NYHETSBREV FRA «STUA»
Da begynner sommeren å gå på «hell». Varmestua har kun åpent 3 dager i uka fra uke 26 –
33. Vi er godt besøkt også på denne årstiden, men vi kan med glede observere at det ikke er
registrert noen nye yngre brukere av stedet i sommer.
Rusfrigruppa har tatt sommerferie, og starter opp igjen i uke 34. 2. september 15, reiser
rusfrigruppa igjen til Hemsedal, og alle gleder seg til den flotte årlige fjellturen.
Motivasjonsgruppa holder aktivitetsnivået oppe hele sommeren med treff 2.hver fredag.
Siden 2008, har foreningen Varmestua leid Enggt 21, til å drive Varmestua. Tidligere
Baptistkirken.
Baptistsamfunnet ga vinteren 2015, utrykk for at de ønsket selge bygget. Styret i Varmestua
startet da med å lete etter andre egnede lokaler. Dette førte ikke frem, og for at Varmestua
fortsatt skulle bestå, har foreningen Varmestua besluttet å kjøpe bygget hvor de i dag har
tilhold. Vi fikk en bra pris av Baptistsamfunnet, men det vil gi oss økte økonomiske
kostander. Vi håper og tror at næringslivet i Sarpsborg, og andre interessenter vil støtte vårt
arbeid økonomisk i tiden som kommer. Vi er svært ydmyke og takknemlige for den støtten
som lokalmiljøet viser til Varmestua.
Lørdag 28. november 15, skal Varmestua for første gang arrangere et stort julelotteri, med
blant annet åpent hus. Trekning av Lotteri, salg av kaffe, kaker, brus, pølser etc. Vi håper så
mange som mulig vil støtte oppom vårt lotteri, og komme på vår åpne dag.
Varmestua er stadig i behov av klær og sko. Spesielt klær til menn og sko i store størrelser, er
ofte et stort behov. Klær kan levers på stua i åpningstiden.
Så ønsker vi dere alle en fortsatt fin sommer!
Så vil undertegnede på vegne av styret, takke alle våre frivillige arbeidere som gjør en
fantastisk flott innsats for de i Sarpsborg som trenger vårt tilbud.
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