
 
 
 
 
 
 
Kjære Solbuktavenner.                                            Brev september 2016 
 
Håper dere har hatt en god sommer. Når dette skrives har vi hatt en periode med mange flotte 
høstdager. Vi gleder oss over at bøndene har hatt en god innhøsting. Husker du bildet som henger i 
møtesalen på Solbukta? Herren viser sin tjener markene som er modne til høst.  
Ved Guds nåde får vi lov å være med å vedlikeholde Solbukta som et sted Mesteren bruker i det store 
misjonsoppdraget: Vinne mennesker for Guds rike ved å fortelle om Guds fullbrakte frelsesverk ved sin 
sønn Jesus Kristus, vår forløser.   
Matt. 9.v.37-38: Da sa han til sine disipler: ”Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre 
at han vil drive arbeidere ut til sin høst!” Ved Guds nåde får vi tro at dette er vi med på. 
Økonomi: Det er løpende behov for bidrag fra Støttegruppa til vedlikeholdsarbeid. Renovering av 
sanitæranlegget i underetasjen i hovedbygget er neste store prosjekt. Støttegruppas styre har 
signalisert at man gjerne bidrar til dette omfattende arbeidet. 
Solbukta i Fokus blir som vanlig uke 41. Torsdag 13.oktober er Støttegruppas dag. 
 Vi samles til kaffe og rundstykker kl. 11.00 og møte kl. 12.00.  
Gunnar Oseng blir med som taler. Tove og Hans Olav Aune deltar med sang og musikk.  
Kl 14.00 samles vi til middag. Prisen for måltidene er kr. 200.  
Det vil bli anledning til å kjøpe lodd på den store Solbukta-basaren med mange flotte gevinster. 
De som ønsker å delta på måltidene må melde fra til Solbukta innen mandag 10.oktober. 
Telefon: 69 33 11 68, 909 62 556, e-post: post@solbukta.no 
Takk for at du er med og støtter Støttegruppas arbeid for Solbukta.  
Solbukta Ungdomssenter har betydd og betyr mye for mange mennesker unge og eldre. 
 
                   Vi ser fram til å møte dere på Solbukta 13.oktober.                                                                                                                                                                                                    
               Svein Christoffersen, Reidar Andreassen, Marry Næss, Kjell Herland,  
                              Gunn og Per Ole Ruud, Aslaug og Torbjørn Skår.  
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