
Talere 
Sigmund Kristoffersen (58) – Sigmund er utdannet 
vernepleier, og har tidligere bl.a. vært styrer av en institusjon for 
rusmiddelmisbrukere og som disponent ved en vernet bedrift. 
Sigmund har vært hoved pastor i Pinsemenigheten Betel 
Hommersåk siden etableringen av menigheten i 1990. Han er 
også leder av pinsebevegelsens Lederråd i Norge. 

Emanuel Minos (88) – Minos ble som liten gutt adoptert av 
misjonærfamilien Tollefsen og kom til Norge fra Kongo. Han 
hadde sin frelsesopplevelse allerede som 4-åring og begynte å 
preke da han var 5 år. Minos deltok i motstandsbevegelsen 
under 2. verdenskrig og har senere tatt doktorgrad i teologi i 
England og USA. Minos er kjent for sine profetier og er en 
spennende forkynner.

Dennis Greenidge – Dennis er seniorpastor i Worldwide 
Mission Fellowship i London, en hurtigvoksende multikulturell 
menighet med medlemmer fra over 20 nasjoner. Han er en 
fruktbar forkynner av bibelsk sannhet og en berømt 
internasjonal konferanse taler. Han har ved flere anledninger 
deltatt på konferanser på Sørlandet og vi gleder oss til å få mer 
kjennskap til han også i Telemark.

Vidar Ligård (34) – Vidar er fra Herre, men bor i Tulsa, OK -
USA med sin kone Cathrine (født Haugland, fra Notodden) og 3 
barn. Vidar har studert ved Oral Roberts University og RHEMA 
Bible Training Center. I 2006 startet han Safari Bible School i 
Kenya med sin kone. Han er IT sjef i Kenneth Hagin 
Ministries/RHEMA og driver Bibelskolen i Kenya som nå er 
blitt en del av RHEMA nettverket.

Truls Åkerlund (39) – Truls kommer fra Arena, Porsgrunn. 

Gerhard Zaar (66) - Eldste og forkynner siden 1980. Liker å 
forkynne om bønn, åndsutrustning og det profetiske. Har nå på 
sitt hjerte å se flergenerasjonsmenigheter vokse i kraft og styrke. 
Menigheter hvor den voksne generasjon gir hjerte og muligheter 
for neste generasjon til å vokse i tjeneste og lederskap. Glad i 
Jesus og mennesker

Tor Einar Krogh (41) – Pastor i Evangeliehuset, Porsgrunn. 
Jobber i tillegg som Coach og foredragsholder. Gift med 
Elisabeth og pappa til tre herlige jenter. Har gjennom mange år 
jobbet med endringsledelse i etablerte menigheter og 
menighetsplanting.

Musikk 
Evangeliesenteret – De er på plass i år som tidligere, med 
evangeliske sanger og sterke vitnesbyrd.

Arvid Pettersen m/team – Arvid er godt kjent for mange etter 
å ha deltatt på stevnet tidligere år. Arvid når ALLE, både ung og 
gammel. Han er kjent for den spesielle atmosfæren og et hellig 
nærvær som preger lovsangen hans. Arvids ønske om å bringe 
tro, håp og kjærlighet er tydelig, og hans engasjement for 
veldedighet går hånd i hånd med hans musikk.

Impuls – Kommer fra IMI kirken i Stavanger og ble stiftet i 
1999. De sier: «Lovsangen er en viktig del av den større 
helheten som Gud tar oss gjennom. Vi er en gjeng som er veldig 
glad i musikk, men lager i bunn og grunn den beste musikken vi 
kan for å gi vårt beste tilbake til Gud, og samtidig håper vi at 
vårt "redskap" skal hjelpe folk i deres forhold til han som er 
aller viktigst for oss: Jesus Kristus.»

Impact – Lovsangsteamet til Betesda Heddal. De har sitt 
utspring fra ungdomsmiljøet og er en gjeng med dedikerte, 
herlige ungdommer som lovsynger fra hjertet i ånd og sannhet.
I 2011 var de til Malta med Pål Pedersen på misjonsreise og var 
til stor velsignelse. Vi ser frem til å bli velsignet av de på 
Telemarkstevnet!

Priser på overnatting 
4-6 manns rom tirs-søn kr. 3 200,-
Leilighet tirs-søn kr. 4 900,-
Campingvogn pr døgn kr. 150,-
Strøm pr døgn kr. 50,-
Telt pr døgn kr. 100,-
Madrass på sovesal pr døgn kr. 100,-
Booking av rom/leiligheter starter 
på www.fyresdalkl.no eller tlf. 35 60 97 77

tirsdag 10. april kl. 18:00
 

Det er mange som ønsker rom, så vi oppfordrer de som har 
campingvogn/telt til å campe. 

Mat 
Kl 08:00-09:30 Frokost Kr. 60,-
Kl 12:30-13:30 Lunsj Kr. 80,-
Kl 17:00-18:00 Middag Kr. 150,-
Full pensjon hele uken (-30%) kr. 1 000,-
Barn under 14 år halv pris
Barn under 3 år gratis

Barnestevne   Tweens
Ungdomsstevne   Møter   Bibeltimer

Sangstunder

Booking av rom/leiligheter fra 10. april kl. 18:00
på www.fyresdalkl.no eller tlf. 35 60 97 77

Han presenterer seg selv som «Bebrillet teologi-geek og 
Kristus-etterfølger. Gift med verdens beste Gro og lykkelig 
far til tre gutter. Levende opptatt av hvordan menigheten kan 
nå ut til dagens mennesker.»  Han jobber til daglig som lektor 
ved Høyskolen for Ledelse og teologi og er fast spaltist i KS.



Program
Arvid Pettersen m/team blir med hele uka

Når Hva Hvor
Tirsdag 
17/7

19:00 Festmøte med 
innvielse av 
leirstedet
Sigmund 
Kristoffersen

Teltet

22:00 Ungdomsmøte 
Dennis Greenidge

Teltet

22:00 Sangtreff i 
peisestua

Peisestua

Onsdag 
18/7

09:15 Bønnesamling Teltet

10:30 Fokus for dagen
Bibeltime 
Dennis Greenidge

Teltet

15:00 Sang- og 
vitnemøte med 
Evangeliesenteret

Teltet

19:00 Kveldsmøte
Dennis Greenidge
Evangeliesenteret

Teltet

22:00 Ungdomsmøte
Truls Åkerlund

Teltet

22:00 Sangtreff i
peisestua

Peisestua

Torsdag 
19/7

09:15 Bønnesamling Teltet

10:30 Fokus for dagen
Bibeltime 
Dennis Greenidge

Teltet

15:00 Seminar 
«Generasjonene 
sammen» 
Gerhard Zaar

Teltet

19:00 Kveldsmøte
Sigmund 
Kristoffersen

Teltet

22:00 Ungdomsmøte
Vidar Ligård

Teltet

peisestua
Fredag 
20/7

09:15 Bønnesamling Teltet

10:30 Fokus for dagen
Bibeltime
Vidar Ligård

Teltet

15:00 Seminar
Truls Åkerlund
«Gud i kirkeasyl»

Teltet

15:00 Årsmøte PFT Peisestua
19:00 Kveldsmøte

Vidar Ligård
IMPULS

Teltet

22:00 Konsert med 
IMPULS og Truls 
Åkerlund

Teltet

22:00 Sangtreff i 
peisestua

Peisestua

Lørdag 
21/7

09:15 Bønnesamling Teltet

10:30 Fokus for dagen
Bibeltime 
Vidar Ligård

Teltet

15:00 Supermøte
For alle 
generasjoner!

Teltet

19:00 Kveldsmøte
Emanuel Minos
IMPULS

Teltet

22:00 Ungdomsmøte
Truls Åkerlund
IMPULS

Teltet

22:00 Sangtreff i 
peisestua

Peisestua

Søndag 
22/7

10:00 Bønnesamling Teltet

11:00 Avslutningsmøte
Tor Einar Krogh

Teltet

 
Barnas Stevne (3-9 år)
Barnas Stevne starter opp onsdag 18. juli kl 10:30.
Da ønsker vi alle barn i alderen 3-9 år (ferdig i 4. klasse) 
velkommen til oss! Her skal vi synge, høre om Jesus, ha leker og 
konkurranser - simpelt hen kose oss!
Slik er programmet vårt:
10:30-12:30: Samling med andakt, sang og lek
15:00-17:00: Aktiviteter, hoppeslott, lek og moro
19:00-20:30: Film (fra 6 år eller i følge med søsken/ voksen)
Vi vil gå rundt med tau før samlingene, så den som vil kan henge 
seg på. Barna deles i to grupper etter alderen; 3-5 år og 1-4 klasse. 
Har du yngre barn er de også velkomne, men med tettere 
oppfølging fra foreldre.
Barnas Stevne er helt Gratis! 
Alle barn må innregistreres med fullt navn og kontakt telefon. For 
hvert "møte" vil de bli sjekket inn og ut hos oss.

Tweens (10-14 år)
Ledere: Lena Grotbæk Gjerde m/fl.
Samlinger hver dag i peisestua kl.11 og på ettermiddagen.

Ungdomsstevne
Ungdomsmøter hver kveld kl. 22.00 i teltet!
Sosialt, aktiviteter, lek og moro hver dag!! 
Nytt i år er blant annet Paint ball og ridning!
Dette kommer til å bli tidenes sommerstevne!!
Talere:
Dennis Greenidge  (tirsdag)
Truls Åkerlund  (onsdag, fredag, lørdag) 
Vidar Ligård (torsdag)
Lovsang:
IMPACT  (tirsdag – torsdag)
IMPULS   (fredag – lørdag)
Konsert med IMPULS på fredagen!

Når Hva Hvor
22:00 Sangtreff i Peisestua


