
 
 

Brev fra Støttegruppas styre februar 2018 
 
Kjære Solbukta-venner! 
 
Vi er godt inne i det nye året, men sier likevel: Godt nytt år og Guds velsignelse. 
Gud velsignet arbeidet på sin åker også siste året. Vi har fått stå i tjenesten på hver vår plass under 
Guds kjærlighet og omsorg. I Støttegruppa står vi samlet om å bidra til å vedlikeholde Solbukta. 
Mangfoldet i arbeidet i Guds rike er stort, men målet er ett: Å vinne mennesker for Guds rike. 
Joh. 3. v.16:» For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 
på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv». 
                          
Denne gangen er det 2 samlinger på Solbukta vi minner om og inviterer til: 
 
• Mandag 26.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. Per Ruud holder andakt og Gro og Jon 
Ekeberg synger. 
 

• Støttegruppas tradisjonelle vårfest er berammet til mandag 23.april kl. 18.00.  
Asbjørn Kvalbein blir med og «Solkoret» deltar med sang og musikk. Egen invitasjon til vårfesten 
kommer senere, men det kan være lurt å notere datoen.                                                

 
Takk for omtanke og forbønn! Takk for alt dere har bidratt med av penger i 2017.    
Denne gangen er vi invitert til å hjelpe til med utskifting av inventar/ madrasser på rommene i 
hovedbygget. Kostnadsanslaget på dette er ikke klart, men vi bidrar med det som gjøres mulig av dere. 
                     
Kanskje du kjenner noen som kunne bli med i Støttegruppa. Det mange som har gode minner fra 
Solbukta lagret i sitt hjerte. Styret trenger hjelp av dere for 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. 
 
Håper vi møter mange av dere på årsmøte mandag 26.februar og senere på vårfesten 23.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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