
 

 
 
 
 
 
Brev juni 2016.                         Kjære Solbukta-venner! 
 
Tiden går så fort, sier vi ofte. Det er allerede 3 måneder siden det kom noen ord fra styret i 
Støttegruppa. Juni er første sommermåned. Vi gleder oss over naturen som viser seg i all sin prakt. Når 
dette skrives sitter jeg ute. Det høres sus av fluer, bier, humler. Ei due fløy ut fra en tujabusk tett ved og 
satte seg til å kurre i et tre et lite stykke unna. Alle travelt opptatt med sitt oppdrag i Guds skaperverk.  
Det er fantastisk for tanken at naturen med all sin prakt er Guds verk. Et puslespill så utrolig rikt på 
mangfold fra det dypeste hav til den høyeste topp at vitenskapen bare har klart å ta en liten titt inn i det. 
I dette mangfoldet er mennesket det ypperste av Guds skapning. Ja, vi er skapt i Guds bilde. 
                   
 
I sommer er det planlagt mange arrangementer hvor vi kan komme og høre Guds ord og bli styrket i 
troen. Solbukta har tilbud til barn, unge og eldre. 15.-18.august er det seniorleir. 7.august er dagen for 
Solbuktastevnet med møter kl. 12.00 og 15.30. Trond Bjørsvik og Egil Sjaastad blir med som talere og 
Solkoret synger. Mer informasjon finner du på: www.solbukta.no. 
 
Du kan allerede nå notere deg Støttegruppas dag: Torsdag 13.oktober. 
 
Styret er glade for alle som trofast er med i bønn og givertjeneste. Brev med giro kommer 3-4 ganger i 
året. Vil du støtte arbeidet ut over dette, er kontonummeret det samme: 1594 19 47155.  
Kanskje du kan verve en ny Støttegruppevenn? Vi trenger flere med på laget. 
 
Hilser med Salme 73. v23-24: «Jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder 
meg med ditt råd, og siden tar du meg opp i herlighet.»   Takk for at nettopp du vil være med.                  
            

Kanskje noen av oss møtes på forskjellige arrangementer i løpet av sommeren! 
God sommer ønsker: Svein Christoffersen, Reidar Andreassen, Per Ole Ruud, Gunn Ruud, 

Marry Næss, Kjell Herland, Aslaug og Torbjørn Skår. 
 

 
 
 


