
 
Brev fra Støttegruppas styre januar 2017. 
 
 
Kjære Solbukta-venner! 
 
Ønsker dere alle et godt nytt år og Guds velsignelse i 2017. 
Av nåde har vi fått stå i tjenesten i Guds rike. Hver på sin plass, men også i fellesskap om Solbukta.  
Mangfoldet i arbeidet er stort, men målet er ett: Å vinne mennesker for Guds rike. 
Rom 8.32:» Han som ikke sparte sin Sønn, men gav han for oss alle, kan han gjøre annet enn gi oss alt 
sammen med ham?»  Gal. 5.4. «Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få retten til 
å være Guds barn». Ef. 2.19. sier at som Guds barn er vi ikke lenger fremmede og utlendinger for Gud. 
Nei, vi er de helliges medborgere og Guds familie. Utrolig hvordan Gud inkluderer oss i sin omsorg. 
 
Denne gangen er det 2 samlinger på Solbukta vi minner om og inviterer til: 
§ Mandag 6.februar er dere velkommen til Solbuktatreff med årsmøte. 

Vi møtes kl. 18.00 og får servert rundstykker, kaffe og te. Årsmøtet starter kl. 19.00.  
Styret legger fram årsberetning og regnskap. Valg til styret og festkomite hører også med. 
Misjonær Odd Åge Ågedal blir med som taler og sanger. 

 
§ Støttegruppas tradisjonelle vårfest er berammet til mandag 3.april kl. 18.00.  

Tidligere generalsekretær Ola Tulluan blir med. Sang og musikk ved Rakkestadteamet. 
Egen invitasjon til vårfesten kommer senere, men det kan være lurt å notere datoen nå.                          

 
Takk for omtanke og forbønn! Takk for alt dere har bidratt med av penger i 2016.  
Som nevnt i tidligere brev er renovering av sanitæranlegget i underetasjen på hovedbygget 
Støttegruppas neste prosjekt. Arbeidet kommer kanskje i gang i løpet av våren. 
Vi håper å se mange av dere på årsmøte mandag 6.februar og senere på vårfesten 3.april. 
 
Varme hilsener fra styret:  
Reidar Andreassen, Per Ole Ruud, Gunn Ruud, Marry Næss,  
Kjell Herland, Aslaug Skår, Torbjørn Skår, Svein Christoffersen. 
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