
Dags att färdigställa 
och komma igång med 
verksamheten
Nybyggnationen på Strandhem går bra och ligger till och 
med före tids planen. Nu är det dags att ta de sista stegen för 
att färdigställa byggnaderna och komma igång med verk-
samheten på gården. Välkommen att hjälpa oss med det!

Var med och 

tävla om en vecka 

i sommarhus på 

Bornholm



En välsignad nysatsning
Det har gått bra och snabbt. Vi har fått uppmuntran och Gud har välsignat!

250 ungdomar hade precis lämnat PULS-Iägret när vi började riva Strandhems gamla 

logement i augusti 2014. Det var början på vår största satsning någonsin. Under hösten 

restes två nya hus som beräknas vara färdiga att tas i bruk 2015 när sommarens intensiva 

lägerverksamhet börjar. Generösa gåvogivare har investerat med framtida generationers 

Jesusmöten för ögonen och fyllt på kassan i takt med investeringarna. Närmare tio miljoner 

kronor har kommit in i form av gåvor, donerade fastigheter och privata lån.

Tack vare en mild vinter och bra samarbete påbörjades resningen av det tredje huset i februari 

2015, flera månader före planerad tid!

Det är med tacksamhet och framåtanda som vi nu med full kraft går in för att fullföra 

projektet med att få alla tre husen klara. Men vi har en bit kvar till de budgeterade 17 

miljonerna. Vi önskar att kommande års gåvomedel och intäkter ska understödja verksamhet 

som vill beröra många människor. Gåvor ska i minsta möjliga mån användas till att betala 

ränta till banker. För att varken förlora tid eller spilla onödiga pengar ber vi därför nu ännu en 

gång om gåvor, ideella arbetsinsatser och privata lån.

Läs mer på www.strandhem.nu om olika sätt att stödja bygget eller kontakta 
gårdsföreståndare Tomas Nilsson på 0435-500 77.

20 000-kronorsgåvan
LOTTERIET MED MASSOR AV VINNARE OCH EN SOM DESSUTOM FÅR TA MED 
NÄRA OCH KÄRA PÅ EN SKÖN SEMESTERVECKA PÅ BORNHOLM.

Skänk 20 000 kr för att göra det möjligt att 

få det tredje huset klart och färdigställa 

byggprojektet! Din gåva bidrar också till 

att onödiga räntekostnader kan undvikas i 

framtiden. För varje skänkta 20 000 kronor 

får man en lott och tävlar om en vecka 

i sommarhus i Snogebæk, Bækkely, på 

Bornholm. Den största vinsten delar alla 

gåvogivare med tusentals människor som vi 

hoppas ska få möta Jesus genom Strandhem 

i framtiden.

Gåvan sätts in på Missionsgården Strandhems BankGiro 794-8110 och märks med: ”20 000 

kronorsgåvan”. Tävlingen pågår fram till Strandhems årsmöte i Olofström den 9 maj då 

lottdragning sker.



De gamla logementsbyggnaderna med omodern planlösning 

var uttjänade och trots många försök inte möjliga att rädda 

från dålig lukt.

I augusti påbörjades rivningen med hjälp av många ideella arbetsinsatser.

De nya husen är byggda av en träkonstruktion, så som man bör göra i vår skogsregion, men också med moderna lösnin-gar som möter alla våra önskemål.

Många står på kö för att få ta de nya husen i bruk.

I slutet av oktober var det första huset tätt med tak, väggar 

och fönster. Därefter har det klätts med liggande rödmålande 

plankor i likhet med huvudbyggnaden. Moderna och tradi-

tionella detaljer harmonierar.

Den milda vintern har tillåt oss att gjuta plattorna och kunnat 

påbörja bygget av det sista logementet extra tidigt.


