
 
 
Til hyttefolket på Gautestad!                               Gautestad 10/2 -2020 
 

Litt informasjon fra oss på Misjonssenteret! 
 
Først vil vi få takke for det gode samarbeidet vi har med dere hyttefolk. Det er alltid gildt å slå av en prat 
enten det er ved vannkrana eller dere stikker innom en tur. 
De aktive dugnadsarbeiderne på senteret går stadig nedover i antall, så i år har vi ikke klart å få noen til å 
være der oppe fast i hele vinterferien. Noen av oss vil nok være der en del på dagtid for å gjøre litt 
forberedelser og forefallende arbeid. Da er dere hjertelig velkommen innom. 
Det vil bli fast åpningstid fra kl.16-19 hver dag slik at det er mulighet for dere som ønsker en dusj! 
Vi har heller ikke i år aviser og kiosken har et begrenset utvalg. Litt melk og brød har vi på lager. 
 
Familieleiren går som vanlig den første helga i vinterferien 14-16 febr. Den er fulltegnet  
 
Årsmøte 21.feb. og basar 22. kl.17:00 blir også som vanlig. I år er det en ekstra grunn til å møte opp på 
basaren for daglig leder Vidar Gundersen slutter ved senteret fra 1mars.  
 
I påska er senteret bortleid til private fra 4-7 april. Fra tirsdag vil det være folk på senteret for å gjøre klart 
til påskemøte som varer fra onsdag til andre påskedag.  
I år som tidligere er det Nils Kåre Strøm og Arne Arnesen som har møtene. 
Erik Kjebekk vil torsdag, fredag og søndag kl.15 ha kåseri om Trygve Bjerkreim, hans liv og sanger. 
Frode Rauan m. flere vil delta med sang. 
Alle møtene er åpne og alle er hjertelig velkommen! 
 
Borghild Kjebekk 
 
 

 
 

Åpningstider 

 Vinterferien: 

Mandag – fredag kl. 16-19 

 Har du behov For noe så ring 45 47 42 69 

Det kan godt hende vi er der utenom fast 

åpningstid!! 

Påska: 

Åpent fra tirsdag - 2påskedag 

. 

 

 


