
 
 

 
 
 
Brev februar 2020. 
 
Kjære Solbukta-venner. 
 
Vi er godt i gang med året 2020. Man gjør seg refleksjoner over det store vi får være med på. Av nåde 
får vi stå i tjenesten å være med å bygge Guds rike. Mennesker nås med evangeliet og får høre at 
Jesus Guds sønn ble menneske. Han tok våre synder på seg. Han ble naglet til korset for oss og ropte 
ut: «Det er fullbrakt». I graven ble han lagt og stod opp fra de døde 3.dagen. Vår Frelser seiret over 
døden. Han seiret for oss. Den som tror på Jesus, Guds sønn, skal ikke fortapes, men eie det evige liv. 
 
Ny garasje:  
Vi gjentar en utfordring fra siste brev. Styret for Solbukta ønsker å bygge ny garasje ved innkjøringen til 
området og rive den som «står» der. De utfordrer oss til å være med på et ekstra økonomiløft. Målet er 
at vi i fellesskap skal klare 50 000 ekstra til garasjen. Håper du vil være med å ta utfordringen slik 
det passer for deg. Rammen for bygget er ca. 300 000 pluss mye dugnadsarbeid.   
 
Etter ønske fra medlemmer har styret vedtatt å invitere til årsmøte på dagtid. 
Årsmøte blir mandag 24.februar kl. 12.00. Vi starter med rundstykker, kaffe og te. 
Kl. 13.00 setter vi årsmøte. Saker er: Årsberetning, regnskap, valg, informasjon. 
Misjonær Odd Åge Ågedal holder andakt og synger for oss. 
 
Vårfesten blir mandag 30.mars kl. 18.00. Da får vi besøk av en sekstett fra Ytre Enebakk. De 
har også med taler. Nærmere om det i neste brev. Kan være lurt å notere datoen.  
Solbukta er et redskap i Guds rikes arbeid som har betydd og som betyr mye for mange mennesker. 
Støttegruppa vil være med og utvikle det videre. Flott at vi er mange som står sammen om det. 
 
Takk for at du vil være med.    Vi ser fram til å møte deg på Solbukta 24.februar.                                                                                                                                                                                                   
 
I Styret: Svein Christoffersen, Reidar Andreassen, Per Ole Ruud, Gunn Ruud, Marry Næss.  
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