Kjære gode Vaulalivenner

Godt Nyttår 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.
Året som er gått har vært et godt og aktivt år på mange
måter. Det være seg både dugnadsaktivitet, mange
arrangementer og god økonomi
Takker all god dugnadshjelp i ulike anledninger, og
god innsats i styret.
En godt synlig bevis for dugnadsarbeidet er gapahuken
og tjernet område rundt. Dette er blitt å blitt et naturlig
samlingssted på leirer.
En sprek pensjonistgjeng møtes annenhver mandag, og utfører vedlikehold og nyarbeid
Det var nok mange som ikke var klar over at vi hadde et tjern inne på området. Før gravemaskinen tok tak,
var det helt overgrodd av trær og planter.
Fisken som ble fanget i Østerhusvatnet i fjor høst overlevde vinteren. Kanskje vi snart kan ha fiskekonkurranse?
Dugnaden som drives på kjøkken i forbindelse med leirer, tilstelninger og selskaper. er avgjørende for at
2019 hadde overskudd i regnskapet.
Uteområdene fremstår som park, det er det grønt-gjengen som skal takkes for.
En aktiv gjeng som holder uteområdet velstelt, ryddig og fint.
Store takk til alle dere. Dere er til uvurderlig stor hjelp.
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.
Og utover våren er det mange selskap og leirer som det ønskes hjelp til.
Tilbakemelding fra besøkende, er at de møter en leirplass som presenterer seg på den beste måten, dette
gjelder både personalet, bygningsmasse og utearealer.
Dette på grunn av all den frivillige innsatsen dere legger ned.
2019 har vært et aktivt år, har vært vertskap for 29leirer og 26selskap, med over 2846gjestedøgn og
over 1200 selskapsgjester.
Regionsleder Erik Rørtveit er jevnlig innom og gir gode tilbakemeldinger på arbeidet som blir lagt ned.
Av andre arrangement kan nevnes Vaulidagen med misjons-løpet som innbrakte ca 40 000kr.
Begynn å tren, eller vær med som sponsor eller heiagjeng på Vaulalidagen den 23.august 2020
På julemiddagen 1.desember ble det solgt 176 middager, Det ble en stor suksess.
Vaulalibasaren innbrakte cirka 100 000kr, vant du ikke da, har du ny anledning på årets basar
22.april 2020
Takk for all forbønn for stedet og aktiviteten.
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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