
 

 

 

28.-29. oktober 2022 på Stemnestaden 

Tema: Bevare meg vel! 
 
Mannstreffet i år blir et døgn med undring.  Rundt talerstolen, 
middagsbordet, bålpanna og nattverdbordet deler vi erfaringer. Her blir leir 
for mannfolk! Temaene er ikke hentet fra tanker og teorier, men fra 
hverdagen: 
-Bevare meg vel! Hvordan beholde glød og hjertevarme år etter år? 
-Å komme gjennom opprørt hav. Hvordan møte livets harde utfordringer? 
-Gled dere i Herren! Vi venter noe stort – Herren kommer igjen 
Mange ønsker et rikere liv. Vi tror at et døgn med Bibelen vil gi ny giv. Andre  
setter pris på å bli oppdatert på misjon i Norge og til jordens ender. Det 
skal vi også få. Og noen gleder seg til å møte igjen gamle kjente fra  
tidligere leirer. Det kan du også regne med. Og litt humor skremmer heller 
ikke livet av folk.  
 
Vi får besøk av fire veteraner i år. Toralf Steinsland har lang fartstid som 

forkynner. Rune Birkeland har også mange års erfaring som prest både 

innenlands og utenlands. Karsten Nesse, bonden fra Bømlo, har i mange år 

gledet folk med sangen sin. Lars Haga har hele livet gitt folk nytt mot med sin 

sang og musikk.   

 
Kommer du? Meld deg på i dag!     Og kanskje skulle du invitere en 
kamerat?        
 
Velkommen til Stemnestaden! 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
Lørdag skal vi på besøk. Det blir en bytur til Nils  Wathne Auto. Vi får se og 
høre hvordan en moderne bilbutikk fungerer med salg, service og verksted. 

Og kanskje kommer du hjem i ny Mercedes?      
Leiren varer omtrent et døgn. Den starter fredag kl 18.00. 

Pris kr 1100  i eget sengetøy for hele oppholdet. Tillegg kr 110 for enerom 

og kr 150 for oppredd seng. Regning sendes. 
 

Påmelding til stemnestaden@normisjon.no 

Telefon eller sms til 97589956 eller 41689404. 
Frist 15. oktober 
 
Det er Normisjons mannskomite som inviterer. 
Knut Korsfur, Arild Urdal, Leiv Erling Ådnanes, Kørner Høie. 
 
 

Velkommen alle 
mannfolk! 
 

    



 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

                   


