
Kjære dere! 
 

Det nærmer seg tiden da Sauevika våkner til liv etter vinterdvalen, og det herligste stedet på 
jord skal fylles med tobeinte «sauer» i alle aldre. 
I tillegg til Normisjonens egne leirer, er det også i år mange som ønsker å leie stedet til 
samling for konfirmanter, folkehøgskoler, menigheter o.a. 
 
Leirstedene våre, slik de blir drevet, er fortsatt avhengig av dugnadsinnsats, og i år har Sidsel 
Bjørnstad og Torhild Nordberg tatt på seg oppgaven med å skaffe frivillige til kjøkkenet, dvs 
de som trengs i tillegg til kokken. 
Denne jobben er ikke vanskelig, og kan passe for alle som har litt ork og arbeidslyst. I praksis 
vil det si å rydde, vaske og holde orden i matsalen, vaske opp (ved hjelp av oppvaskmaskin), 
sette fram - og rydde vekk maten til hvert måltid og evt. bistå kokken med enkle oppgaver. 
Ellers vil det alltid være behov for vedlikeholdsarbeid ute.  
 
Mange av de som har hjulpet til på Sauevika har opplevd det hyggelig og meningsfylt. Andre 
har kjent på at arbeidsoppgavene har blitt litt for tidkrevende. Derfor har vi et ønske om at 
det til enhver tid skal være 3-4 personer som tar seg av de oppgavene som er nevnt. Kanskje 
det er to par som vil reise sammen? Kanskje kunne man få med seg noen venner som ikke 
kjenner Sauevika? Kanskje finnes det familiemedlemmer som kunne tenke seg å bidra? Hva 
med de litt store barna? Her trenger vi også å tenke rekruttering! 
 
Det vi ønsker i første omgang er at dette blir en sak på neste styremøte, og at dere finner en 
kontaktperson som kunne hjelpe oss med å skape et engasjement i foreningen, og slå et slag 
for dugnadsinnsatsen på Sauevika. 
Deretter ønsker vi at denne kontaktpersonen sender sitt navn, mob.nr. og e-postadresse til 
enten Sidsel eller Torhild innen 14.02. Etter hvert vil denne personen bl.a. få tilsendt oversikt 
over dager hvor det trengs hjelp, og holde kontakt med undertegnede. 
Dersom vi ikke hører noe innen denne datoen, vil èn av oss ta kontakt med formann i 
foreningen for å høre hvordan det ligger an. 
 
Vi håper dere har mulighet til  å være med på dette, i så fall ser vi fram til et konstruktivt 
samarbeid – med Sauevika i fokus!  
 
Mvh  
Sidsel Bjørnstad / mob: 91 19 57 67 / e-post: sidsel_bjornstad@hotmail.com 
Torhild Nordberg / mob: 90 91 70 36 / e-post: torhild_nord@hotmail.com 
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