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Kjære venner av Sørumsand Misjonshus.  

 

Vi har kommet til august måned og sommeren er på hell. Vi har så smått kommet i 
normalt gjenge etter ferie og forhåpentligvis gode dager. Med det starter også 

virksomheten på Misjonshuset opp igjen.  
I juli har det foregått en omfattende oppussing av huset. Hele huset er malt utvendig, 

vinduer og dører er frisket opp og hele trapperommet inne er også blitt malt.  Det har 
blitt riktig fint. Takk til alle som støtter opp om Misjonshuset.  Det har gjort det mulig 

for oss å gjennomføre denne oppgraderingen.  
 

Vi minner om at vi gjerne vil at så mange som mulig har tilgang på en  epost-adresse 
som dere kan motta skrivet på. Ønsker du å motta skrivet, sender du en melding til 
hdann@online.no Skrivet er også lagt ut på: www.sorumsandmisjonshus.no. 

 
 

 En kveld om Israel og Den Norske Israelsmisjon -  
Onsdag 5. august hadde vi besøk av Helene og Andreas Johansson. De er nå bosatt i Israel 
og arbeider der innen Den Norske Israelsmisjon. Det ble en fin kveld og godt besøkt var den 
også. Misjonshuset ønsker hele familien Guds rike velsignelse over tjenesten.  

 
 Høstens program på Misjonshuset 

Søndag 30. august blir det åpningsfest. Den blir sammen med Søndagsskolen. Jf egen plakat. 
Programmet for høsten følger med dette brevet.   
 

 Julemesse, lørdag 21. november 
Erna og Haldis med flere har også i år sagt ja til å lede julemessekomiteen. Ta gjerne kontakt 
med dem om du sitter på ideer, eller har bidrag.  Sett av lørdagen. Vi trenger mange hender for 
å gjennomføre denne dagen.  

 
 Nøkkelregistrering  

Nå i høst vil vi foreta en nødvendig registrering av nøkler til Misjonshuset   Det er flere år siden 
vi gikk gjennom listen. Personer uten behov for nøkkel bes å levere disse tilbake. Vi har bare et 
visst antall og flere sentrale brukere mangler nå nøkkel.  Ta kontakt med Kjell for fornyelse 
eller innlevering av nøkkel.  Dette kan gjøres i forbindelse med arrangementer på huset.  

 
 Be for Misjonshuset. 

En viktig tjeneste for Misjonshuset er at dere ber for virksomheten og oss som er 

valgt til å styre den.  
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