m
a
r
g
o
r
p
r
a
m
m
o
S

Foto: Jan Videvik

2017

en plats att längta till

sedan 1946

Välkommen till Klintagården!

Midsommarfirande 22-25 juni
Talare Anders Blåberg, mötesledare Sven Holmquist, sång Bågesund och Nilsson

Att planera sommarens program är en
utmaning. Det är många bitar som skall
komma på plats. Val och beslut som skall
verkställas. Samtidigt som det kan vara
både tidspress och vånda är det spännande att se hur innehållet växer fram. Till
slut blev det detta program som ni nu håller i er hand. Vi hoppas och tror att det är
ett varierande program som har något för Mikael Båge
både äldre och yngre. Det är lite av Klinta- Föreståndare
gårdens önskan, att få vara en mötesplats
över generationsgränser, livserfarenhet
och värderingar. Klintagården – en plats att längta till.
Även om det i år inte har gjorts någon satsning lika förra
årets omfattande renovering av rummen i Eken så har
det ändå utförts mycket underhåll och renoveringar under
vintern. Tack till alla er som på olika sätt varit delaktiga i
allt som gjorts och som görs. En gård som Klintagården
vore omöjligt att driva utan alla era insatser.
Nu får vi med spänning och förväntan se fram emot en
skön sommar tillsammans på Klintagården. För egen del
blir det lite extra spännande att få vara med ännu en
sommar. Förra sommaren var allt nytt och det var mycket
att lära. I år har jag med mig den erfarenheten och önskar att jag tillsammans med er skall få en skön och välsignelserik sommar. En sommar med mycket sol och bad,
grillkvällar, restaurangbesök, spännande möten och goda
samtal. Men inte minst vila och avkoppling.
Väl mött till ännu en sommar på Klintagården.
Mikael Båge

Daniel Pong
Kock - Kökschef

Fira Valborg på Klintagården
30 april

Tema:
Bibeln mitt i allt

Restaurang/Café
öppnar kl. 18.00
18.30 Musikcafé med
Roberth och Irene Johansson
Elden tänds på stranden
ca kl. 20.00
Efter elden fortsätter
musikcafét.

Välkomna!

Med HUMOR och SÅNGPROGRAM i bagaget.
Roberth Johansson i Aneby är
sångaren, kompositören och författaren av den populära bokserien Humor i helgade hyddor
som hittills sålts i över 100.000
exemplar.
Som en följd av framgången
med bokserien reser Roberth
numera land och rike runt med
olika program till många platser
om året, oftast tillsammans med
sin hustru Irene.
Titeln på boken På upptäcktsfärd i sångens värld har blivit det
mest vanliga temat vid samlingar med Irene & Roberth Johansson under de allra senaste åren.

Torsdag 22/6

Boka gärna rum eller stuga.
Program: www.olandspirar.nu
mor sö

ett väldukat buffébo

d
mevårt
Fira Mor vid
väldukade buffébord.
Pris 195 kr.

20.00 Sommarkväll i Klintakyrkan.			

Midsommarafton

Fredag 23/6

10.00 Bibelstudium i Klintakyrkan
			”Våra favoriter” Kol 3:12-17
		

15.00 Vi klär midsommarstången tillsammans

		

16.00 Dans kring midsommarstången
			för stora och små
		

19.00 Sommarkväll i Oasen

		

20.00 Grillen tänds, servering inne och ute

		

21.00 Ännu mera dans kring stången

		

22.30 Lovsångskväll

Morsdagbuffé!
Midsommardagen

13.00
ndagen den 28/5 kl.

195:- inkl.
måltidsdryck
& kaffe
kaffe
inkl. måltidsdryck &

Generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet, tidigare pastor och ledare för Evangeliska Frikyrkan. Bor
i Uppsala och håller gärna till på Öland under sommaren. Anders har ett stort hjärta för församlingen
och Bibelläsning. Detta har följt honom genom åren.
Att ägna sig åt odling, träning, sina fyra barn och
barnbarn är en avkoppling för honom.

			

agbjuffé!
Öland Spirar 12
orsdma
M-14
Fira
MORSDAGSBUFFÉ
28/5
kl.13.00
rd på Klintagården.

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 personal hälsar dig välkommen till
ännu en sommar.

ANDERS BLÅBERG

Lördag 24/6
10.00 Gudstjänst i Oasen,
Fira mor söndagen den 28/5 kl. 13.00
			”Bibeln - en dag i taget” Kol 3:16
med ett väldukat buffébord på Klintagården.
		
19.00 Konsert med GLANS i Oasen E nt ré100:Pris 195 kr.
		
20.00 Grillen tänds, servering inne och ute

Kom och bo en eller flera nätter i våra
hotell- och pensionatrum.
flera nätter
Hotell- och pensionatsrum
Kom och bo en eller med
l- eller pensio
hotel900:morsdagsbuffé
från
i våra

natrum!

inkl.
& kaffe
fr 900 kr
uffémåltidsdryck
agb

Boka på 070-547
40
el.med frukost & Morsd
belrum
t i dub
En nat22
info@klintagarden.se
en plats att längta till

Söndag 25/6

sedan 1946

! och bo en eller flera nätter
VälkommenKom

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

i våra70hotelleller pensionatrum!
547 22 40

10.00 Gudstjänst i Oasen, ”Hjärtats språk” Fil 1:3-11
			Sång, Annika Båge

SVEN HOLMQUIST
Sven är ett välkänt ansikte på
Klintagården då han i flera år varit gårdspastor och även varit mötesledare vid samlingarna under
midsommarhelgen. Även i år har
vi glädjen att få ha Sven som ledare av gudstjänster i midsommar.
Sven älskar husbilslivet och ser
fram mot många och långa resor
tillsammans med hustrun Christina, som pensionär.
BÅGESUND och NILSSON
Från Linköping med rötterna i Ryttargårdskyrkan
delar sångkvartetten Bågesund o Nilsson sin gudstro,
och vill genom sången vara
till uppmuntran för andra.

GLANS
Gittan, Andreas, Viktoria och Johannes Glans. En familj där musiken
flödar i alla dess former. Gittan
och Andreas är rutinerade musiker
sedan många år tillbaka. Gittan
är känd från bl. a SVT:s På Spåret
där hon var med i bandet. Andreas
medverkan i höst i Les Miserables i
Jönköping. Viktoria studerar musik
På Musikhögskolan i Stockholm och
Johannes går på SVF:s musiklinje i
Jönköping.
Musiken blandas ifrån de generationer de representerar. Soul, pop,
visa, musikal och jazz.

v.26 Försommarvecka

v.27 Konfirmationsvecka

Gårdspastor: Kristina Johansson, fredag-söndag

Gårdspastor: Kristina Johansson, måndag-fredag

Lördag 1/7

Tisdag 4/7

19.00 Sommarkväll på altanen
			Glada Toner från Alsterbro

Söndag 2/7

		
Torsdag 6/7

10.00 Gudstjänst i Borgholms Missionskyrka

		
19.00 Sommarkväll i Klintakyrkan,
				
Årets konfirmander och ledare

GLADA TONER
Vi är en sång och musikgrupp som spelar dragspel, fiol och ukulele.
Vi vill sprida Glädje med vår sång o musik! Glada Toner heter vi och kommer
från Alsterbro med omnejd.
KRISTINA JOHANSSON
Pastor i Filadelfia Högsby och Missionskyrkan
Berga sedan ett antal år, men med bakgrund
som sjuksköterska. På fritiden gärna ute i naturen eller med fingrarna i en degbunke. Ser
fram emot att möta campinggäster och andra
besökare på Klintagården.

SOMMARKY

18.30 Glassprovning, anmälan i receptionen
21.00 Aftonbön i Klintakyrkan
21.00 Aftonbön i Klintakyrkan med nattvard

Konfirmationsavslutning
Lördag 8/7
14.00 Kursgenomgång, sång och musik,
				
konfirmander och lärare

Glasscafét
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.

		
18.00 Gudstjänst med nattvard,
				
konfirmander och lärare

RKA

Vi inbjuder till gudstjänster, konserter, föreläsningar, cafékvällar och
andakter. Beroende på vilken typ av
samling finns vi i Klintakyrkan, Oasen eller på altanen.
Veckorna 26-31 kommer olika gårdspastorer att finnas till hands för gäster och anställda.
De hoppas att få möta dig vid nattvardsbordet, 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 pastorerna har tystnadsplikt.
Väl mött på solens och de andliga
vindarnas ö.

g
Fö r s a m li n g s lä

er

Boka in ert församlingsläger
hos oss i höst!

Arbetsvecka

Kom och hjälp till på gården
vecka 40.

Söndag 9/7

11.00 Högtidsgudstjänst i Oasen,
			konfirmander och lärare
		

13.00 Sommarbuffé för konfirmander och anmälda

Sommarprogrammet
i samarbete med:

v.28 Familjevecka
Gårdspastor: Violet Andersson

med Klintapatrullen
SommarFörkul
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 10/7

19.00 Föreläsning i Klintakyrkan med Gunnel Lorentzon

			
Tisdag 11/7

”När det oväntade händer” E nt ré100:-

18.30 Glassprovning, anmälan i receptionen

		20.00 Ungdomssamling
		
Torsdag 13/7

21.30 Aftonbön i Klintakyrkan

19.00 Familjekväll i Oasen, Mr Goran och Klintapatrullen

		

21.30 Aftonbön med nattvard i Klintakyrkan

17.00 Grillbuffé med Markus Wilmén, Svensk Cater och Daniel Pong

		

19.00 Sommarkväll på altanen, Violet Andersson och gårdspersonalen

Söndag 16/7
		

SPARF/CAMNERIN
Visa, pop och musikal mixad till en somrig blandning i Klintakyrkan.
Ludvig, Amanda och Louise, tre musikintresserade kusiner bjuder på ett blandat
program.

Är tillbaka igen och 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. Dessutom dyker den
tokiga talande apan Nicki upp och blir en favorit.

10.00 Vardagskul med Mr Goran

		

Lördag 15/7

Mr GORAN

10.00 Vardagskul med Mr Goran

		

Fredag 14/7

GUNNEL LORENTZON
berättar om sin erfarenhet
att förlora fyra familjemedlemmar i en olycka.

VIOLET ANDERSSON
Violet är pastor i Equmeniakyrkans två församlingar i
Karlskrona, Mariedalskyrkan och Emanuelskyrkan.
Violet är också ett välkänt
ansikte på Klintagården då
hon i 10 somrar varit konfirmandledare på gården.
Violet, som även kan tituleras farmor, bor med sin
man Lars i Alvesta.

19.00 Sommarkväll i Klintakyrkan, Sparf/Camnerin
10.00 Gudstjänst i Oasen, Sofia Camnerin, musik Sparf/Camnerin
19.00 Söndagsro i Klintakyrkan, Axel och Sofia Dahlin

SOFIA CAMNERIN
Sofia Camnerin, teologie doktor och biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan,
berättar om sin bok: När livet stramas åt
skärps blicken.
Det är en stark personlig skildring av hur
det är att leva med barn med neuropsykiatriska diagnoser. I boken reflekterar
hon också över förlåtelse, försoning och
sin kristna tro.

JOSEFIN STENMARK
Diakonia är Equmeniakyrkans och
Svenska Alliansmissionens biståndsorganisation. Organisationen finns på
plats i drygt 30 länder och jobbar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för demokrati, fattigdomsbekämpning, rättvisa och fred. Josefin
Stenmark, som jobbar i receptionen, är
också en representant för Diakonias lokalgrupper i Sverige och berättar gärna
om kampen för en rättvis värld. Kom
och prata med Josefin för att veta mer
om hur du kan vara med och bidra!

AXEL DAHLIN
Axel arbetar till vardags som musiker i Svenska
Kyrkan, Jönköping. Han är även engagerad i
Equmeniakyrkans musikutgivning Brukssånger, och
arbetar nu med nya läger-och andaktssånger till
equmenia scout. Axel, som kommer tillsammans
med sin fru Sofia, sjunger lågmäld pop på svenska.
Materialet är till stor det eget, men här finns även
låtar av favoriter så som Tomas Andersson Wij, Lisa
Ekdahl och Leonard Cohen.

v.29

v.30 Familjevecka

PULS - tro och idrott, friskvårdsaktiviteter hela veckan

Gårdspastor: Christian Lennartsson

Gårdspastor: Sven Holmquist

kul med Klintapatrullen
Sommar
För alla våra unga gäster finns Klintapatrullen, se v. 28 för tider.

Sommarkul med Klintapatrullen

SommarPuls

För alla våra unga gäster finns Klintapatrullen, se v. 28 för tider.

Denna vecka kommer ett härligt gäng från equmenia och bjuder in till
olika idrottsaktiviteter. Två gånger om dagen får du chansen att träna,
svettas, leka, springa och dansa. Ett morgonpass och ett kvällspass med
varierande innehåll.
Välkomna!

Måndag 17/7

19.00 Föreläsning i Klintakyrkan, Sofia Camnerin
			”När livet stramas åt skärps blicken” E nt ré100:-

Tisdag 18/7

18.30 Glassprovning, anmälan i receptionen

		

20.00 Ungdomssamling, Klintapatrullen

		

21.30 Aftonbön i Klintakyrkan

Torsdag 20/7
		

19.00 Familjekväll i Oasen, Klintapatrullen
Klintaloppet tillsammans med Klinta Camping
MARIA GUSTIN-BERGSTRÖM
är tillbaka på Klintagården, med sin
Sommarkväll på altanen. Besättningen från
man Mikael Bergström på piano och
missionsbåten Shalom bjuder på sång, musik och 						
några musikervänner. Marias sångberättelser från land och hav
er kan beskrivas som en blandning

19.00 Sommarkväll i Klintakyrkan, Maria Gustin-Bergström

Söndag 23/7

10.00 Gudstjänst i Oasen, Christian Lennartsson,
			sång Annika och Elin Båge
		

av svensk folkmusik, psalm, jazz
och pop med livsnära texter om
livet och Gud. Hon har gett ut tre
soloskivor och en julmusikal, ”Kärlekens väg”, gjort morgonandakter
i Sveriges Radio och medverkat i
tv-gudstjänster. Välkommen till en
kväll av värme och musik!

19.00 Söndagsro i Klintakyrkan, Olsson och Hammarsten

Klintaloppet

Måndag 24/7

19.00 Föreläsning i Klintakyrkan med
			Magnus Hördegård E nt ré100:			”Vägen hem för Benjamin blå”

Tisdag 25/7

20.00 Ungdomssamling, Klintapatrullen

		

21.30 Aftonbön i Klintakyrkan

		

19.00 Familjekväll i Oasen, Klintapatrullen m.fl.
21.30 Aftonbön med nattvard i Klintakyrkan

Temahelg: Ett hållbart liv
Fredag 28/7

19.00 Sommarkväll på altanen,
			Britta Hermansson och Dan-Inge Olsson

Lördag 29/7

10.00 Bibelstudium, Britta Hermansson

		

19.00 Sommarkväll i Klintakyrkan,
			Britta Hermansson och Dan-Inge Olsson
Söndag 30/7

OLSSON OCH HAMMARSTEN
Musikalisk blandning i Sommarkvällen. Familjerna kommer från Berga utanför Oskarshamn.
Spelar olika instrument och bjuder på solo- och
stämsång. Flera av barnen har studerat musik
vid olika musik- och folkhögskolor.

18.30 Glassprovning, anmälan i receptionen

		

Torsdag 27/7

21.30 Aftonbön med nattvard i Klintakyrkan

Fredag 21/7
15.00
		19.00
			
				

Lördag 22/7

CHRISTIAN LENNARTSSON
Christian Lennartsson, pastor i EFK
Östersund kommer som vanligt (5
året i rad) med sin fru och 5 barn till
Klintagården!
Christian älskar Jesus, sport och
mötet med människor. Att sälja frallor och prata livet med er campinggäster tillhör hans årliga ”Bucket
list” över saker som han bara måste
få uppleva igen och igen i sitt liv.

10.00 Gudstjänst i Oasen,
			Britta Hermansson och Dan-Inge Olsson

MAGNUS HÖRDEGÅRD
För tre år sedan fick musikern
Magnus Hördegård diabetes.
När han fick veta att det berodde på den svåra cancer han
haft som treåring, började han
skriva.
Samtidigt som Magnus skrev
sin roman skrev han också tio
poplåtar på svenska. Texterna
är sprungna ur samma historia och skrivna under samma
tidsperiod.

BRITTA HERMANSSON
Britta är evangelist inom
Equmeniakyrkan och bosatt
i Göteborg. Britta arbetar
mycket med samtal, retreater och medverkan i gudstjänster, över hela landet.
Att lyssna till ”Brittas vardagsrum”, hennes podcast,
är både inspirerande och
spännande.

DAN-INGE OLSSON
Pastor i Missionskyrkan
Hässleholm, boende i Sösdala i norra Skåne. Dan
Inge är, förutom pastor,
också sångare och musiker.
Han har skrivit en mängd
sånger och har arrangerat
och producerat CD skivor
med bl.a. Evangelistkvartetten och gladjazzgruppen
Gospel Stompers. Dan Inge
har medverkat i det populära TV-programmet ”Minns
Du Sången”. Han älskar mångfalden och tydligheten i
den kristna sångskatten där Jesus Kristus är i centrum. Med sig vid besöket på Klintagården har han en
alldeles ny skiva.

v.31 Ungdomsvecka

Mer information om program och anmälan till MELLANRUMMET och
FÖRSAMLINGSHELG kommer på vår hemsida, www.klintagarden.se

Gårdspastor: Magnus Gidlöf

Tonårsläger på gården
1/8 - 6/8

MELLANRUMMET
mellan blomning och frukt

8-10 september

FÖRSAMLINGSHELG
15-17 september

Inspirations och reflektionsdagar i retreatsstil

GROOWE

Tisdag 1/8
		

20
16

18.30 Glassprovning, anmälan i receptionen
21.30 Aftonbön i Klintakyrkan

Torsdag 3/8

21.30 Aftonbön med nattvard i Klintakyrkan

Fredag 4/8

19.00 Sommarkväll på altanen, Familjen Gidlöf

Lördag 5/8

19.00 Sommarkväll i Klintakyrkan,
			Göran och Christine Andersson

MAGNUS GIDLÖF
Familjen Gidlöf har varit kopplat till
Klintagården i snart 10 års tid. De har tidigare
varit lokalt förankrad i Missionskyrkan
Oskarshamn, men flyttade till Uppsala
hösten 2016 för nya uppdrag. Magnus
som tidigare var ungdomspastor jobbar
som projektledare för en idrottsarena som
kommer stå klart våren 2018. Därutöver
är han assisterande förbundskapten för
svenska damlandslaget i rullstolstennis.
Gina arbetar som beteendevetare på
Previa. Tillsammans med barnen, Kevin
16 år, Oliver 15 år och Levi 9 år, betjänar
de församlingar med uppmuntrande och
livgivande gudstjänster. ”Att få komma
tillbaka till Klintagården är det vi ser mest
fram emot varje sommar.”

ROLAND FRICK
samtalsterapeut och pastor
från Vetlanda. Roland arbetar med handledning av
enskilda och grupper, själavård, andlig vägledning
samt enskilda samtal. Tillsammans med Gunilla har
han ofta inspirations- och
reflektionsdagar i retreatstil.

GUNILLA SIGFRIDSSON
samtalsterapeut, själavårdare och handledare från
Aneby. www.eketaneby.se

HANS JANSSON
Hans är föreståndare i Kungsportskyrkan,
Huskvarna.
Sommaren
2016 kom han ut med boken ”Inför
livets andra halvlek – att göra det
bästa av resten av ditt liv”. Hans
brinner för att få se församlingar i
Sverige växa och hitta vägarna ut till
alla de människor som ännu inte tror
på Jesus. Han är övertygad om att
vi behöver varandra över samfundsgränserna om vi ska kunna vända
den negativa trenden i svensk kristenhet. Han håller fast vid sin första
kärlek till Jesus, sin fru, sina barn
och Leksands IF.

Skördefesten 27/9 - 1/10

Utställning i Oasen 28-30/9

håll utkik efter information om skördefesten på
vår hemsida och facebook. Konstnärer och hantverkare
presenteras efterhand.
Medverkande:

Söndag 6/8

Grillbuffé fredag och lördag kväll

10.00 Gudstjänst i Borgholms Missionskyrka

Boka bord!

Lars Bergman, Stockholm
- Baryton
Har före pensioneri
ngen varit företagsled
are inom konfektion
60-80-talet varit ledare
sbranschen. Under
för Strängmusiken
i Pingstförsamlingen,
tade han och familjen
Mullsjö. 1983 flyttill StorStockholm och
bl. a. Filadelfiakören
har där varit körsångar
samt leder seniorköre
e och solist i
n Da Capo i Filadelfiak
yrkan.
Therese Hasselgre
n, Ljungby - Sopran
Therese Hasselgren
är en utflyttad Ljungbybo
sprungligen kyrkomusi
med
ker men senare utbildad rötter utanför Ljungby. Ursjunga överallt och
och verksam lärare.
i olika sammanhang
Hon älskar att
men har haft sitt hjärta
Ljungby olika verksamhe
i Pingstkyrkans i
ter de senaste två åren.
Josef Tingbratt, Ljungby
Josef har studerat musik - Tenor
och ledarskap på Institutet
na. Han är sångare
för Tro och Musik i
och låtskrivare som
Huskvarhar en bakgrund inom
men har varvat detta
rockmusiken,
med musikal och mer
klassisk sång i bl.a.
Västergötland. Sedan
hemtrakterna i
flytten till Ljungby
har fokus legat på en
resulterade i bl.a en
solosatsning som
skiva som släpptes
2013.
Jan Bergman, Växjö
- Pianist
Har större delen av
sitt liv ägnat sig åt
Handel inom Möbelbran
60-talet ofta anlitad
schen, Under
pianist till Jan Sparring
stor del av sin tid åt
och Birgitta Edström
Erikshjälpen i Växjö
m.fl.
och Ljungby samt Ulriksberg Ägnar en
Växjö.
skyrkan i
Percy Bergman, Ljungby
Musiklärare som arbetar - Pianist
vid Linnéuniversitetet
at några skivor med
i Växjö sedan 1986.
Strängmusik och gamla
Har producersom musiker i Pingstkyrk
Frikyrkopsalmer och
ägnat sin fritid
an i Ljungby sedan
1981. (Övr meriter:
Lillebror till Jan).
Jonas Bergström Elbas
Ger mycket av sin fritid
som musiker i olika
Jonas är trebarnspa
grupper i Ulriksberg
ppa och gift med Bodil.
skyrkan i Växjö.
Han är också son till
dagsmannen Harald
framlidne riksBergström (kd).
Niklas Eriksson –
Trummor
Eldsjäl i Ljungby som
jobbar med musikgrup
tionsnedsättning spelar
pen Rockom där personer
tillsammans. Har fått
med funkofta i Pingstkyrkan.
Ljungby stads Kulturpris
Niclas lirar även ibland
. Musicerar
gitarr och sjunger.

30/9 19.00 Einar Ekbergs Minneskonsert
GÖRAN OCH CHRISTINE ANDERSSON
Göran och Christine utanför Skandinaviska Turistkyrkan
på Costa del Sol, Fuengirola i södra Spanien. Där jobbar
Göran som pastor och Christine som musikledare sedan
snart tre år. Göran har även varit pastor i Fågelmara
Missionsförsamling och Torsås Missionsförsamling. Han
har också varit gårdspastor på Klintagården ett par
somrar. Christine var i många år kantor i Söderåkra
församling. Nu har båda uppnått pensionsåldern men
är fortfarande fullt aktiva i tjänst för Herren. I Sverige
har dom sin bostad i Bergkvara, Torsås.

Fyrverkeri i Borgholm lördag kl 21.00
Minneskonsert
Tisdag 5 april kl.
13
som kan ses från vår ”Jakobs stege”
Filadelfiakyrkan,
Stockholm
Vår restaurang är öppen torsdag kväll – söndag lunch
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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.
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sedan 1914
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Gåvor - Trycksaker - Skyltar - Fordonsreklam m.m.

Forserums EL AB
Roland Klackensjö
Mob. 0708-48 52 62
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en plats att längta till

sedan 1946

RECEPTION
Öppet 8.00-22.00
under högsäsong
CAFÉ
Öppet 8.00-22.00
under högsäsong
BUTIK
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under högsäsong
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FÖR- OCH EFTERSÄSONG
Gården är öppen från
13 april till 2 oktober.
Se hemsidan för öppettider.

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

en plats att längta till

sedan 1946

är en ideell förening som drivs i samverkan med
Equmeniakyrkans församlingar, region Öst.

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 praktiskt arbete sker på idéell bas, men händer räcker inte alltid till. Vårt evangelisationsarbete behöver också ditt bidrag.
Välkommen med en gåva, stor som liten.

Bankgiro: 281-2154
SWISH: 123 282 5404

17/25760 www.mediakompaniet.com

RESTAURANG
under högsäsong
Frukost
8.00-9.30
Dagens rätt 12-15
A la carte 12-20

