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Det siste året har det vært mange endringer. Kan-
skje litt for mange vil noen påstå. Noen endringer 
kunne vi vært foruten. Som om ikke det var nok 
endringer, så har vi altså valgt å endre på formatet 
for «Nytt fra Normisjon» i Rogaland. Endelig vil noen 
si, mens andre synes det gamle var bedre. Slik vil 
det alltid være. Uansett vil jeg gratulere alle i               
regionen med det nye formatet. 

Å være i endring kan være krevende, men samtidig 
er det avgjørende for at vi skal overleve. Biologien 
er tydelig på at liv som ikke er i bevegelse, vokser 
eller responderer på omgivelsene, vil dø til slutt. Vi 
må som Guds familie også være i endring. Gud er 
den samme, men vi må være i bevegelse, vokse i tro 
og kunne respondere på omgivelsene, slik at vi ikke 
visner. Derfor er det så viktig at vi har fellesskap som 
legger til rette for dette. Fellesskap som våger å 
være tilstede i livene til hverandre og samtidig ser 
fremover.

Stemnestaden leirsted fyller 75 år i år! Stemnesta-
den hadde heller ikke overlevd hvis vi skulle drevet 
på samme måte som for 75 år siden, eller for 25 år 
siden. Bodil Høie har, sammen med et fantastisk 
team, utviklet Stemnestaden til der det er i dag.

Jeg vil at Normisjon skal være en bevegelse som ser 
mulighetene i endringer, og gjennom det kan se 
«Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag».

Endringer og muligheter

Vi som driver lag for 
barn og unge har lyst 
til å gi noe bra til de 
som kommer. 

Vi vil at de skal få oppleve godt 
fellesskap der den enkelte blir 
sett, og at de skal få se og  erfare 
mer av hvem Gud er.  Noen        
ganger kan det være vanskelig å 
finne den røde tråden i aktiviteter 
og forkynnelse fra gang til gang, 
og dette kan bli en utfordring 
med tanke på å finne ledere som 
vil ta ansvar. 

I samarbeid med Søndagsskolen 
og NLM ung har Acta laget et   
veldig kjekt opplegg for 5.-7.   
klassinger, tweensa. Det heter 
«Aldri alene». Hver samling består 
av seks elementer: Lek, film,          
respons, bibel, bønn og oppdrag. 
Det er nå kommet ut tre av seks      
pakker, og hver pakke er                      
beregnet for 10 samlinger eller et 
semester. Det er forslag til          
hvordan du kan gjøre opplegget i 
ei lita eller ei større gruppe,        
dermed passer det for alt fra store 
kor til små tweensgrupper.

Aldri alene! 

Normisjon region Rogaland
www.normisjon.no/rogaland

Regionkontor: Flintergt.4, 4307 Sandnes, tlf.5168 2750
Kraftsenteret v/Stemnestaden, tlf.9821 6185
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Barn og unge trenger trygghet på at de aldri er alene.

Tweensgruppa «Gjeng» i Norforsamlinga 
Vigrestad er for 6. og 7. klassinger og              
begynte med «Aldri Alene» i høst. Både de 
voksne og  tweensa har vært veldig fornøyd 
med opplegget og vil gjerne anbefale det til 
andre lag og kor. Det kan være litt krevende 
å begynne med noen nytt, bli kjent med et 
nytt konsept, og usikkerheten om gruppa 
vil like det. Men dette har vært lett å bli kjent 
med og det har slått veldig bra an. Opp-  
legget er delt opp i ulike deler som er godt 
tilpasset aldersgruppa. Filmene er korte og 
gir mye rom for samtale.  Og de gir en natur-
lig overgang til bibel og bønn etterpå.       
Fargebønnen er god hjelp i bønnestunden. 
Hvert bønneledd har sin farge og                              
bevegelse, og hjelper tweensa til å huske og 
forstå bedre.

Temaet denne kvelden er vennskap - «Jesus, 

min venn på ordentlig».  Gjengen har hatt 
lek, sett filmen til temaet og skal snakke om 
hvilke påstander som stemmer i forhold til 
ekte vennskap. Temaet engasjerer. Alle er 
enige om at «en god venn er en som liker 
meg for den jeg er», og at Jesus er en ekte 
venn. Etterpå har de fargebønnen, som     
ligger som filmressurs i pakken. Gjennom   
denne bønnen får tweensa hjelp til å be til 
Gud som er kjærlig, hellig, skaper og en 
venn som er med hver dag. Og selv om noen 
synes det er litt flaut, er de  fleste med. Så er 
det tid for mat og      samtalen fortsetter ved 
bordet. En kjekk kveld nærmer seg slutt. 
Med seg hjem har tweensa noen tanker om 
ekte vennskap, at Jesus er en ordentlig venn 
og at de er aldri alene!

Line Marie Løge
line.marie.loge@normisjon.no

3



Tyskerne bygget for 
indremisjonen

Året er 1943, og stedet er en skogkant i 
Grinde, like ovenfor der Stemnestaden      
ligger i dag. Denne episoden fortalte han 
om mange ganger. 

Indremisjonen hadde på den tiden et aktivt 
leirarbeid, men ingen leirplass. Mange ung-
dommer gav livet til Jesus på leirene. Men 
da leiren var slutt, hadde lederne en stor 
jobb å gjøre. For lokalene var leide. Det   
kunne være en skole eller fabrikk. Men   
kopper og asjetter, benker og bord var lånt 
og  måtte returneres. Madrassene som var 
laget av striesekker og halm måtte tømmes. 
Halmen skulle brennes og  sekkene vaskes 
før eieren skulle få dem igjen. 

Derfor var ønsket sterkt: Tenk om vi  kunne 
ha en leirplass som stod klar når leiren    
skulle starte!  Et sted der det var hus både til 
møter, overnatting og matlaging. Ønsket 
var også så store arealer at de kunne ha en 
fotballkamp eller bade uten å komme i  
konflikt med naboer. Og nå, i Grinde, fikk 
han et syn, som han kalte det selv. -Denne 
gangen bygger tyskerne for Indremisjonen.  
Dette skal bli vårt. Som god nordmann      
visste jeg at tyskerne skulle tape krigen. 
Derfor gikk vi i gang med å samle inn         
penger til kjøp av plassen allerede i 1943. 
Det var hysj, hysj. Ingen måtte få vite hvor 
det var. Og da krigen var slutt hadde vi kr 
45.000 stående på sperret konto til kjøp av 
tyskerleiren i Grinde. 

Den 11. mai 1945 gikk søknaden vår av   
gårde til departementet om å få kjøpe    
plassen. Utpå høsten samme året stod jeg 
med skjøtet i hånda, stemplet av  staten. Nå 
var eiendom med bygninger overdratt til 
Karmsund Indremisjon. Det var en gledens 
dag! Kr 30.000 betalte vi. Så langt Rørtveit. 

Men nå begynte en stor jobb med bygging. 
Tre dugnadslag jobbet hardt gjennom      
vinter og vår.  26. mai 1946 var det innvielse 
med stor fest. Busslaster fra hele Hauga- 
landet kom. Haugesunds Avis anslo folke-
mengden til 3-4000 mennesker. De første 
årene var heste- stallen blitt til møtesal for 
750 stykker. Kjøkkenbygningen hadde     
spisesal til 160 og møtesal til 140. Og         
plassen kunne huse 130 stykker til over- 
natting. Knut Fosså Rørtveit var krets-            
sekretær i Karmsund i 28 år. Sammen med 
Petra og barna var han en drivende kraft i å 
utvikle denne eiendommen til en praktisk 
og fin plass. De første årene var det mye slit. 
Vann måtte hentes i elva. Ved måtte hugges 
og bæres inn til vedkomfyren. Brønn måtte 
graves, doer måtte tømmes og lang vei til 
nærmeste telefon.  

Høydepunkter var det mange av. Tenk alle 
leirene der barna kom hjem med                               
begeistring og frelsesjubel i hjertene! Her 
var mange ungdommer som fikk en ny 
venn og frelser for livet. Her ble nye venn-
skap opprettet, her fant de  kjærester og her 

STEMNESTADEN  75  ÅR

-Denne gangen bygger tyskerne for indremisjonen om de vil eller 
ikke! Sitatet kommer fra kretssekretær og gründer Knut Fosså Rørtveit.
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I tre generasjoner har Stemnestaden vært til stor velsignelse. Mange har fått møte Jesus 
til frelse og fornyelse. Noen kaller den en perle, andre en oase.   Foto: Bodil Høie

skrev de i hverandres leirbøker. Mange     
harde fotballkamper ble kjempet ut før de 
kastet seg i sjøen for et bad. Mange av oss 
har også opplevd de store stevnene. Da var 
det tjukt med folk inne og ute. Sangkor har 
sammen med talere formidlet Jesus og    
frelsesglede til nye generasjoner. Det har 
vært kø i kiosk og kafe, og parkerings-       
vaktene har klødd seg i hodene sine når 
rekker av biler har kommet fra fjern og nær.  

Nå feirer vi 75 år i takknemlighet.
I tillegg til å være en plass for fester, møter 

og selskaper for de som trengte et godt     
lokale, så har plassen blitt et møtepunkt for 
mange kirkesamfunn og kristne grupper- 
inger i tre generasjoner. For en gave Gud 
gav oss! I alle disse åra har vi hatt styrer og 
ledere som har tatt godt vare på plassen og 
fornyet bygninger og inventar. Aller viktigst 
er det at det står varme hjerter bak. 

Kørner Høie
korner.hoie@normisjon.no
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Badeliv på Stemnestaden. Foto: Lina Fisk Eide

Det er forunderlig å tenke på at Gud har 
skapt det slik med den hensikten. Mens    
solstrålene tørker siste rest av morgen- 
duggen på plenen, heises flagget til topps. 
Vinden blåser og flagget som  vaier, minner 
om livet, som for mange av oss blåser forbi. 
Periodevis langt raskere enn vi egentlig 
skulle ønske. Heldigvis finnes det oaser av 
liv, hvile og påfyll - slik som Stemnestaden 
og de  andre leirstedene våre. 

Det finnes plasser hvor en kan komme       
avsides med Gud og hverandre, og hvor det 
er rom for de store spørsmålene i livet. På 
samme måte som bølgene i Grindefjorden 
slår mot holme og strand og skaper en     
forandring, har barn, unge og eldre fått     
erfare en Guds kraft som har endret livet 
helt. For noen har det blitt et tydelig før og 
etter - de vet både dato og stedet det   
skjedde. For andre har det vært mer som 

Alltid velkommen! 
Solen skinner, og bølgene slår forsiktig inn over stranden på 
Stemnestaden i Grinde, slik det har vært fra tidenes morgen.
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om bølge etter bølge har skylt inn over 
dem, og for-andringen har skjedd over tid. 
Leir etter leir, samling etter samling. Over 
tid har de fått se både seg selv, andre og 
Gud med nye øyne. Slik beskriver noen 
unge hvordan de opplever det: 

«Stemnestaden var plassen eg tidlig fant 
mitt kristne fellesskap. Der har eg møtt   
Jesus, fått mange gode vennskap og fått 
delt evangeliet videre.» 
Arne Baustad, 29 år 

«Når eg tenker på Stemnestaden tenker 
eg på leir - mange fantastiske mennesker, 
godt humør, omsorg, frihet og læring om 
tru. Eg føler at det er ein plass der man kan 
komme akkurat som man er. Uansett hva 
man strever med, så er man alltid                      
velkommen.» 
Tuva Baustad, 14 år. 

«Stemnestaden er et viktig sted for meg. 
Det er gøy, koselig og trygt å være på leir.»  
Elsa Fisk Eide, 12 år.

Mens solen forsvinner i horisonten,          
vender vi blikket mot fremtiden. 

Takk Gud for de som valgte å gå foran. Vi er 
takknemlig for alle som har møtt Jesus 
gjennom det arbeidet som vi står sammen 
om i Normisjon. Vi ber om at nye                           
generasjoner og folkeslag fortsatt skal få 
erfare Guds kjærlighet, blant  annet på 
leirstedene våre.

Vi håper at dere fortsatt vil stå sammen 
med oss i bønn om at Gud fremdeles skal  
gi drømmer om den fremtiden Han ønsker 
å skape. På denne måten kan leirstedene 
våre forbli en plass hvor mennesker får 
oppleve livsforvandlende møter med       
Jesus.

Acta (Torunn & Kenneth)

Kristi himmelfartsdag og pinse er tid for  
misjon. Misjonens Herre vil ha oss med på å 
fullføre oppdraget -  å nå alle folkeslag med 
evangeliet. 

For å styrke engasjementet for Normisjons 
internasjonale arbeid, etablerer regionen 
for tida ressursgrupper for samarbeids-  
landene våre. Vi utfordrer de som har         
besøkt et misjonsland til å være med å spre 
engasjement. Det handler bl.a. om å            
formidle informasjon og følge opp avtaler 
med menigheter, fellesskap og andre        
enheter. 

Gruppene blir svært ulike. For Kambodsja 
er det allerede et styre med Ådne Berge 
som leder. De har også et helhetlig ansvar 
for arbeidet ute. Indiagruppa, med Jarle 
Stokka som kontaktperson, har et mer av-
grensa engasjement. Det er videre etablert  
ressursgrupper for Mali/Senegal og          
Aserbajdsjan, og vi håper at ei gruppe for 
Nepal snart vil være på plass. 

Du er velkommen til å ta kontakt om du vil 
bidra eller ha besøk/hjelp. Ta kontakt med 
gruppeleder eller Roar Flacké, som                   
koordinerer dette (tlf. 90600239/                         
roar.flacke@normisjon.no).

Sammen når vi langt!

Misjonsengasjement
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Anne Lin Ytreland. Som organist og musikklærer har hun ledet både Kvalavåg musikkor og Sund 
barnekor i mange år. De siste årene har hun vært med og ledet Sensommerleiren.   Foto: Bodil Høie

Sammen med venninner tok hun bussen fra 
Sevland til Grinde. Det var nesten ei dags-
reise den gang. Første etappe var fra           
Sevland til Haugesund. Her måtte de vente 
flere timer på korresponderende buss. Da 
var fotoboksen (for passfoto) på Flotmyr 

populær. Dette ble en rutine hver gang en 
dro på leir. Det gjaldt å presse både to og 
tre stykker sammen på bildet, det var ikke 
så nøye om en kunne se så mye av hvert    
enkelt fjes.

-Det var rett og slett fantastisk!
Anne Lin Ytreland forteller ivrig om barndommens leir-
opplevelser. Hun dro for første gang på leir da hun var 9 år. 
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Forventningsfulle og spente ankom de 
Stemnestaden og ble hjertelig tatt imot av 
Bjarne Stakkestad. Første morgenen stod 
de opp klokka 6.00 og fikk det for seg at de 
måtte lufte soveposene. Dette medførte jo 
litt leven og de fikk da beskjed om at dette 
gikk ikke an, det skulle være ro i leiren i alle 
fall til klokka 7.00!

Det var kjekt å bli kjent med andre, og det 
ble laget minnebøker og adressebøker. 
Adressebøkene var viktige, for en skrev jo 
gjerne brev og planla å møtes på neste leir. 
Kanskje var det noen ekstra kjekke gutter 
også?  Anne Lin sier hun enda har et helt 
arkiv av adresser fra hele Tysvær! 

Så måtte en jo planlegge hvordan en skulle 
fordele pengene en hadde med. Det stod 
mellom kiosken, Jesuskort og kollekt. En 
hadde jo gjerne fått formaning hjemmefra 
om hvor mye en skulle gi i kollekt. Da gjaldt 
det å legge disse pengene til side så ikke alt 
forsvant i kiosken.

Det var rett og slett fantastisk å være på leir 
på Stemnestaden - bibeltimene, måltidene 
i den gamle matsalen, leker, nye venner,    
kiosken og sang og musikk! Anne Lin        
husker at det var så befriende og kjekt at 
det var mye glede. Sammenlignet med det 
litt strenge bedehus- miljøet på Karmøy ble 
det en ny opp- dagelse at en skulle kose seg 
og ha lått og løye samtidig som en fikk høre 
Guds ord. 

Det kjekkeste var nok festkveldene, da    
hadde en spart de fineste klærne og det var 
sketsjer og diverse leker: «Lasse går i             
ringen», «Til seters til seters» og «Tyven,     
tyven». Det kjedeligste var «stille timen», en 
time midt på dagen da det skulle være ro i 
leiren, så leirlederne fikk sin sårt trengte 
hvile.

Anne Lin minnes særlig godt sin første    

tenåringsleir. Hun var bare 12, men fikk 
være med likevel siden hun reiste med en 
venn på 14. Det ble vekkelse på denne       
leiren og ei venninne ble kristen her. Hun 
dro foreldrene sine med på møter, og de ble 
kristne noen år senere. 

Frank Nilsen fra Flekkerøya, som var            
ungdomssekretær, var en person som    
samla mange mennesker, Han spilte    piano 
og sang og var morsom og karismatisk. Mye 
glede rundt han!

Anne Lin har alltid vært glad i sang og      
musikk. Sammen med to andre jenter,     
Sevlandsjentene, som de kalte seg, sang 
hun på leirer og møter rundt i distriktet. 
Kvalavåg musikkor ble starta i 1980. Anne 
Lin er dirigent og pianist. De har bidratt 
mye med sang på Stemnestaden. De sang 
også på innvielsen av nybygget.  

Dette er arven barna til Anne Lin og Leif   
Roald har fått med seg, de fire barna deres 
har fått leirlivet inn med morsmelka. De har 
alle hatt stor glede av familieleirer,  fotbal-
leirer og andre sommerleirer. De har aldri 
savna sydenturer. Leiroppholdene var helt 
topp!

- Kanskje er leirarbeid framover noe av det 
viktigste arbeidet på Stemnestaden. Til og 
med enda mer enn før, undrer Anne Lin,     
siden kristendommen ikke har så stor plass 
i skolen lenger. Med et mer og mer fler-   
kulturelt samfunn må en være mer bevisst 
på hva en velger at barna skal bli påvirket 
av. En ting er i alle fall sikkert: Leirer bør 
være en friplass for alle, et godt miljø med 
trygge voksne, Guds ord og masse glede!

Marianne Callaghan
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Normisjons utsending, Liv Wendel, er nå 
tilbake i Nepal etter et lengre opphold i 
Norge. Fremover skal hun være en del av 
United Mission to Nepals arbeid knyttet til 
Okhaldhunga sykehus, og vil blant  annet 
ha en sentral rolle inn mot sykepleiersko-
len i Okhaldhunga.

Igjen erfarer befolkningen i Bangladesh at 
koronarestriksjonene blir forlenget.                
Situasjonen er krevende for mange, og 
skolene fortsetter å holde stengt. Nå         
bruker Normisjons HCDP-team tiden til å 
blant annet oversette veiledningsbøker. 
HCDP-programmet trener foreldre i          
Bangladesh i hvordan de kan gi god           
omsorg til barna sine. 

Tekst: Inga Lill Nyvoll

–Enten vi er Pashtunere, Tadsjikere, av          
hazarafolket, usbekere eller tyrkere, så er vi 
alle én i Jesus Kristus, sier Shoaib Ebadi, 
som presenterer programmet, Secret of 
Life, for SAT-7 PARS. I flere år har Normisjon 
støttet SAT-7 med faste årlige beløp. SAT-7 
er en kristen TV-kanal med rundt 30            
millioner     seere, mange av dem er kristne 
i pressede områder i Midtøsten.

TV-programmet Secret of Life inneholder 
både hverdagsnær undervisning og høyt-
lesning fra Bibelen. I en av de nyeste               
sendingene var teamet flyktninger og          
minoriteters rettigheter.

–Med Jesus som vårt eksempel bør vi som 
er kristne søke å være som Ham og elske 

Tilbake i Nepal

Taler 
minoritetenes sak 

FRA FELLESKONTORET

Ber om bønn
Gladstone Kumar, som er tilknyttet Asia- 
basen i Sør-Asia, forteller om et spesielt  
behov for bønn for India og Bangladesh 
under koronapandemien. 

– Situasjonen er spesielt kritisk i Delhi i     
India, da mange av vennene våre i Nor-
misjons samarbeidsmenigheter er syke. 
Flere er innlagt på sykehus, sier Kumar og 
legger til: –Vil du sette av litt tid til å be  
spesielt for India og Bangladesh i denne   
tiden?

Ny lockdown 
i Bangladesh
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alle mennesker, sa en av gjestene under 
sendingen. –Gud ser på oss alle med      
samme utgangspunkt

Ifølge Flyktninghjelpen lever over tre       
millioner afghanere på flukt i Iran.                
Gjennom dette programmet ønsker SAT-7 
å sikre at disse og flere minoriteters rettig-
heter blir løftet fram. Kanalen når ut til 
både Farsi- og Dari-talende regioner i Midt-
østen. 

Den kristne TV-kanalen lanserte også nylig 
konseptet SAT-7 pluss, som er en video-
strømmetjeneste på internett og i app. 

– På denne måten kan publikum                         
kontrollere sin egen SAT-7 opplevelse, de 
kan se når de vil og på hvilken plattform de 
selv ønsker, sier Rita El-Mounayer, CEO i 
SAT-7.  

Den nye plattformen er tilgjengelig for alle, 
og kan brukes i områder med treg inter-  
nettilkobling. Seerne får tilgang til nye  
program daglig og kan kommunisere        
direkte med SAT-7s stab. 

– Dette gjør programmene våre mer til-
gjengelige, og dersom våre kristne seere i 
Tyrkia, Egypt, Iran, Afghanistan eller Yemen 
vil dele om Jesus til en venn, kan de trygt 
gjøre dette ved å sende en link til et            
program som er på deres eget språk. Vi er 
den eneste TV-kringkasteren som nå   tilbyr 
dette på arabisk, farsi og tyrkisk, sier   
El-Mounaver. 

Skal diskutere    
fremtiden 
Lørdag 5. juni arrangerer Normisjon  digital 
generalforsamling for alle interesserte og 
engasjerte i organisasjonen. Møte vil    
gjennomføres via møteapplikasjonen     
GoPlenum og videomøte i Zoom. General-
sekretær Kjetil Vestel Haga påpeker at      
generalforsamlingen ikke bare vil ha et     
tilbakeskuende fokus, men også fokus på 
fremtiden.

– Vi skal gjøre viktige valg, se på treårs- 
meldingen og på alle de viktige tingene 
som har blitt gjort de siste årene, men 
fremfor alt så skal vi diskutere fremtiden, 
sier Haga.

– Vi håper vi blir mange som ses på Zoom 
denne lørdagen, avslutter han. 

Du kan lese mer om GF og melde deg på 
via www.normisjon.no/gf2021.
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Vi håper du koser deg med oppgavene. Sjekk 
www.normisjon.no, så finner du litt av hvert om 
våre samarbeidsland. På regionens nettsider, 
www.normisjon.no/rogaland, legger vi ut             
løsningen på oppgaven om samarbeidsland.

AKTIVITETSSIDE
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Vår region er som kjent  engasjert 
i Alpha-arbeidet. To samlivskurs er 
også en del av «Alpha-familien»; 
Samlivskurset for par som er gift 
eller lever sammen, og For-             
beredelseskurset for par som er 
forlovet eller planlegger et liv 
sammen.

Kursene byr på mat, undervisning 
og parsamtaler. Undervisningen 
til begge kursene er nylig blitt     
filmet på nytt, og er fint tilrette-
lagt for par som vil investere i    
forholdet sitt og få hjelp til å        
navigere livet sammen. Til hvert 
av kursene er det også trykt nye 
deltakerhefter.

Samlivskurset kan også kjøres     
digitalt. Regionen kjører «Samlivs-
kurset Online» akkurat nå med 
nærmere 40 par påmeldt. Kurset 
ledes av Line Marie og Børge 
Løge, og har deltakere fra flere 
steder i landet.

Fra fiendskap til fellesskap. Det er tittelen på 
boka som kommer i mai når Stemnestaden fyller 
75 år. Proppfull av stemninger og fakta. Skrevet 
av Tor Sigurd Selvåg, Marianne Callaghan og  
Kørner Høie. 120 gamle og nye bilder. Her har du 
noe å glede 
deg til. 

Boka kan            
bestilles fra 
stemnestden@ 
normisjon.no 
eller telefon 
97589956. 
Den selges 
også på Galleri 
Aksdal. 
Prisen er
kr. 280 + porto.

Åse fra Karmøy hadde flyttet til Oslo på hybel.  Nå 
hadde hun tatt fatt på sykepleien. Foreldrene 
hadde kjørt flyttelasset på plass, og hjulpet     
henne med gardiner og skjøteledninger. De   
hadde fylt opp kjøleskapet før de drog hjem.

Moren ringte daglig for å høre hvordan det gikk. 
Hun spurte også om hun så noe til den gamle 
dama som eide hybelen? 

-Å ja. Hun kommer innom flere ganger i uka. Men 
hun er så nysgjerrig. Hun spør hver gang om når 
jeg har tenkt å betale husleien.

Kørners corner
Nysgjerrig vert

Boka om 
Stemnestaden 

Invester i 
parforholdet
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Langfredag var me på tur i det storslegne 
landskapet på Høg-Jæren. Hundrevis av 
vindmøller ruva i alle retningar. Mykje kan 
meinast og diskuterast om dette                                 
fenomenet.

Denne dagen stod eg på ein topp i                     
terrenget og såg på dei veldige kreftene 
som var i bevegelse. 

Vinden var sterk, og vengjene sveiv rundt i 
stor fart. Dei vitna om energiskaping som 
skal vidareførast til livsviktig kraft ut i       
samfunnet.

Tankane gjekk til korset som blei reist i       
Jerusalem. Der var også sterke krefter i      
bevegelse. 

Salmediktaren Grundtvig beskriv verk-    
naden av det som skjedde der:

“Ja jeg tror av dine vunder (sår), 
vell sprang ut til stort vidunder: 
Mektig til hver sten å velte,
til et isberg selv å smelte, 
til å tvette hjertet rent.”

Me nærmar oss pinse. Koblinga mellom 
korsets kraft og våre liv er mulig: Den   
heilage Ande er komen til oss. Me blir på ny 
invitert til å opna oss for Andens vind.

Bønn: Kom Heilage Ande: BERØR oss med 
korsets livsforvandlande kraft og BEVEG 
oss til ekte Jesus-liv!

Aud Vihovde Hoftun

Livgivande kraft
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Kalender
31. mai  
Kvinnenes dag Horve

1. juni  
Kvinnenes dag Vaulali

5. juni  
Generalforsamling Normisjon - digitalt

16.-19. august  
Seniorleir Vaulali
Taler: Kristin Bøhler. Misjon, utflukt m.m.
Påmelding til regionskontoret region.
rogaland@normisjon.no eller 51682750
Se normisjon.no/rogaland for mer info

30. august  
Damesamling Finnøy

3.-5. september 
Sensommerleir Stemnestaden
Tema: Jesus har makt. Ole Dagfinn Østhus, 
Arne Aurdal, Roar Flacke og Ingunn Moi er 
med som talere. Unni Vignes og Asbjørn 
Sivertsen synger.  Påmelding til stemnesta-
den@normisjon.no eller telefon 97589956.

8. september  
Damesamling Hjelmeland

15. september  
Damesamling Sokndal

16. september kl.11
Seniorenes festdag på Horve
Misjonskåseri Gaute Øgreid Rasmussen. 
Sang Børge Tjessem.
Middag, dessert og kaffe. Pris 350,-.  På- 
melding til regionskontoret innen 9. sept. 
Se normisjon.no/rogaland for mer info.

16. september kl.19:30
Inspirasjonskveld damer, Vedavågen kirke 
Taler: Thea Lund Brekkå

20. september kl.19:30
Inspirasjonskveld damer, Stemnestaden
Taler: Thea Lund Brekkå

27. september
Damesamling Bru

15.-17. oktober
Damenes Helg på Horve
Tema: Å feste blikket
Taler: Marianne Braseth
Påmelding i Checkin

29.-30. oktober
Mannstreff Stemnestaden

5.-7. november
Jubileumsfeiring Stemnestaden 75 år

19.-20. november
Misjonsmesse Haugesund

Endringer kan oppstå, følg med på vår 
hjemmeside normisjon.no/rogaland.

Samtaletilbud og kurs-konsept 
Fermate Rogaland

Informasjon på fermaterogaland.no
Der finnes også link til kurskonsept om 

selvbilde og identitet
(godt egnet til bruk i smågrupper)
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Avsender: Normisjon Rogaland
Flintergata 4, 4307 Sandnes

Kvittering
Innbetalt til konto

Betalingsinformasjon

Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer

Betalings-
frist

GIRO
Underskrift ved girering

Betalt til

Kvittering
tilbake

Betalt av

Belast
konto

H

Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre

< >

Til konto Blankettnummer

Bruk giroen eller Vipps til 635139 og merk hva det skal gå til.

Stemnestaden 75 år
I vårt nye bladformat har 
vi valgt å ikke bruke 
plast for å spare miljøet. 
I og med at de fleste 
bruker nettbank, for-
midler vi KID-nummeret 
nedenfor her. 
Giroen kan ikke brukes.                
KID-nummeret  gjør at 
gaven blir regi strert på 
rett prosjekt og giver. 
Slik får du også 
 skattefritak for gaven 
din, dersom vi har        
personnummeret ditt.

Denne gangen går gaven til Stemn e staden, som i disse dager fyller 75 år. Det er mange tusen 
føtter som har gått over dørstokken på Stemnestaden i løpet av alle disse årene. Vi får stadig 
gode fortellinger fra leir og samlinger. Vennskap, latter, store middagsgryter, mange rundt bor-
det, bading, leirbål, lek og fotballkamper, sang, Jesusforkynnelse, nytt liv, dugnad og godt felles-
skap er stikkordene. Vil du være med å gi en gave til jubilanten, slik at Stemnestaden fortsatt kan 
være et godt redskap i Guds rike?

Stemnestaden 75 år

000367598392000 3000 18 32731 

Normisjon region Rogaland
Flintergata 4
4307 Sandnes


