
 
 
Brev til Støttegruppas medlemmer april 2019.  
 
Kjære Solbukta-venner! 
Vi er i fastetiden og står ved inngangen til påskehøytiden. Bibelen forteller at det skjedde mye de siste 
dagene før påske. I Matt. Kap. 20 leser vi at Jesus for tredje gang forteller disiplene at han skal dø. I 
Jeriko satt to blinde ved veien. Da de hørte Jesus gikk forbi ropte de på han. Han rørte ved deres øyne 
og de fikk synet igjen. I Kap. 21: Da de nærmet seg Jerusalem sendte Jesus to disipler inn i byen for å 
hente en eselhoppe og en fole som stod bundet. Så red han inn i byen og folkemengden ropte:  
 
Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn.  
Disse ordene er et gløtt inn i det som skjedde dagene før Jesus ble tatt til fange og dømt for at vi skulle 
gå fri. Jesu ord på korset:» Det er fullbrakt!» betyr at synden er sonet og veien til Faderen er åpen. 
 
 
Det er med stor glede vi ønsker dere velkommen til  

Støttegruppas vårfest på Solbukta mandag 29.april kl. 18.00. 
Kvelden starter med felles måltid hvor det serveres suppe og mye annet godt. 
Torleif Belck-Olsen blir med som taler og vi får besøk av Tryggheim-musikken fra Rakkestad.  
 
I 2018 ble kr.50.000,- overført til Solbukta. Midlene er brukt til oppussing av Fjelly.  
Neste prosjekt er støtte til utskifting av diverse utstyr på overnattingsrommene i hovedbygget. 
 
Takk for omtanke og forbønn for Solbukta! Takk for alt dere bidrar med økonomisk.   
Kanskje du kjenner noen som kan bli med i Støttegruppa. Mange har gode minner og opplevelser 
fra Solbukta. Styret håper dere kan hjelpe til med å få flere med på laget. 
 
Svein Christoffersen, 906 25 935, 567svein@gmail.com, eller Per Ruud, 917 42 695, 
peroleruud@yahoo.no. kan kontaktes, men selvfølgelig også de andre i styret. 
 
Noter deg at Støttegruppas dag i år er berammet til torsdag 10.oktober med samling fra kl.11.00. 
Håper vi møter mange av dere på vårfesten mandag 29.april. 
 
Varme hilsener og Guds velsignelse ønskes dere fra Støttegruppas styre:  
Reidar Andreassen, Per Ole Ruud, Gunn Ruud, Marry Næss, Svein Christoffersen, leder.  
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