
UPPROP FÖR ÖKAT 
 MÅNADSGIVANDE TILL 

Missionsgården Strandhem har sedan 
starten 1943 verkat för att sprida 
evangeliet om Jesus Kristus, den 
uppståndne. Idag innefattar verksamheten 
bibelskola, barnläger, konfirmationsläger, 
ungdoms läger, sen io rakademi och 
bibeldagar. Vi tror att detta är bra sätt för 
Strandhem och dess understödjare att 
utbreda Guds rike, och har genom åren sett 
otaliga exempel på att så faktiskt är fallet. 
Nedan ger Ida Johansson uttryck för vad 
Strandhems bibelskola - som är en stor del 
av verksamheten! - kan betyda för en ung 
människa. Detta upprop riktar sig till var och en som gläder sig över 
Strandhems arbete och vill att det ska fortsätta.

 
Varför har du valt att gå bibelskola?
Mest av allt ville jag fördjupa min tro och relation 
till Gud, och längtade efter en starkare gemenskap 
med honom och andra vänner. Men jag önskade mig 
också en större förståelse för Bibelns innehåll 
och dess djup, vilket jag verkligen fått en smak av 
denna termin. 

Vad tar du med dig från den första terminen?
Att Gud är så cool och mäktig, att han ser allt ur ett så 
mycket större perspektiv än vad jag är kapabel till och 
kan förstå. Jag tar även med mig nya fantastiska 
vänner, och en nyfikenhet och förväntan på vad Gud 
kan göra under kommande termin. 

Lek under en av de sista kvällarna 
på sommarens konformationsläger.

Bibelskoleelev med 
lamm på resa i Israel.



DEN EKONOMISKA SITUATIONEN OCH PLANEN FRAMÅT

Strandhems verksamhet är fantastisk, men 
ekonomiskt ohållbar. T.ex. investeras det runt 
25 000 kr per bibelskoleelev och år, utöver 
bidraget från landstinget. Alla typer av läger är 
också ekonomiska förlustaffärer. Trots att delar 
av verksamheten, såsom catering och 
konferenser, går med vinst, så räcker inte det 
för att täcka upp för kärnverksamhetens 
kostnader. Detta har i alla år löst sig genom att 
missionsvännerna generöst offrat 
pengar. I dag rör det sig om runt 1.9 
miljoner kronor per år, i form av anslag 
(från föreningar, ELM-BV, ELM syd och ELU), 
enskilda gåvor, testamenten, och månads-
gåvor. Strandhems totala omsättning är ca 10 
miljoner kronor, men tyvärr är utgifterna större 
än intäkterna. Även om man bortser från kostnaderna för den nybyggnation som 
gjorts under  året (frysrum och sophus, som betalats med ett tidigare testamente) 
så blir det ett minus på ca en halv miljon kronor.

Det är inte hållbart med ett minus på en halv miljon kronor 
om året, och därför måste en förändring till. En möjlighet 
vore att satsa på att öka intäkterna från den kommersiella 
delen av verksamheten, men en sådan satsning riskerar 
att gå ut över kärnverksamheten. Istället måste gåvorna 
ökas. Det enklaste är att göra detta med ökade 
månadsgåvor. I nuläget har vi 94 registrerade 
månadsgivare. Ungefär var de bor kan ses på kartorna 
här intill.  Utöver dessa har vi månadsgivare som vi inte 
vet vilka de är eller var de bor. De är vi lika tacksamma för, 
men kan inte tacka enskilt!  Till er alla: TACK! Dessa 
våra månatliga understödjare bidrar med runt 400.000 
kronor årligen. Det borde vara möjligt att få fram minst 
100 nya månadsgivare till och öka månadsgåvorna 
med flera hundra-tusen kronor. Det kommer vi från 
Strandhems styrelse arbeta hårt för under det kommande 
året! 

Våra registrerade månadsgivare 
i sydligaste Sverige. Vi har fler 
givare än vad som syns på 
kartan!

Våra registrerade 
månadsgivare.

HUR DU KAN HJÄLPA TILL

Om du vill bli en av våra månadsgivare så finns det (åtminstone) tre möjligheter.

1) Fyll i autogiroblanketten på baksidan 
och skicka in till Strandhem. Om du väljer detta 
alternativ får du - med vändande post! - ett 
lägerpresentkort värt 10 gånger det belopp du 
valt att ge varje månad. Presentkortet går att 
utnyttja vid ett tillfälle på valfritt läger eller på 
Seniorakademin på Strandhem.

2) Skriv upp ditt mobiltelefonnummer 
på vår Swish-lista, eller skicka det 
till info@strandhem.nu. En gång i 
månaden kommer du då få ett sms 
med en påminnelse om att ge en 
gåva till Strandhem. Du förbinder dig 
inte att ge ett visst belopp.

3) Starta själv en automatisk överföring via din internetbank. Väljer du det 
här alternativet blir du (tyvärr) ingen plupp på kartan över månadsgivare. 
Clearingnummer: 8214-9, kontonummer: 693 773 748-1. 

Om du väljer att bli månadsgivare, så 
glöm inte bort att låta din gåva följas av bön!

  Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller 
tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i 
överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje 
gott verk. Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet 
består för evigt. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att 
äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge 
god skörd. 

 - Andra Korintierbrevet 9:7-10
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