
 

 
 
Brev mars 2016. 
 
Kjære Solbukta-venner!   
 
Dere inviteres til Vårfest mandag 4.april. Vi samles kl 1800 til kveldsmat og suppe /rundstykker. 
Kl 1900 festkveld. Misjonærene Janne og Rune Mjølhus blir med som talere.  
Svinndal Musikklag deltar. Gave til Støttegruppas arbeid for Solbukta. 
 
På årsmøtet 08.02. ble Svein Christoffersen gjenvalgt som leder. Reidar Andreassen, Aslaug og 
Torbjørn Skår ble gjenvalgt til styret. Knut Andresen ble takket etter 15 år i styret, derav 8 år som 
leder. I 2015 ble kr 100 000,- overført til Solbukta, pluss 50 000,- nå på nyåret. 
Styret skal ha konstituerende møte, men dette brevet går ut i forkant av det møte. 
Solbukta i Fokus blir som vanlig uke 41. Vi minner allerede nå om torsdag 13.oktober som er 
Støttegruppas dag. Vi kommer senere tilbake med program for dagen og invitasjon til samlingen. 
Styret er glade for alle som trofast er med i bønn og givertjeneste. Brev med giro kommer 3-4 ganger i 
året. Hvis du har anledning og vil 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. 
E-post? Hvis du har e-postadresse, og synes det er greit å få informasjon der, kan du sende den til: 
Svein som har e-post 123svein@online.no eller Per Ole peroleruud@yahoo.no .  
Vi håper du også denne gangen har anledning til å gi en gave til Støttegruppas arbeid for Solbukta.  
En institusjon i Guds rikes arbeid som har betydd og som betyr mye for barn, unge og eldre. 
Vi hilser med Kol 1. v.23: ”Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og faste, uten å la dere rokke i det håp som 
evangeliet gir.”                   
 

Takk for at nettopp du vil være med.                    
                          Vi ser fram til å møte dere på Solbukta mandag 4.april                                                                                                                                                                                                    
             Svein Christoffersen, Reidar Andreassen, Per Ole Ruud, Gunn Ruud,  
                        Marry Næss, Kjell Herland, Aslaug og Torbjørn Skår.  
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