
 
Brev til Støttegruppas medlemmer februar 2022.  
 
Kjære Solbukta-venner! 
Det hender at man sitter og tenker og reflekterer over tiden som har gått. Ofte samtales det om temaet og minner 
dukker fram. Jeg tror det var i 1961. Jeg var leder i en ungdomsforening og vi skulle ha møteuke med Bjørn 
Norheim som taler. Bjørn ønsket at denne uka skulle vi lære en sang og sangen var:» Lær meg å kjenne dine 
veie Og gå dem trøstig skritt for skritt! Jeg vet at hva jeg fikk i eie, Er borget gods og alt er ditt. Men vil din sterke 
hånd meg lede, Jeg aldri feil på målet ser, Og for hvert håp som dør her nede, Får jeg et håp i himlen mer». (530 
i sangboka 1.vers.) Sangen har vært en trøst, oppmuntring og et godt minne å ha med seg i livet.  

Korona-viruset er fortsatt i befolkningen, nå med en mindre farlig variant. Samfunnet åpnes mere og 
mere og vi kan møtes igjen. 
 
 

Styret inviterer til årsmøte i Støttegruppa mandag 28.februar kl. 12 på Solbukta. Vi 
starter med rundstykker, kake, kaffe og te. Deretter samles vi til årsmøte. Frode 
Granerud holder andakt. Gro og Jon Ekeberg sørger for sang og musikk. 
Noter deg også: Støttegruppas vårfest på Solbukta mandag 4.april kl. 18.00.  
Vi får besøk av en gruppe fra Ytre Enebakk som synger og taler.  
 
Takk for omtanke og forbønn for Solbukta! Takk for alt dere bidrar med økonomisk. 
Det arbeides med planer for tilbygg på hovedbygget. Støttegruppa vil være med å bidra til det. 

Støttegruppa for Solbuktas bankkontonummer er: 1594 19 47155.  
Du kjenner kanskje noen som kan bli med i Støttegruppa. Styret trenger hjelp til å få flere med.  
Svein Christoffersen, 906 25 935, 567svein@gmail.com, Per Ruud, 917 42 695, peroleruud@yahoo.no. 

kan kontaktes, og de andre i styret.    Guds velsignelse ønskes dere alle!  
 
 Håper vi møtes på Solbukta!                             Vennlig hilsen Støttegruppas styre:  
 
       Steinar Gulbrandsen, Per Ole Ruud, Gunn Ruud, Marry Næss, Svein Christoffersen, leder. 
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