Kjære gode Vaulali-venner
Aller først, Godt Nytt år til dere alle.
Takker først for god innsats i året som er lagt bak
oss.
Mange har gjennom året vist stor dugnadsinnsats både
inne og ute.
Uten denne gode dugnadshjelpen, hadde ikke Vaulali
vært det det er, og økonomisk ville ikke dette kunne gå.
Takker for god innsats i styret, og all god dugnadshjelp i ulike anledninger.
Dugnader kan deles i tre hovedområder, som alle er like viktige.
All god hjelp på kjøkken i forbindelse med leirer, tilstelninger og selskaper.
En aktiv grønt gjeng som holder uteområdet velstelt, ryddig og fint.
Og en gjeng spreke pensjonister som møtes annenhver mandag og tar på seg det meste.
Mange takk til alle i hop. Dere er til uvurderlig stor hjelp.
En fjerde ting som og bør nevnes og takkes for, er all forbønn for stedet og aktiviteten.
Aktiviteten sist år har vært stor, og til tider travel og utfordrende, først og fremst for Espen og
Sveinung som er faste tilsette.
Foran oss ligger et nytt arbeidsår med nye oppgaver og nye muligheter.
Som de fleste nok kjenner til, så fikk Vaulali tildelt kr 100000 til investeringer i uteområdet fra kommunen
(eiendomskattemidler i utkant strøk).
Denne høsten har en gjeng gjort et stort og godt synlig arbeid.
Det mest i øyenfallende er en stor og praktisk gapahuk, og rensing av tjernet i tilknytning av denne.
Gangstien rundt kommer etter hvert.
Gapahuken mangler enda ildsted, røykavtrekk og torv på taket, men det kommer etter hvert. Det kommer
også nye benker i uteområdene.. Gapahuk området er
tenkt å bli et naturlig samlingssted på leirer.
Tilbakemelding fra besøkende, er at de møter en
leirplass som presenterer seg på den beste måten, dette
gjelder både personalet, bygningsmasse og utearealer.
Dette takket være all den frivillige innsatsen som dere
legger ned.
Litt om bemanningssituasjonen: Espen er tilsatt i
full stilling, Sveinung i deltid stiling.
Utenom dette blir det innleid timehjelp til noen oppgaver.
2018 har vært et aktivt år. Vi har vært vertskap for
28 leirer og 20selskap, med over3156 gjestedøgn og
over 1046 selskapsgjester.
Fermate har hatt 5 kurskvelder og har brukt stedet som
samtalerom et uvisst antall ganger.
Litt spesielt er en konfirmasjonsleir fra Sverige.
Av andre arrangementer kan nevnes Vaulidagen, Julemiddagen og Vaulalibasaren.
I mai hadde vi (Espen, Sveinung og jeg) et møte med regionleder Erik Rørtvedt
Han gav Vaulali de beste skussmål og var imponert av arbeidet, og den dugnadsinnsatsen dere gjør.
Styret og ansatte takker alle som har husket Vaulali i bønn
Takker og for dugnadsinnsats og økonomisk støtte til driften.
Ønske og bønn om et Godt Nytt Arbeidsår, og at evangeliet må få nå nye generasjoner og folkeslag
gjennom det arbeidet som blir drevet på Vaulali.
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