
 

SØRUMSAND MISJONSHUS  
Informasjonsskriv fra SFM   -  sommer 2016  

  

Med dette brevet vil vi informere litt om aktiviteten ved Sørumsand Misjonshus i sommer og  
i starten av høstsemesteret.  Styret ønsker å takke alle som har bidratt med dugnadsinnsats 
gjennom snart 20 år. Det er ikke få timer som har blitt lagt ned i vask, stol og bordbæring,  
stryking, servering, vedlikehold mmm  

Nå når det ukentlige renholdet er overført et firma, hadde vi lyst til å vise alle at vi setter stor  

pris på innsatsen den enkelte har lagt ned.  Derfor inviterer vi alle medlemmer og venner av 

Sørumsand misjonshus til: 

Felleskapsfest fredag 19.8.2016 kl 1800  

Det blir servert grillmat fra Rosenberg og vi byr på forskjellige kunstneriske innslag.  

Så håper vi noen kan bidra med muntre minner fra ting dere har opplevd under arbeid på 

Misjonshuset. Har du en god historie, så ta kontakt med Helge D. Historiene vil vi prøve  

å sy sammen til et kåseri på festen.   

Festen er gratis.  Påmelding innen 10. august til Helge D. pr E-post eller telefon/SMS.  

E-post  hdann@online.no   Tlf: 905 36 852  

 

Åpningssamling 28. august kl 1700 

blir i år som i fjor – sammen med søndagsskolen. Det blir en samling for hele familien. Det blir 

andakt, lek og utlodning. Ta gjerne med et fat med frukt/kake/kjeks og en liten ting til utlodningen.  

Huset står for saft og kaffe/te.  

  

Sommeren på misjonshuset 

Misjonshuset er stengt for all aktivitet i hele juli måned. Det er også begrenset aktivitet fra St. Hans 

og fram til fellesskapsfesten 19.8. I denne perioden har styret fordelt ansvaret og vil ha et jevnlig 

tilsyn med huset gjennom sommeren. 

Har du behov for å ta kontakt med den ansvarlige, vil du finne liste over hvem som til enhver tid 

har ansvaret oppslått på oppslagstavla ved nedre inngangen.  

 

Julemarked  19.11.2016  

Komiteen er i gang med arbeidet. Har du ideer til salg, utlodning eller aktivitet under markedet,  
så ta kontakt med Tove (tlf. 900 45 576) 
 

God sommer til alle, og velkommen til mange samvær til høsten.  
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