å støype
såle. Henry Skorpe var byggeleder og hver lørdag var han på plass for å lede
dugnadsarbeidet.
Lørdagen da Minimessa skulle arrangeres, var en klar til å begynne på reisver
ket til barnehagebygget. Det var mye folk både på dugnad og på messa.
Bibeltimen og dugnadsarbeidet ute startet samtidig. Etter en time - da møtefolket
kom ut på trappa, trodde de knapt hva de så - hele reisverket var kommet opp.
I april 1983 ble nybygget tatt i bruk. Barnehagen var nå godkjent av fylket for
18 halvdagsplasser for barn 3-7 år (mot tidligere 12 plasser) med inntil 6 timers
daglig opphold.
Åpningstida ble imidlertid fortsatt 4 timer daglig, men en utvidet til 5 dager og
en tok imot 16 barn daglig.
I 1986 kom flere foreldre med ønske om å utvide åpningstida til 6 timer, etter en
rundspørring viste det seg å være flertall for dette. Søknad ble sendt til Tysvær
kommune som like godt gikk inn for å utvide til full dag - 9 timer fra høsten 1987.
Fra 15.08.87 var åpningstida fra kl. 0830-1400 - en såkalt halvdagsbarnehage.
Fra 1.01.89 - det året barnehagen var 10 år - ble driften utvidet fra 10 til 11
måneder året. Det var kommunen som presset på for å holde barnehagen åpen
også i skolens ferier. Det medførte en del omstillinger for både foreldre og
ansatte da denne endringen skjedde midt i et barnehageår.
I dag har barnehagen åpent fra kl. 0845-1445 fem dager i uka.
Uteområdet har vært utbedret og fornyet flere ganger. Det meste av dette har
vært gjort på dugnad av foreldrene til barnehagebarna, som trofast har stilt opp
når noe skulle gjøres.

Soknerådet og lndremisionens kontakt med barnehagen

Representanter for begge partene hadde sete i styret.
Fra starten av fikk barnehagen besøk fra Indremisjonen og soknerådet to ganger
i måneden. Den besøkende hadde ansvar for samlingsstund med andakt og
sang. Karen Bjelland hadde i flere år ansvar for disse fra soknerådets side.
Denne besøkstjenesten fortsatte også etter at Indremsijonen hadde overtatt hele
driftsansvaret. Fra Indremisjonens side har det vært en del av barnearbeiderenes
ansvar, men i skoleåret 84/85 hadde Marta Fjeldheim denne oppgava på frivillig
basis.

Kristen formålsparagraf - et hinder for kommunal støtte?

Det var en av forutsetningene for å starte barnehage at en skulle drive etter den
kristne formålsparagrafen. En så jo nettopp hvor viktig det var å gi barna en
oppdragelse tuftet på det kristne verdigrunnlaget, samt ha mulighet til å for
midle kunnskap og kjennskap til kristne høytider og bibelfortellinger.
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Oversikt over styrer og ansatte
Styrene for Stemnestaden 1946-96:
ÅRET 1945:
Følgende representerer kretsen ved videre forhandlinger og kjøp av Stemnestaden i Grinde.
Kretsstyret gir dem fullmakt til å avgjøre handelen.
Kretsformann Foldøen,
Mathias Vikingstad,
Erling Tjelle og
Knut Fosså Rørtveit
11.03.1946
Kretsstyret velger styre for Stemnestaden:
Mathias Vikingstad
Erling Tjelle
kretssekretær Knut Fosså Rørtveit, formann
samt kretsformannen til en hver tid, nå klokker Foldøen
03.09.53
Erling Tjelle går ut av styret etter loddtrekning.
Nils Skogland, kjøpmann, blir valgt som nytt medlem
14.07.60
Mathias Vikingstad går ut av styret.
Til nytt medlem velges Tjerand Milje, Spanne
Mathias Stakkestad, varamedlem
ÅRET 1960:
Erling Tjelle - Formann både i kretsstyret og Stemnestadstyret
Nils Skogland
Tjerand Milje
Ludvig S. Oftedal - kretssekr.
Varamann: Mathias Stakkestad

Erling Tjelle,
formann 1960.

ÅRET 1961:
Tjerand Milje - Formann
Nils Skogland
Bjarne Stakkestad
Olav Mjølhus - kretsformann
Ludv. Oftedal - kretssekr
ÅRET 1962:
Bjarne Stakkestad - Formann
Johs. Sjurseike
Tjerand Milje
Olav Mjølhus - kretsformamm
Ludv. Oftedal - kretssekr
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ÅRET 1968:
Bjarne Stakkestad - Formann
Sigurd Stangeland
Konrad Søvik
Petra Rørtveit
Andreas Kvalavåg - kretssekr.
Olav Mjølhus - kretsformann
Knut Salhus - varamedlem
ÅRET 1969:
Henry Skorpe - Formann
Konrad Søvik - nestformann
Sigurd Stangeland
Sissel Stakkestad
Ola Sandvik
Ludvig Oftedal - kretssekretær
Olav Mjølhus - kretsformann
ÅRET 1970:
Henry Skorpe - Formann
Sigurd Stangeland - nestformann
Jostein Myge
Sissel Stakkestad
Oddvar Skorpe
Ola Sandvik
Olav Mjølhus - kretsformann
Ludvig Oftedal - kretssekretær
ÅRET 1971:
Henry Skorpe - Formann
Sidsel Stakkestad
Jostein Myge
Egil Leifsen
Harald Grunnaleite
Oddvar Skorpe - BUK
Bjarne Stakkestad - kretsformann
Johan Kleppa - kretssekretær
ÅRET 1972:
Olav Mjølhus - Formann
Sigrid Aksdal
Harald Grunnaleite
Knut Askeland - nestformann
Herstein Halvorsen
Bjarne Stakkestad - kretsformann
Johan Kleppa - kretssekretær
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Helga Ølstem
Sverre Larsen
Hans Gilje I Kjell Sønstabø - kretssekr
Magne Nygård - kretsformann
ÅRET 1979:
Laurits Frøyland - formann
Kåre Førland - nestformann
Helga Ølstøm
Sverre Larsen
Hermann Nesse
Kjell Sønstabø - kretssekr
Magne Nygård - kretsformann
ÅRET 1980:
Laurits Frøyland - formann
Kåre Førland - nestformann
Olaug Ytreland
Helga Ølstøm
Hermann Nesse
Kjell Sønstabø - kretssekr
Henry Skorpe - kretsformann
ÅRET 1981:
Hermann Nesse - formann
Olaug Ytreland
Berit Krogstad
Nils Frøyland
Kåre Førland
Kjell Sønstabø - kretssekr
Henry Skorpe - kretsformann
ÅRET 1982:
Nils Frøyland - Formann
Olaug Ytraland
Berit Krogstad
Magne Stangeland
Dag Olav Gaupås
Toralf Steinsland - kretsekr
Henry Skorpe - kretsformann
ÅRET 1983:
Nils Frøyland - Formann
Berit Krogstad
Magne Stangeland
Dag Olav Gaupås
Terje Fjellheim
Toralf Steinsland - kretssekr
Magne Nygård - kretsformann
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Lilly Thuestad
Ingvald Eike- varamann
Bjarne Rønnevik- varamann
Toralf Steinsland - kretssek
Terje Fjeldheim - kretsformann
ÅRET 1988:
Trygve Klæhaug - formann
Lilly Thuestad- nestformann
Birger Eike
Arne Johan Kvalevåg
Aadny Sandvik - sekretær
Jarl Ulvang - varamedl.
Ingvald Eike- varamedl.
Toralf Steinsland - kretssekr
Oddvar Skorpe - kretsformann
ÅRET 1989:
Trygve Klæhaug- formann
Birger Eike- nestformann
Lilly Thuestad - sekretær
Ingvald Eikje
Jarl Ulvang
Anna Dagsland - varamann
Anne Grete Haugland- varamann
Jan Magne Moi- kretssekr
Oddvar skorpe - kretsformann
ÅRET 1990:
Birger Eike - formann
Anne Grete Haugland
Anna K. Dagsland
Ingvald Eike
Jarl Ullvang
Ingunn Are - varamann
Olav Lønning - varamann
Jan Magne Moi - kretssekr
Oddvar Skorpe- kretsformann

Trygve Klæhaug
formann 1988.

Birger Eike
formann 1990.

ÅRET 1991:
Anne Grete Haugland - formann
Jarl Ullvang - nestformann
Anna Kvitna Dagsland
Leif Thuestad
Leif Roald Ytreland
Olav Lønning- varamedl.
Jarle Baustad- varamedl.
Jan Magne Moi- kretssekr
Berta Frønsdal - kretsformann
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Kretsstyret 1995: Fra venstre: Trygve B. Svendsen, kretsformann, Kørner Høie,
Oddvar Baltzersen, Kari Skeie, Birger Eike, Kjellaug Eike, Endre Stople, kretssekr.
Jan Magne Moi og Leif Thuestad (innfelt). (Foto: M. Brynjelsen)

Ansatte på Stemnestaden 1946-96
I all virksomhet på Stemnestaden har de mange hundre dugnadsarbeideme gjort en fantastisk
innsats og gjort det mulig å drive arbeidet på leirstedet.
Her vil jeg imidlertid gi en oversikt over dem som har hatt et ansettelsesforhold på Stemne
staden/ vært lønnet for arbeidet de har utført her opp gjennom årene:
1946 -60:

Knut Fosså Rørtveit, bestyrer hver sommer.
Petra Rørtveit var også i alle år regnet med i staben, selv om vi sjelden finner
henne på lønningslistene.
1946 -53:
Petra Hauge - kokke
Petrea Næss, kafevertinne.
1948 -49:
1949:
Emma Bang, kjøkken
Anna Haukås,kjøkken
1949-51:
1949-50:
Johanne Bjørhovde, kontordame, deltok i et allsidig arbeid i leirsesongen,
Hilda Ersland - kjøkken.
1950-52 og 56-60: Marie Budeng, kjøkken, kafevertinne i -50,
1951:
Torunn Bjelland, vertinne på kafeen.

Jubileumsskrift • Stemnestaden 50 år 1996

83

1983:
1983-86:
1983-86:
1985-86:
1984-85:
1986:
1987:
1986-89:
1987-88:
1989:
1988-90:
1990-91:
1991-94:
1990-91:
1991-92:
1991-93:
1992-93:

Rose Vikse - kokk, leirsesongen
Osrnine Austbø og Gunnfrid Kjosavik, kjøkken
Modgunn Brynjelsen, husmor - 50 %, 1.9.83 - 20.08.86
Anna Henriette Veim, kjøkken - leirsesongen
Oddbjørg Haugen, kjøkken -leirsesongen
Ivar Settemsdal vaktmester, 50%, 1.02.84-06.85.
Lars Hagelberg vaktmester sommermånedene
Rudolf Thorsen vaktmester, 50%
Ann Karin Kvalevåg husmor, 15.04.86 -30.04.89.
Gunnar Fosen sivilarbeider fra mai.
Gudmund Ødegård husholdsstyrer i 3 måneder.
Steinar Frønsdal sivilarb./vaktmester, 11.88-07.90.
Egil Lindanger sivilarbeider
Johanne Bjørhovde, 70% husmorassistent, 09.91-04.94
Marianne Ytreland, Osrnine Camilla Austbø, sommervikar - kjøkken.
Svanhild Olsen, sommervikar - kjøkken.
Eli Davidsen og Turid Skorpe, sommervikar - kjøkken.
Gaute Baustad - sommervikar

Fast ansatte - krets og leirsted - 1994: Foran fra venstre: Helga Ølstørn, Dagny Førland,
Anne Kristine Rosberg, Modgunn Brynjelsen. Bak fra venstre: Olav Vikre, Dagfinn
Torp, Kjell Einar Dommersnes, Trygve Fiskerstrand, Jan Magne Moi og Kørner Høie.
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Kretsansatte
I de første 5-6 årene av denne perioden, var flere engasjert som forkynnere for ei kortere tid.
Spesielt med tanke på å få gjennomført alle møtene rundt i kretsen i vinterhalvåret. Disse er
ikke tatt med i denne sammenhengen.
Knut Fosse Rørtveit - kretssekr. 1933-60
Leiv Dale - sangevangelist 1943-46
Gerhard Albertsen - ung.sekr.: -1948
Lars Tjell - ung.arb 1945 -46
Hans Gilje - forkynner: -1949 og kretssekr. 1973-78
Johanne Bjørhovde - kontor 1948-50, leir -51
Ella Edvardsen - leirsesongene 1948 og -50-52
Connie Belland- leirarbeid 1948 og 49
Lars Eritsland - forkynner: -1951
Arne Bang - ung.sekr., 1949
Fritjof Bjerkestrand - ung.sekr. 1951-53
John Gummedal - forkynner: -1956
Åge Eriksen - ungdomsarbeider,1954
Ingeborg Lade - leirsesongen 1954 ?
Edvin Jakobsen - leirsesongen 1955
Magnor Larsen, Birgit Våge og Eldrid Samuelsen leir 1955
Arnold Bjerkreim - leirsesongen 1957
Olvar Bergan - leirsesongen 1957
Johnny Frid - leirsesongen 1957
Ludvig Oftedal - ung.sekr./ kretssekr, 1959 -65, kontor 68-70
Martine Misje - kontor 1959-60
Berit Sandhaaland - kontoret 1960-61
Konstantin Gran - forkynner 1960-73
Anders Budeng - forkynner 1960 -63
Erling Yrkje - forkynner 1960-62
Daniel M. Aadnesen - barne-/ungd.sekr. 1961-62
Kjell Nordstokke, leirarbeid 1 mnd. 1962
Berit Myge - kontoret 1961-63
Klara Oftedal - kontoret 1963-64
Berta Skeie Frønsdal - kontoret 1964-67 + -69-71
Arne Væmes - ungd.sekr. 1964-65
Andreas Kvalavåg - forkynner 1965-1983 (fung. kretssekr i -65, -68 og -70)
Ola Hoseth - ungd.sekr. 1965-66
Bernt Sveås - kretssekr. 1966-68
Johnny Hansen - leirarbeid 1968
Jorunn Torsen Sandvik - barne-/ungd.sekr. 1969-70
Kjell Arne Medhaug, 3-4 mnd. 1969
Gudmund Strøm - 2 mndr høsten 1970
Leonard Gudmundsen - forkynner 1970-71, fung.kretssekr noen mndr
Sigrid Kvaløy - kontor 1971-73
Johan Kleppa - kretssekr. 1971-83
Frank Nilsen - barne-/ungd.sekr. 1971-73
Jens Olsen - sangevg. 1972
Elisabeth Abrahamsen - kontor 1972-76
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1982 - høst: styrer førskolelærer Anne Karin Grinde Støle. Praktikant: Tove Elin Lindanger
1984/85 + 86 I. halvår: styrer- førskolelærer Elin Ersland Leland
1984: praktikant vår: Venche Traa; høst: Åse Stavland
1985 : praktikant vår: Åse Stavland; høst: Torild Holgersen
1986: praktikant vår: Torild Holgersen; høst: Aud Hauge.
1986 2. halvår- 01.07.87: styrer Inger Karin Pedersen
1987 I. halvår Aud Helen Hauge assistent
1987 2. halvår- 93: Inger KarinPedersen assistent, konstituert styrer fra1.08.- 31.12.91.
Studiepermisjon fra1994
1987 2. halvår- 31.07.89: styrer-førskolelærer Bodil Jørgensen
1989 2.halvår- 31.07.91: styrer-førskolelærer Else Holst Jørgensen
1990 - 1.11.94: assisten May Bente Sponevik
1991: 1.08.-31.12 - assisten Nina Marte Østebøvik
1992: 1.01. - styrer førskolelærer Åshild Helgeland
1992: Laila Simes assistent25.08.-30.06.93
1992: Margrete Gramstad assistent1.08. -30.06.93
1994 - Anne Elin Kallevik assisten i I.K.Pedersens permisjonstid
1994: 1.11.- 95 Anne Kristin Helgeland assisten
1994: Hildur Halleland assistent i styrers administrasjonstid.
1995: Ellen Storhaug assistent
Helt fra starten i1979 og fram til31.07.94 var Ingvar Tungesvik regnskapsfører for
barnehagen. Fra1.08.94 overtok Olav Haugen dette arbeidet.

Styret for Barnehagen har hatt følgende formenn:
1979-82:
81982-84
1985-87:
1988:
1989-91:
1992-93:
1994-95:

Torild Søvik
Ola Sundfør
Osvald Frønsdal
Berit Krogstad
Knut Ottar Kringeland
Sissel Førland
Berit Sandvik
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Kilder som er brukt:
Stemnestaden 25 år, jubileumsskrift.
Karmsund Indremisjon, 1874 -1974, jubileumsskrift.
Broderhelsing
Årsmeldinger for Karmsund Indremisjon.
Møteprotokoll for kretsstyret.
Møteprotokoll for stemnestadstyret
Møteprotokoll for barne- og ungdomskomiteen
Haugesunds Avis
Møteprotokoll for Skjold Kommunestyre.
Kretsens arkiv
Tidligere styremedlemmer.

TAKK

Takk til alle som har hjelpt til med opplysninger og gitt nyttig korrektiv underveis.
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