
 
 
 
Brev fra Støttegruppa for Solbukta mars 2020. Kjære Solbukta-venner! 
 
Det er med stor glede vi ønsker dere velkommen til:  
          
Støttegruppas vårfest på Solbukta mandag 30.mars kl.18.00. 
 
Kvelden starter med felles måltid hvor det serveres suppe og mye annet godt. 
Tidligere generalsekretær Ola Tulluan blir med som taler. Han er også med i mannsgruppa fra 
Ytre Enebakk misjonshus som deltar med sang, musikk og vitnesbyrd.   
      
På årsmøte 24.02. ble Svein Chr. gjenvalgt som leder. Steinar Gulbrandsen ble nytt styremedlem. 
Reidar Andreassen ønsket å trekke seg etter mange år i styret. Takk til Reidar for trofast innsats.   
Kr. 15000 er overført Solbukta i 2019. Saldo bank 31.12.: 78980. Styret for Solbukta ønsker at 
Støttegruppa skal bidra til nytt garasjebygg. Støttegruppas mål er å bidra med kr.100 000.  
  
 
Kjenner du noen som kan bli med i Støttegruppa? Mange har gode minner og opplevelser fra 
Solbukta. Kan du hjelpe til med 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 og de andre i styret. 
             
1.Kor.3 v.5-9: «Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi 
det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. Derfor er de ikke noe, 
verken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. Den som planter og 
den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, og 
dere er Guds åkerland, Guds bygning.»  
                 
Takk for omtanke og forbønn for Solbukta. Takk for økonomisk støtte. 
Vi håper mange kommer til vårfesten mandag 30.mars. 
                     
Varme hilsener og Guds velsignelse ønskes dere fra Støttegruppas styre:  
Per Ole Ruud, Gunn Ruud, Marry Næss, Steinar Gulbrandsen, Svein Christoffersen, leder. 
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