Kollektcirkulär för Missionsgården Strandhem
Den korta versionen
Missionsgården Strandhem är en del av ELM-sfären och verkar för att människor i
alla åldrar ska lära känna Jesus Kristus som sin frälsare. Gårdens verksamhet består
bland annat av bibelskola, barn- och ungdomsläger, bibeldagar för äldre och
konfirmationsläger. Allt arbete på gården är beroende av ideella insatser och skänkta
medel, därför vill vi be om er förbön och en riklig kollekt.
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Den längre versionen
Missionsgården Strandhem är en kristen kursgård, som ligger strax utanför
Örkelljunga på en stor strandtomt vid Hjälmsjön. Gården ägs av ELM-föreningarna i
södra Sverige och har det uttalade syftet att bedriva missionsverksamhet för alla
åldrar, men främst bland barn och ungdomar, så att människor lär känna och tar
emot Jesus Kristus genom en levande tro.
Gårdens verksamhet består av bibelskola, konfirmandläger, barn och tonårsläger,
temadagar och mycket annat. Bland de som varit deltagare på dessa verksamheter
finns det många som kan vittna om hur det de fått möta på Strandhem haft
livsavgörande betydelse. Så här skrev en deltagare på bibelskolan sin upplevelse:
“ … [att] få leva helt o hållet tillsammans med andra kristna gör att man känner sig trygg och i goda
händer. Bibelskolan får betyda mycket för mig – hur mycket kanske jag inte kan se förrän efteråt när året
är slut. Strandhem får verkligen vara en plats där jag får växa i tro tillsammans med andra som är i samma
situation som jag, och vi får stödja och bära varandra framåt vilket är väldigt härligt!”
Strandhems konfirmationsläger sträcker sig över fyra sommarveckor, och är en
fantastisk möjlighet för ungdomar att antingen fördjupa sin tro på Jesus eller att lära
känna honom för förstagången. De senaste åren har lägren varit så gott som fulla.
På frågan om lägret förändrat deras syn på kristen tro svarade en konfirmand såhär:
”Absolut! Innan lägret visste jag inte vad kristendom innebar. Jag har mer självförtroende som jag fått av
Gud och gemenskapen.”
Och en annan svarade såhär:
”Jag tycker att jag kommit närmare Gud, och det känns så härligt och underbart.”
Våra barnläger, som vi har på sportlov och sommarlov, får glädjande nog vara en
plats där barn som aldrig tidigare varit på läger eller fått höra om Jesus får träffa
andra barn o ledare som vandrat med Jesus under många år. Inte sällan hör vi barn
säga ungefär såhär: ”Nu vet jag att Gud finns”. Barnverksamheten drivs till stor del
med ideella insatser, men under våren 2019 beslutade styrelsen att inrätta en

barnledartjänst om 60% på gården för att kunna utveckla detta verksamhetsområde
och stötta de ideella krafterna.
Missionsgården Strandhem vill med detta kollektcirkulär vädja till er i er församling
om er förbön och en riklig kollekt för att stötta oss i vår verksamhet, som bygger på
mycket frivilligt arbete och stor offervilja hos många.
Tack för din Gåva och dina förböner. Den ger oss möjlighet att skapa en mötesplats
där barn och unga får växa och dela sin tro med andra.
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Vill du ha kontakt med Missionsgården Strandhem finns vi på
Hemsida www.strandhem.nu
E-mail: info.strandhem.nu
Telefon
0435-50077

