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SLORANYTT
HVERDAGS

En gård

KAPELL

En vinter
har gått
siden sist
nyhetsbrev.
Selvom det
er stille på
mange
måter her
inne i
skogen. Har
vinteren sin
sjarm.

September 2016 braker det løs.
Vi begynner å bygge
HverDagskapellet /
Stillerommet!!

Traktor dekket punkterte. Det
er litt vei å måke, så det måtte
ordnes. Trond sitt motto: "Det
har jeg ikke gjort før, så det
klarer jeg helt sikkert." Nå har
traktoren to nye bakdekk. Flink
mann jeg har.

Dette er spennende. Bestillinger
på massivtre og vinduer sendes
i disse dager.
Mål:

885,000,-

Rest: 399,665,-

På konto:
291,734,Nå
gleder vi
oss til

Bygget for til nå:
193.601,-

Som dere ser er det samlet inn
over halvparten av det som skal
til. Det er flott. Nå trenger vi et
skikkelig krafttak så vi er i en
best mulig situasjon ved
byggestart.
Følg med på status og annen
informasjon på www.slora.no og
Slora gård på Facebook.
Gavekonto er 2801.39.50859

sauene

Slora Gård

kommer
tilbake
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Sørmarks
kapellet

I januar dro Kapellutvalget i Sørmarkskapellet
igang et lite løft. Vi hadde fått en pengegave til
Sørmarkskapellet i en begravelse etter en god
Sloravenn. Det ble bestemt at taket i kapellet
trengte hvitmaling. Lampene i taket hadde begynt
å ta sikringer og trengte utskiftning. Så det ble
ryddet og vasket ned. En god malermester ble leid
inn. Det ble kjøpt inn nye lamper og elektrikeren
kom. Ny "rydde på plass dugnad" med
Kapellutvalget. Så kom det nye gardiner.
Neste gang du er i Sørmarkskapellet vil du merke
at det har blitt "høyere" under taket og lampene
kan til og med dimmes.
Takk for dugnad innsats og takk for alle som gir
gaver til kapellet. Det er flott med sånne løft.
Sammen driver vi Sørmarkskapellet.

Heldige meg som fikk
vevoppdraget til
Bønnekapellet i Filadelfia
Oslo. Nå er det snart ferdig
og jeg er veldig spent på å
få hengt det på plass.

Vårdugnad i
Sørmarkskapellet

Dugnadsuke.
Disse to flott
pensjonistene drar
igang Dugnads uke
hver høst og vår. I vår
fikk de malt ferdig
Hovedhuset. En
velsignelse for Slora
med slik hjelp! Takk!

Slora Gård
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Et leirsted

Våren
2016

Vi startet med utleie
første helgen i februar.
Da var Kraftverket
menighet på tur. Et
flott nytt bekjentskap.
De sa de storkoste seg
og var veldig fornøyd.
Tradisjon tro kom Kråkstad konfirmantene i
vinterferien. Leder helg for ungdommene i Langhus
og Siggerud menighet hadde vi i februar. Etter Påske
har vi hatt to flotte konfirmant helger med
ungdommer fra Nesodden.

Mai 2016

"Gud lær meg å akseptere
sannheten om meg selv,
uansett hvor vakker den er"

TAKK
For
alle frivillige som jobber og
gir til arbeidet på
leirstedet, i
Sørmarkskapellet og til

Vi hadde besøk av koret Skimix fra Ski menighet en
søndag. Koret sang på Sportsandakten. Så hadde vi
sosialsamling etterpå med middag og hygge. Går du
i kor. Ha en kor dag på Slora. Anbefales!

HverDagskapellet.

Første mai var en gla´dag for oss som bor på Slora.
Da bestemte menigheten i Ski at Gudstjenesten på
denne søndagen skulle være i Sørmarkskapellet. Så
hele menighetsfamilien kom på tur ut i skogen. De
hadde ansvar for andakten. Vi hadde varme griller. Så
var det sporløp og hygge utover dagen. Dette kan
også anbefales! Ta med menigheten din på tur:)

For spennende nytt

Nå braker det løs med 4 helger med barneleire med
barn fra Oppegård. Vi gleder oss!

Renseanlegg på drikkevannet
Som vi har nevnt før har vi fått et pålegg av Mattilsynet om å ha renseanlegg på
drikkevannet vårt her på Slora. Siden vi leverer vann til over 50 mennesker må det

For alle de flotte
menneskene som kommer
på besøk til Slora.

samarbeid til sommeren.
Frelsesarmeen i Askim
ønsker å lage leir for barn
som ikke får reist på ferie.
For alle i Kapellutvalget
som heier, hjelper og
støtter oss!
For at vi får bo her inne i
skogen og være en del av
dette Gudsrike arbeidet.

UTFORDRING

være to barrierer som det heter. Selvom vi i alle år har levert rene vannprøver, fikk vi
ikke utsatt dette pålegget lenger. For at vi skal kunne rense vannet må det først
avkalkes for ellers har ikke UV-rensingen effekt. Dermed ble det avkalkings anlegg
og renseanlegg av den nette sum av 88,617,- Hei hvor det går:) Med rørlegger og
elektriker kommer vi vel opp mot 100,000,- . Gjør man ikke som Mattilsynet sier
kommer de å stenger stedet. Så nå er anlegge kjøpt og blir installert i løpet av noen
uker. Vi må bare si at hvis noen har mulighet til å være med å bidra kommer det
godt med.

Slora Gård
Kollerøysvegen 24
1400 Ski
Tlf: 905 97 057
post@slora.no
Hjemmeside www.slora.no
Givertjeneste: 3000.31.18009
HverDagskapell konto:2801.39.50859

Slora Gård

Klare
å ikke bekymre oss når
regningsbunken på driften
blir enorm. Det har gått
bra i 20 år :)
Cathrine sliter mye med
en utslitt hofte. Tøft med
vasking og gressklipping.
Trenger visdom og mot til
å finne flere gode hjelpere.
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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