
 
Brev fra Støttegruppa juni 2017. 
 
Kjære Solbukta-venner! 
 
Siterer etter hukommelsen fra et dikt av Trygve Bjerkrheim:  
 
Det vert pinse på jord når Guds skapande ord gjer si gjerning i hjarta sitt mold. Det gjev blom, det gjev 
frukt, ved Guds nåde og tukt, det gjev skinande fullmogne fold. 
 
Disiplene var i Jerusalem, redde og usikre, men også spørrende til hva som kom til å skje.  
De tenkte på den siste kvelden sammen med Jesus. Da gav Jesus dem et løfte; de skulle få en 
talsmann, en som alltid skulle være hos dem, sannhetens Ånd. 
Store ting hadde skjedd etter at Jesus stod opp fra de døde. Fortsatt ventet de på oppfyllelsen av løftet 
om talsmannen, sannhetens Ånd. Så skjedde det, 50 dager etter oppstandelsen. 
Ildtunger traff disiplene og de talte ulike språk. Alle som på den tiden var samlet i Jerusalem for å feire 
en jødisk høytid kunne høre disiplene tale på sitt eget språk.  
Vi kan lese om hva som skjedde de neste dagene og årene i Apostlenes gjerninger. 
Ordet om Jesus Kristus som verdens frelser ble spredt utover og nådde også vårt land. 
Takk, Far i himmelen, for at vi også fikk møte budskapet om din Sønn, Jesus Kristus, verdens frelser. 
 
Solbukta inviterer til arrangementer for den som har mulighet. Nevner skjærgårdsferien 17.-22.juli for 
alle aldre med åpne møter hver kveld kl. 19.  26.-29.juli er det salmefestival med program fra kl.12 hver 
dag. Solbuktastevnet første søndag i august. 
 
I år er Støttegruppas dag torsdag 12.oktober med samling fra kl.11.00. Mer info om dette senere. 
 
Takk til alle som trofast er med i bønn for Solbukta. Takk for alt dere bidrar med økonomisk. 
Vi ønsker alle Solbuktavenner en god sommer. 
 
Varme hilsener fra styret: Svein Christoffersen, leder, Reidar Andreassen nestleder og sekretær.  
Per Ole Ruud, kasserer, Gunn Ruud, Marry Næss. 
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