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en plats att längta till sedan 1946

70år



Välkommen till Klintagården!

Fira Klintagården 70 år med Morsdagbuffé.
Söndagen den 29 maj kl. 13.00.
Då visar vi även våra nya rum i Eken.
Anmäl dig till 070 547 22 40 eller
info@klintagarden.se, senast 15 maj.

en plats att längta till sedan 1946

70år

När jag ser ut genom mitt fönster 
spricker dagens regntunga skyar upp 
och himlen blir blå. Påskliljornas gula 
blommor syns under eken och ännu 
en vacker solnedgång lägger sig över 
Klintagården. Det känns inte så länge 
sedan ett snötäcke vilade över går-
den. Men nu är våren och sommaren i 
antågande.

För mig, som ny föreståndare, är det 
nu en intensiv och spännande period av 
planering och förberedelser inför den nya säsongen.

I vår har det gjorts en stor satsning i huvudbyggna-
den Eken med nya dubbelrum på bottenvåning. Jag 
vill önska dig välkommen att boka boende hos oss. 
Välkommen att även besöka vår restaurang för en bit 
mat eller en fika eller kanske du föredrar några kulor 
glass i vårt glasscafé.

Jag vill även önska dig välkommen att ta del av 
programmet du håller i din hand. Ett program med 
varierande innehåll där jag hoppas och tror att det 
finns något för dig, oavsett ålder eller intresse.

Ser fram emot att möta dig i sommar och önskar att 
du vill dela vår devis, 
Klintagården – en plats att längta till.

Mikael Båge

Ehrling som är bosatt i 
Malmbäck är musiklärare 
och kantor som gärna sjung-
er Elvis. ”Det är en befrielse i 
att sjunga det jag gillar, som 
Elvis. Jag uppskattar all hans 
musik och sjunger gärna 
hela repertoaren. Jag mär-
ker dock att jag ofta hamnar 
i hans andliga repertoar. Inte 
för att jag tvingas till det 
utan för att den har en di-
mension som berör mig”.

Se www.klintagarden.se eller www.facebook.com/klintagarden

Serveringen öppen  
från kl. 18.00

18.30 Musikcafé med 
Erling Lundberg ”MY WAY”

Elden tänds på stranden 
ca kl. 20.00

Efter elden fortsätter 
musikcafét med Erling 
Lundberg.

Boka gärna rum eller stuga.
Se program:  www.olandspirar.nu

Mikael Båge
Föreståndare

Öland spirar den 27-29 maj

Fira Valborg på Klintagården 
30 april

Välkomna!

Daniel Pong
Kock - Kökschef

Daniel är sedan många år 
kökschef på Klintagården. 
Han ser till att vi alla får god 
och vällagad mat och serverar 
både husmanskost, á la carte 
och pizza. Daniel och hans per-
sonal hälsar dig välkommen till 
ännu en sommar. 



Midsommarfirande 23-26 juni

Talare, Gunnel Noreliusson, mötesledare Sven Holmquist och Ingarps ungdomskör

Torsdag 23/6  20.00 Sommarkväll i Klintakyrkan.
    FÖR-beredd...?!”

Fredag   24/6  10.00  Bibelstudium i Klintakyrkan ”Från vision till handling”
   15.00 Vi klär midsommarstången
   16.00 Dans kring stången för stora och små
   19.00 Sommarkväll i Oasen. ”FÖR-älskad...?!”
   20.00 Grillen tänds, servering inne och ute
   21.00 Ännu mera dans kring stången
   22.30 Lovsångskväll

Lördag  25/6  10.00 Gudstjänst i Oasen, ”FÖR Jesus...?!
   19.00 Konsert med Ingarps ungdomskör i Oasen
   20.00 Grillen tänds, servering inne och ute

Söndag 26/6  10.00 Gudstjänst i Oasen, ”FÖR-nyad...?!

Midsommarafton

Midsommardagen

14 år och uppåt
Torsdag kväll – söndag lunch, tält och självhus-
håll, eller köp mat i restaurangen för specialpris.
Mer info ang priser och anmälan finns på 
www.klintagarden.se eller 
www.facebook.com/klintagarden

Midsommarläger

INGARPS UNGDOMSKÖR
bildades redan 1971. Sedan dess har 
generationerna bytt av varandra och kö-
ren har kunnat fortsätta att sprida det 
kristna budskapet med sin sång och mu-
sik. Om det finns något som kan kall-
las traditionell ungdomskörsstil, så har 
kören förvaltat och utvecklat den genom 
åren. I vintras släppte kören sin femte 
skiva, I dina händer, en CD med sånger 
som andas tillit och förtröstan.

SVEN HOLMQUIST
är ett välkänt ansikte på 
Klintagården då han i fle-
ra år varit gårdspastor och 
gudstjänstledare vid sam-
lingarna i Midsommarhel-
gen. Älskar husbilslivet och 
ser fram mot extra många 
resor i sommar/höst som 
nybliven pensionär. 

GUNNEL NORELIUSSON
är pastor i Equmeniakyrkan och 
jobbar som Församlingsutvecklare 
i Region Öst och är ett välkänt an-
sikte på Klintagården. Efter flera 
år i Mariefred bor hon och hennes 
man Hans numera i Mullsjö. ”Min 
önskan är att vi alla ska få vara 
med om välsignade möten med 
varandra och Herren”.



v.26 Försommarvecka
Gårdspastor: Magnus och Gina Gidlöf, Oskarshamn

Fredag  1/7  19.30 Sommarkväll på altanen. 
    Gina och Magnus Gidlöf

Lördag  2/7  19.30 Sommarkväll i Klintakyrkan,  
    Årets konfirmander och ledare

Söndag 3/7  10.00 Gudstjänst i Borgholms Missionskyrka

Vi inbjuder till gudstjänster, konser-
ter, föreläsningar, cafékvällar och 
andakter. Beroende på vilken typ av 
samling finns vi i Klintakyrkan, Oa-
sen eller på altanen.
Veckorna 26-30 kommer olika gårds-
pastorer att finnas till hands för gäs-
ter och anställda.
De hoppas att få möta dig vid natt-
vardsbordet, bland husvagnar, på 
olika samlingar eller runt en kopp 
kaffe. Gårdspastorernas finns till för 
samtal om livet och annat som berör. 
Det kan vara bra att veta att pasto-
rerna har tystnadsplikt.
Väl mött på solens och de andliga 
vindarnas ö.

MAGNUS OCH GINA GIDLÖF 
Magnus och Gina bor med 
sina 3 barn i Oskarshamn där 
Magnus tidigare jobbat som 
ungdomspastor i Missionskyr-
kan. Numera är han sportchef 
i Tennisklubben. Gina jobbar 
som kurator.

SOMMARKYRKA

Församlingsläger

Arbetsvecka

Eken är ombyggd

Ny hemsida

Boka in ert församlingsläger 
hos oss i höst!

Kom och hjälp till på gården 
vecka 40.

Nya fina rum är nu klara i Eken.

www.klintagarden.se



v.27 Konfirmationsvecka
Gårdspastor: Violet Andersson, Alvesta

ÖPPET VARJE DAG 
8.00-22.00
under högsäsong.

Glassprovning tisdagar
18.30 - 19.30
vecka 27, 28, 29, 30 och 31
anmälan i receptionen - avgift.

Glasscafét

Sommarprogrammet 
 i samarbete med: 

Studieförbundet Bilda
för kyrka och samhälle

Tisdag   5/7  18.30  Glassprovning, anmälan i receptionen
   20.30 Aftonbön i Klintakyrkan

Torsdag 7/7  20.30  Aftonbön i Klintakyrkan med nattvard

Lördag   9/7  14.00  Kursgenomgång, sång och musik,  
    konfirmander och lärare i Oasen
   18.00  Gudstjänst med nattvard,  
    konfirmander och lärare i Oasen

Söndag 10/7  11.00  Högtidsgudstjänst, konfirmander 
    och lärare i Oasen
   13.00  Sommarbuffé för konfirmander och anmälda
 

Konfirmationsavslutning

VIOLET ANDERSSON 
Violet är numera pastor i Equmenia-
kyrkans två församlingar i Karlskrona, 
Mariedalskyrkan och Emanuelskyrkan. 
Violet är också ett välkänt ansikte på 
Klintagården då hon i 10 somrar varit 
konfirmandledare på gården. Bor med 
sin man Lars i Alvesta.

Glasscafét



v.28 Familjevecka  
Gårdspastor: Christian Lennartsson, Östersund

Sommarkul med Klintapatrullen 
För alla våra unga gäster finns Klintapatrullen v. 28-30. 
Det är en grupp ungdomar som möter barnen genom drama, sång 
o musik under familjetimmen måndag-fredag 10.00-11.00 därefter 
blir det lek, pyssel och lite bus för barnen mellan 4-12 år i Lekis och 
Ligan 11.00-11.45.

För dig som är 13 år och äldre så finns det en träffpunkt på tisdagar 
kl. 20.00. Vi träffas och hittar på något samt fikar och umgås.

Välkomna!

Måndag 11/7  19.30  Föreläsning i Klintakyrkan med Olavi Blomfjord
    ”Det perfekta skottet”

Tisdag   12/7  18.30  Glassprovning, anmälan i receptionen
   20.00 Ungdomssamling
   21.30  Aftonbön i Klintakyrkan

 
Torsdag 14/7  10.00  Sommakul och cirkusskola med Mr Goran
   19.00  Familjekväll i Oasen, Mr Goran och Klintapatrullen
   21.30  Aftonbön med nattvard i Klintakyrkan

Fredag  15/7  10.00  Sommarkul och ballongskola med Mr Goran
   19.30  Sommarkväll på altanen. Matilda och Håkan Rödjemo, Britta Hermansson

Lördag  16/7  10.00 Bibelstudium i Klintakyrkan, Britta Hermansson
   19.30  Sommarkväll i Klintakyrkan. Britta Hermansson, Matilda Rödjemo

Söndag 17/7  10.00  Gudstjänst i Klintakyrkan, Britta Hermansson, Matilda Rödjemo
   19.30  Söndagsro i Klintakyrkan, Familjen Josefsson

OLAVI BLOMFJORD 
har varit polis i närmare 30 år. I sin 
tjänst har han varit med om flera 
dramatiska händelser, däribland 
gripandet av  massmördaren Mat-
tias Flink i Falun 1994. På senare 
år har han mest jobbat med utbild-
ning av poliser. Innan Olavi blev 
polis tävlade han i tyngdlyftning på 
elitnivå, med OS-deltagande 1984 
som främsta merit. Olavi bor utan-
för Falun med sin familj



Sommarkul med Klintapatrullen

FAMILJEN JOSEFSSON 
Familjen Anna-Lena och Billy Josefsson 
Norrköping står för en varierad repertoar 
och tillsammans med Amanda, Isak, Lin-
nea får vi höra deras favoriter.

Mr GORAN 
har under många år synliggjort evangeliet på ett 
pedagogiskt sätt. Han har verkligen hittat sitt sätt 
att berätta om Jesus. Han brukar säga ”Det jag gör 
är trick, men vad Gud gör är verklighet!” Tokroligt 
blir det med spänning, fart och mycket skratt som 
blandas med trolleri, ballonger och buktaleri. Dess-
utom dyker den tokiga talande apan Nicki upp och 
blir en favorit.

CHRISTIAN LENNARTSSON 
Pastor i Evangeliska Frikyrkan i 
Östersund kommer till Klintagår-
den för fjärde året i rad som gårds-
pastor. Med sig har han frun och 
barnen. Att sälja frallor, bada och 
hänga med er campinggäster är 
bara ett måste på ”Bucking-listan” 
för Christian även om det numera 
är några fler mil till Öland. Han ser 
fram emot en varm sommar och 
varma möten med Gud och er.

BRITTA HERMANSSON 
Britta är evangelist i Equme-
niakyrkan och bosatt i Göte-
borg. Arbetar till stor del med 
samtal, gudstjänstmedver-
kan, podcast och retreater. 
Att lyssna till Britta är alltid 
inspirerande och spännande.

MATILDA OCH HÅKAN RÖDJEMO
Matilda har i många år rest som sång-
are i många sammanhang och även i 
år kommer hon till Klintagården med 
sin härliga värmländska dialekt. Matilda 
skriver mycket egen musik alltifrån lä-
sarsångsstil, blues, gospel. Är en lov-
sångare och vill förmedla evangeliet med 
sin musik och då spelar musikstilen inte 
så stor roll. Maken Håkan är gitarrist och 
bluespianist och tillsammans medverkar 
de i Sommarkväll på altanen.



v.29 Sportvecka  
Gårdspastor: Oscar Stålham, Kungsängen

Sommarkul med Klintapatrullen

, friskvårdsaktiviteter hela veckan

 
För alla våra unga gäster finns Klintapatrullen v. 28-30. 
Det är en grupp ungdomar som möter barnen genom drama, sång 
o musik under familjetimmen måndag-fredag 10.00-11.00 därefter 
blir det lek, pyssel och lite bus för barnen mellan 4-12 år i Lekis och 
Ligan 11.00-11.45.

För dig som är 13 år och äldre så finns det en träffpunkt på tisdagar 
kl. 20.00. Vi träffas och hittar på något samt fikar och umgås.

Välkomna!

Klintaloppet

Måndag 18/7  19.30  Föreläsning i Klintakyrkan om friskvård
    med Equmenias pulsgrupp

Tisdag   19/7  18.30  Glassprovning, anmälan i receptionen
   20.00  Ungdomssamling
   21.30  Aftonbön i Klintakyrkan

Torsdag 21/7  19.00  Familjekväll i Oasen, Klintapatrullen
   21.30  Aftonbön med nattvard i Klintakyrkan

Fredag  22/7  19.30  Sommarkväll på altanen. Birger Borgemo. Sång och musik
    med besättningen från missionsbåten Shalom

Lördag  23/7  19.00 Sommarkväll i Klintakyrkan, med Sparf/Camnerin

Söndag 24/7  10.00  Gudstjänst i Klintakyrkan, Sofia Camnerin, musik Sparf/Camnerin
   15.00  Klintaloppet tillsammans med Klinta Camping

SPARF/CAMNERIN
För kusinerna Louise Camnerin, 
Ludvig och Amanda Sparf finns 
det två saker som är väldigt vik-
tiga – Musik och sommar på Klin-
tagården! Louise älskar musika-
ler och uppträder gärna med sina 
kompisar hemma i Hässelby. Lud-
vig och Amanda går i Huskvarna 
musikklasser. Tillsammans med sin 
föräldrar bjuder de på ett somrigt 
program med musik de tycker om.

SOFIA CAMNERIN
Sofia är pastor och 
sedan 2012 biträ-
dande kyrkoledare i 
Equmeniakyrkan. 

OSCAR STÅLHAM
Oscar är familjepastor i Sko-
gakyrkan, Kungsängen. Har 
varit ledare på flera konfirma-
tionsläger på Klintagården när 
han var ungdomspastor i Kal-
mar. Förutom att finnas med 
vid andakter och samlingar är 
han tillgänglig för den som vill 
samtala i enskildhet eller över 
en kopp kaffe.



Sommarkul med Klintapatrullen

Måndag 25/7  19.30  Bibelföreläsning i Klintakyrkan med Peter Bernhardsson

Tisdag   26/7  18.30  Glassprovning, anmälan i receptionen 
   20.00  Ungdomssamling
   21.30  Aftonbön i Klintakyrkan

Torsdag 28/7  19.00  Familjekväll i Oasen, Klintapatrullen m.fl.
   21.30  Aftonbön med nattvard i Klintakyrkan

Fredag   29/7  19.30  Sommarkväll på altanen, Gårdspersonalen 

Lördag   30/7  19.30  Sommarkväll i Klintakyrkan, Stefan Zelvin

Söndag  31/7  10.00  Gudstjänst i Klintakyrkan, Peter Bernhardsson,
    Annica och Elin Båge

   19.30  Söndagsro i Klintakyrkan, Annica och Elin Båge

Sommarkul med Klintapatrullen

STEFAN ZELVIN
Musik har alltid varit en 
stor del av Stefans liv och 
ett uttryckssätt för hans 
tro. Musikaliskt finns en 
stor bredd mellan rock/
pop till gospelkänsla, 
country och jazz.

PETER BERNHARDSSON 
är pastor i Equmeniakyr-
kan och regional kyrkole-
dare för region Öst. Bor 
med sin familj i Jönköping. 
Peter möter du i olika 
samlingar och han finns 
även för dig som vill sam-
tala med någon.

v.30 Familjevecka  
Gårdspastor Peter Berhardsson, Jönköping

 
För alla våra unga gäster finns Klintapatrullen v. 28-30. 
Det är en grupp ungdomar som möter barnen genom drama, sång 
o musik under familjetimmen måndag-fredag 10.00-11.00 därefter 
blir det lek, pyssel och lite bus för barnen mellan 4-12 år i Lekis och 
Ligan 11.00-11.45.

För dig som är 13 år och äldre så finns det en träffpunkt på tisdagar 
kl. 20.00. Vi träffas och hittar på något samt fikar och umgås.

Välkomna!

, friskvårdsaktiviteter hela veckan



v.31 Ungdomsvecka

Vilshärad
310 41 Gullbrandstorpwww.strandgarden.org

Strandgården är mötesplatsen bara ett stenkast från en 
av väst kustens finaste sandstränder!

GROOWE 2016

Välkommen till

Tonårsläger på gården 
2/8 - 7/8

Tisdag   2/8   18.00 Glassprovning, anmälan i receptionen
   21.30  Aftonbön i Klintakyrkan

Torsdag 4/8  21.30  Aftonbön med nattvard i Klintakyrkan

Lördag   6/8  19.30 Sommarkväll i Klintakyrkan, Ingemar och Lilian Gard
    avslutar sommarens programkvällar

Söndag  7/8  10.00  Gudstjänst i Borgholms Missionskyrka

LILIAN OCH INGEMAR GARD
Det är den andliga sången som står på 
deras repertoar. Det handlar om såväl 
gamla läsarsånger som nyare andliga 
sånger och visor. Publiken får lyssna till 
både solo- och duettsånger och det ges 
också tillfällen att sjunga med. Program-
met knyts ihop av Lilians tankar om livet 
och tro.



Utställning i Oasen 30/9-1/10
håll utkik efter information om skördefesten på
vår hemsida och facebook. Konstnärer och hantverkare 
presenteras efterhand.

Grillbuffé fredag och lördag kväll 
 
1/10 19.00  Konsert i Oasen, One Way Brothers

 

Fyrverkeri i Borgholm lördag kl 21.00 som kan ses från 
vår ”Jakobs stege”

Vår restaurang är öppen torsdag kväll – söndag lunch

Skördefesten 28/9 - 2/10

ONE WAY BROTHERS
är en gospelkvartett från Örebro som 
sjungit tillsammans sedan 1972. Reper-
toaren består av i första hand ”Southern 
Gospel”, amerikansk sydstatsgospel som 
gruppen sätter en ära i att få framföra 
på traditionsenligt vis. Sångerna blan-
das med pärlor ur den kristna sångskat-
ten. Stilen präglas av rytmisk växelsång 
med breda stämmor från djup bas till hög 
tenor. Programmet blandar såväl humor 
som eftertanke med det kristna budska-
pet som en röd tråd.

Boka rum och stugor hos oss 
redan nu till skördefesten!

Välkomna!



Hos oss är det lokala alltid nära

öppet 8–21 • sommaröppet 7–23

Hos oss är det lokala alltid nära

öppet 8–21 • sommaröppet 7–23

Hos oss är det lokala alltid nära

Borgholm

Hos oss är det lokala alltid nära

öppet 8–21 • sommaröppet 7–23

Hos oss är det lokala alltid nära

öppet 8–21 • sommaröppet 7–23

Vi tackar alla våra sponsorer för allt stöd. Fo
to

: 
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Thorbjörn Magnusson, Leg. tandläkare
Hornsgatan 13  •  382 40  NYBRO  •  0481-165 20

länken till god mat
www.svenskcater.se

Följ oss på
www.mhfost.se

 www.facebook.com/mhfost

Mercedes - Nissan - Citroën - Suzuki

 Vimmerby 0492-131 00,  131 04
  Mobil 0708-38 25 05
 Västervik  0490-132 50,  132 55
 Mobil 0708-38 25 00

 

 

  

  www.holmstrombil.se 



hyvling    fingerskarvning    målning    impregnering

www.ingarpstra.se     0381-405 00

hyvling    fingerskarvning    målning    impregnering

www.ingarpstra.se     0381-405 00

PUMPVERKSTA´N
Brömsebro - 0455-365005

PUMPAR & HÖGTRYCKSTVÄTTAR

Renovera eller köp ny!
Jämför pris!!

www.pumpverkstan.se

Claes Gränsmark Konst
www.claesgransmark.se

Roland Klackensjö
Mob. 0708-48 52 62

Forserums EL AB

ALLT FÖR KONTORET

• Kontorsmateriel

• Inredning för kontor och offentlig miljö

• Copy och dokumenthantering

• IT-tjänster och infrastruktur

• Städ och hygien

w w w . h a n s s o n s n y b r o . s e

Olle Jonsson
Maskinstation  070-621 30 91

TRYCK PÅ ALLT

www.mediakompaniet.com
0495-200 25

   

Boy 
Furuhästen 

Boy furuhästen är en svensk produkt  
och tillverkas i Tälläng, Småland. 
Boy har sedan 1954 varit en  
alltigenom omtyckt gunghäst.  
 
Gunghästen är hantverksmässigt tillverkad i  
kvistren furu, med svart eller  
röd dekor och kan fås i olika utföranden.  
 

  Medarnas längd 78 cm 
 
  Höjd   65 cm 
 
  Sitthöjd  37 cm 
 
  Bredd   30 cm 

 
 
  AB TÄLLÄNG SNICKERIFABRIK  570 16 KVILLSFORS    TEL. 0383-460060  

0383-46 00 60  •  www.tallang.se  •  tallangsnickeri@telia.com

NYHET!

Pelletsbrännare
Compact och Maxi

Fagerströms Maskin AB
vänder sig till Dig som är verksam inom 

Skog- och lantbruksverksamheten.
Vi är återförsäljare till en rad kända

Skogs- och lantbruksprodukter där bland annat
AGCO Massey Ferguson -  Sampo Agrolux 

Trejon - Welger och Mowi ingår

Vi säljer även
Rottne skogsbruksmaskiner

via ett närliggande bolag, samt Vimmerby klyven
Vimmerby vagnen, Vimmerby sladden 
tre lokalt framtagna omtyckta produkter.

Vi leverar en P-märkt utprovad 
produkt som är lätt att installera. 
Hög effektivitet & driftsäkerhet.

 Extremt strömsnål: endast 12W.
Körbar på alternativa bränslematerial.

Turbingatan 8 - Vimmerby - 0492-100 75 vx
www.fagerstromsmaskin.se

Välkommen med intresseförfrågan! 
0492-100 25

www.traenergi.se   info@traenergi.se

MF-Gräsklippare
till fördelaktiga priser

• Kawasaki 2-cylinder OHV-motor
• Klippdäck 127cm  med sidoutkast
• Elektrisk klipptillslag
• Mulchkit som tillbehör
• 2 styrspakar
• Dubbla hydrostatiska
      transmissioner
• Noll i vändradie
• Snurrbara framhjul

Borgholm 0485-56 48 40

Norrby Västergård 3,  EKSJÖ  -   www.norrbyangar.se

Telefon: 0383-569 80 
Mobil: 070-552 05 80
info@medlovsbygg.se
www.medlovsbygg.se

Vi gör alltid ett 
proffsigt jobb!

Norrby Ängar

www.lgcoll.se



www.skanemejerier.se
Forngatan 22  574 50 Ekenässjön 
Tel: 0383-305 30  Fax: 0383-340 50

www.ekenashyvleri.com

Telefon: 011-168816
Fax: 011-128012
E-post: info@dags.se
Hemsida: www.dags.se

www.ingarp.se



KLINTAGÅRDEN
Klinta Bodars väg 8
387 52 Köpingsvik
Tel: 0485-722 40, 070-547 22 40
E-post: info@klintagarden.se
www.klintagarden.se
www.facebook.com/klintagarden

RECEPTION
Öppet  8.00-22.00
under högsäsong

CAFÉ
Öppet  8.00-22.00
under högsäsong

BUTIK
Öppet  8.00-22.00
under högsäsong

RESTAURANG
under högsäsong
Frukost  8.00-9.30
Lunch   12-14 lö-sö 12-15
Middag  17-19
A la carte  12-20 (v. 26 - 31)

FÖR- OCH EFTERSÄSONG
Gården är öppen från
22 april till 3 oktober.
Se hemsidan för öppettider.

- Samlings- och konferenslokaler  

- Logi i rum, övernattningsstugor, campingstugor 

- Cykeluthyrning  
- Trådlost internet (telia homerun) 

- Beachvolleyplan

ägs och drivs av Svenska Missionskyrkan,
Östra Götalands distrikt, Region Öst av 
Equmeniakyrkan

ALKOHOLPOLICY
Klintagården vill vara en drogfri gård. 
Därför serveras ingen alkohol på gården
och alla våra arrangemang är fria från
alkohol och andra droger.

Vi vädjar till våra gäster på gården och 
campingen att vara goda förebilder, genom 
ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol.

GÅVOR
För att driva Klintagården krävs ständigt 
ekonomiska insatser. Det mesta av prak-
tiskt arbete sker på idéell bas, men hän-
der räcker inte alltid till. Vårt evangeli-
sationsarbete behöver också ditt bidrag. 
Välkommen med en gåva, stor som liten.

Bankgiro: 281-2154
SWISH: 123 282 5404
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en plats att längta till sedan 1946

70år

en plats att längta till sedan 1946
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