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SLORANYTT
Et leirsted

Vi er i gang med utleie i 2015.
Starter alltid året sammen med
Kråkstaskonfirmantene og
lederkurs for Ski i vinterferien. I
år som alltid en flott gjeng
med ungdommer og ledere.
Så har vi hatt lederkurs for
Langhus og Siggerud. Vi er
sååå takknemlig for disse som
kommer igjen år etter år og
bruker oss.
Vi ønsker å være et sted for
Barn og unge her i Follo så
dette er flott!
Etter påske kommer to helger
med konfirmanter fra
Nesodden. Et langvarig og
godt samarbeid. Vi gleder oss!

Slora Gård

En gård

Sauer
på
beite!

Disse sauene treﬀer du på Slora til sommeren

I disse dager
jobbes det med store skogsmaskiner rundt i skogen på
Slora. Vi ønsker å rydde gamle beiter. En god venn og
bonde i Dalafjeringen trenger mer beite til sauene sine
og ønsker å bruke beite hos oss. Da må deg gjerdes og
ryddes. Vi har søkt fylketsmann om støtte til gjerding.
Spennende tider!
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Vevverksted

4 lesepultkleder er lever til Ski
Kirke. En i hver av kirkeårets
farger. En stor opplevelse å få være
med å smykke ut Kirken min.

April 2015

Sørmarks
kapellet

Vi har hatt mange flotte søndager i kapellet i år.
Søndag 8. februar var det samlingsøndag for kapellvakter og talere
etter Sportsandakten. Vi var en flott gjeng på 24 stykker som koste
oss med hjemmelaget tomatsuppe og kringle. Fikk litt
informasjon og fikk snakket med hverandre. Dette er blitt en
tradisjon som har kommet for å bli.
Benytter anledningen til å takke alle trofaste frivillige som gjør det
mulig å drive Sørmarkskapellet.
I 2014 hadde vi 34 andakter. Snitt tilstede på alle andakten var 42
stk. Snitt tilstede på de andaktene som ikke også hadde leietagere
var 14,5 stk. Dette synes vi er flott. Men det er mange som ikke
vet om Sørmarkapellet. Vi ønsker å være et sted for alle som bor i
Follo. Hjelp oss å fortelle om Sportsandaktene. En søndag med
tur, andakt, vaﬀer og kaﬀe er en flott søndag!

Tror det finnes mange
bønnespråk. For meg har veven
mer og mer blitt mitt
bønnespråk. Det var en god
opplevelse å gi fra seg vevene, og
å få fortalt menigheten under
gudstjenesten hva hver vev betyr
for meg. Menigheten tok imot
alt med glede. Jeg er så
takknemlig for at jeg fikk
oppleve dette.

Slora Gård

Vi ønsker hjertelig velkommen til vårdugnad
i Sørmarkskapellet mandag 27.04. kl 17.00
Samlingen starter med et grillmåltid så
viktig med
påmelding på post@slora.no
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HVERDAGS
KAPELL

April 2015

"Det sanneste man kan si
om et menneske, er at det
er elsket av Gud!"

TAKK
For alle frivillige som

I Februar skrev Østlandetdsblad om HverDagskapellet. Stas når lokalpressen

jobber og gir til arbeidet på
leirstedet, i
Sørmarkskapellet og til
HverDagskapellet.

ønsker å fortelle om dette. Les artikkelen her:
For alle de flotte

http://www.oblad.no/Bygger_sitt_eget_kapell_p__g_rdstunet-5-68-29379.html

Mandela bildet som Cathrine har vevet og gitt til inntekt for HverdagsKapellet
har enda ikke fått noen bud. Det er ikke noe bilde som passer over soﬀaen
kanskje. Men det passer fint på et oﬀentlig sted. Kanskje du vet om et kontor el.
hvor dette bilde og motivet hadde passet bra. Gi bud ved å sende en epost til
post@slora.no. Vær med å bygge et Kapell/ stillerom i skogen som alltid vil være
åpent.

konfirmantene og lederene
fra Kråkstad, Langhus Siggerud og Nesodden
For alle i Kapellutvalget
som heier, hjelper og
støtter oss!
For Gode venner som
støtter og hjelper oss.

UTFORDRING
Mål:
885,000,-

Innsamlet nå:
310.500,-

Mattilsynet har pålagt oss å
installere renseanlegg innen
31 august 2015. Vi har godt
vann men forskriften sier at
vi må ha to "barrierer". Vi
har fått et tilbud på ca
70.000. Det har vi ikke
penger til nå.
Visdom, mot og gode ideer
til å få flere til å bruke
Leirstedet. Flere får oppleve
gleden ved å være på Slora
og Slora får bedre økonomi.

Slora Gård
Kollerøysvegen 24
1400 Ski
Tlf: 905 97 057
post@slora.no
Hjemmeside www.slora.no
Givertjeneste: 3000.31.17991
HverDagskapell konto:2801.39.50859

Slora Gård

Flere faste givere i
Givertjenesten, så vi klarer å
bygge opp litt buﬀer til å
takle overraskelser som
stadig dukker opp.
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