
1

Kristna Gårdar och Hotell i Sverige



2

Om värdskap och gästfrihet

Det är ett allmänt känt faktum att vi alla är gäster på jorden. Vi är 
alla också gäster i mer bokstavlig mening, gäster i varandras liv 
och vid varandras bord.

Vi inom Kristna Gårdar och Hotell vill förmedla gästfrihet och bra 
värdskap till våra gäster. Det finns en stor bredd bland våra med-
lemsanläggningar, vi erbjuder allt från lägerplatser, ungdomsgår-
dar och retreatställen till mer traditionella kursgårdar och hotell.

När nu erbjudandet är så varierat och brett, vad är det då som 
kännetecknar oss? Vad kan du förvänta dig när du väljer att vara 
gäst vid en av våra anläggningar?

Gemensamt för alla våra anläggningar är en önskan om att få 
betyda något speciellt för våra gäster. Vi har valt att sammanfatta 
visionen på följande sätt:

”Vi skall vara ett varmt och öppet gästhus vid vägen där män-
niskor färdas.” Detta ligger i linje med vad Paulus – en kring-
resande missionär och gäst – uttrycker: ”Vinnlägg er om gästfrihet.”

I vår tid upplevs värdskapsrollen ofta som strömlinjeformad och profes-
sionell – eller också så vardaglig och oformell att den nästan saknas.

Av och till händer det att någon talar om för oss att ett besök hos 
oss är annorlunda. De talar om en speciell atmosfär, en stämning, 
en ro och frid som gör att de känner sig mer hemma hos oss, även 
om de är borta.

– Då är det trevligt att vara värd.

Om våra gäster upplever varm hem-
känsla och ett hjärta bakom våra 
produkter och tjänster, då är vi nöjda.

– Då är det också gott att vara gäst.
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Hospitality – our Way

We often use the saying that people are on this earth as guests. 
And we - at all our establishments - endeavour to be good hosts 
who provide a unique experience for everyone. Sometimes, we 
are told that staying with us is different; our guests describe a 
special atmosphere, an ambience, a feeling of calm - or peace, 
which makes them feel at home with us, even though they are far 
away from the comfort and safety of their own homes.

– That is when it feels good to be a host.

Hospitality has become a profession in today’s world, and as a 
result, its function is often perceived as either, so «professional and 
streamlined» or so «laid back and informal» that its care element 
has almost disappeared.
The Hospitality Profession has developed into an industry of impres-
sive scale and diversity.  Hotels, guesthouses and conference 
centres - in all shapes, sizes, locations, and price categories - com-
pete to fulfil every wish you may have as a guest and customer.  
Not surprisingly, those businesses who always receive the best 
score are those who also manage to incorporate warmth, care and 
sincerity into their role as professional hosts - and these human 
values are at the core of what our guesthouses aim to provide. 
If our guests experience genuine and homely warmth behind our 
products and services, then we have achieved our aim.

– And that is when it feels good to be a guest.

Even a short stay will give you a new experience!
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Über Gastgeber und Gastfreundschaft 

Es ist allgemein bekannt, dass wir alle auf Erden Gäste sind. Allen 
unseren Unterkünften ist der Wunsch gemeinsam, dem Gast seinen 
Aufenthalt zu etwas Besonderem zu machen.
Es kommt vor, dass ein Gast uns erzählt, ein Besuch bei uns sei 
anders, vermittle eine besondere Atmosphäre, eine Stimmung, 
Ruhe und Frieden und er fühle sich mehr zu Hause, obwohl er 
unterwegs sei.

- Dann ist es gut, Gastgeber zu sein. 

In unserer Zeit erlebt man den Gastgeber oft als stromlinienförmig 
und professionalisiert – oder so alltäglich und unformell, dass er 
fast unsichtbar ist. 
Die professionelle Gastgeberrolle hat heute eine erstaunliche Breite 
und Variation. Hotels, Gasthäuser und Kurscenter aller Preisklassen 
und Varianten stehen bereit, die Wünsche von Gästen und Kunden 
zu erfüllen. Am besten gelingt es jedoch denen, die der professio-
nellen Gastgeberrolle ein Stückchen Nächstenliebe und Offenheit 
beigeben. Damit sind wir am Kern dessen angelangt, was den 
NM-Hotels am Herzen liegt.
Wenn unsere Gäste in unseren Produkten und Dienstleistungen 
häusliche Wärme und Herz erleben, dann sind 
wir zufrieden.

- Dann ist es schön, 
Gast zu sein.

Ein kleiner Besuch kann 
den großen Unterschied 
ausmachen!
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symbolförklaring - symbols - symbole

enkelrum - Single rooms - einzelzimmer 

dubbelrum - double rooms - doppelzimmer 

Flerbäddsrum - multi-bedrooms -  mehrbett-
zimmer

totalt antal bäddar/ total number of 
beds/ gesamtzahl der betten

rum med dusch/bad,WC - rooms with 
shower/bath,WC - Zimmer mit dusche/
bad,WC

rum utan dusch/bad,WC - rooms without 
shower/bath,WC - Zimmer ohne dusche/
bad,WC

rökfria rum - non-smoking rooms - Zimmer 
für nichtraucher 

allergirum - rooms for people with 
allergies - Zimmer für allergiker

Handikappanpassat - Suitable for disabled 
- geeignet für rollstuhlfahrer

Hund tillåten - dogs accepted - Hunde 
erlaubt

Stuga med dusch/WC - Huts with 
shower/WC - Hütte mit dushe/WC

Campingstuga - Camping huts - Cam-
pinghütte

Campingplats - Campsite - Campingplatz

Kafeteria/restaurang - Café/restaurant - 
Cafeteria/restaurant

Lunch/middag endast vid beställning - 
Lunsch/dinner  on request only - mittag/
abendessen nur auf anfrage

+

bed & breakfast

Kurs-/konferencemöjligheter - Seminars and 
conference capacity - Kurs- und Konferenzkapazität 

bastu - Sauna - Sauna

badhus- indoor swimming pool - Hallenbad

avstånd till badstrand i km  - distance to beach in 
km - abstand zum badestrand in km

Lekplats - playground - Spielplatz

avstånd till golfbana i km  - distance to golf course 
in km - abstand zum golfplatz in km

båtuthyrning - boat rent - bootsverleih

Fiskemöjligheter -  Fishing - angelmöglichkeiten

avstånd till flyplats i km  - distance to airport in 
km - abstand zum Flughafen in km

avstånd till järnvägsstation i km - distance to rail-
way station in km. - abstand zum bahnhof in km

endast grupper (ej strögäster) - groups only - nur 
gruppen

Säsong - Season - Saison

priser se internet - prices see internet - preise: 
Siehe internet

alkoholfritt - alcohol-free - alkoholfrei

Wifi

Totalt
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 0 1 24 13 12 25 13  2     ja 100 

 1 2 12 1      3     

 98   800m 20km  190km   1,5km 350km  

 80    20m  60km   160km 150km    

1

+

+

Totalt

Totalt

2
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D

Hemavan Fjällstation

Hemavan Fjällstation, mitt i backen, mitt i 
byn. Utanför vår dörr börjar Sveriges mest 
kompletta fjällområde, Vindelfjällen som 
också är europas största naturreservat. Som-
martid hittar du här Kungsleden och en massa 
andra fina vandringsleder. Här finns fiske, 
grottor och glaciärer. Vintertid är det här ett 
fantastiskt skidområde. inne på anläggningen 
får du mat och logi för alla i stil med StF:s 
fjällstationer.  Välkommen till Lappland, 
Hemavan och Hemavan Fjällstation

Fjällstigen 2  · 920 66 Hemavan 
tel +46 (0)954 300 27 
mobil +46 (0)72-70 300 27 obS! ej bokning 
info@hemavanfjallstation.se 
www.hemavanfjallstation.se

Kyrkans fjällgård

Fjällgården är belägen vid Hornavan, Sveri-
ges djupaste sjö. Silvervägen mot norge går 
förbi gården. på fjället finns vandringsleder 
och för vintersport backe med lift. i Jäkkvik 
föddes den legendariske väckelsepredikanten 
Lars Levi Lestadius. gården är perfekt för 
läger och enklare konferenser. miljöprofil.

930 95 Jäkkvik 
tel/Fax +46 (0)961 210 39 
mobil +46 (0)70-5210369 
kyrkans.fjallgard@telia.com
www.kyrkansfjallgardjakkvik.com

Året runt

Året runt
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Storstrand kurs- och
lägergård

Storstrand ligger vackert vid piteälven. nya 
konferens- och festlokaler, samt 73 bäddar 
uppdelat i enkelrum, dubbelrum, fyrbädds-
rum och campingstugor. område för tält och 
husvagnar med servicebyggnad.
Sommartid är det fullt program, se vår hem-
sida. exempel på utflyktsmål: pite Havsbad, 
Kyrkstugorna i öjebyn, Storforsen mm.
 

mandolingatan 1 · 943 33 öjebyn 
tel +46 (0)911-601 47 

storstrand@efsnorrbotten.nu 
www.storstrand.nu

 4 18 7      2  6    180

 73    3km  20km   60km 50km    

+

Totalt
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maj-sept.

  13  1 12 13  2  1     30

 26 säsong    2km 2km    100km 70km

+

Totalt

Stefanosgården

Ursprungligen en 1800-tals bondgård med 
gamla och nya timmerbyggnader. gården 
ligger på en kulle och man ser tre sjöar från 
gårdsplanen samt välskötta åkrar och ängar 
med betande djur.
god hemlagad mat och personlig service. 
barnvänlig badstrand i byn och fina snitslade 
promenadstigar. Cykeluthyrning. Utställning-
ar med konst och hemslöjd till försäljning. 

Under säsong: 
gagsmark · 930 47 byske

mail@stefanosgarden.nu 
www.stefanosgarden.se

övrig tid: 
c/o Hans & Åsa degerman 

mårdgatan 5  · 507 32 brämhult 
tel +46 (0)912 320 58

Fax +46 (0)912 320 58 

Året runt
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 1    4 17 8 14 14 5 1   8    28

 50 helår  utepool 300m  9km   30km 8km 

+

Totalt

Året runt

Å
ng

ermanland

5EFS Solbacken

är en helårsöppen lägergård som sommartid även 
är camping med café, pool och kyrka. Vi ligger 
naturskönt i världsarvet Höga kusten - nära till 
mycket och samtidigt avskilt. perfekt för rekrea-
tion och grupper som vill skapa samhörighet och 
samtidigt ha goda möjligheter till utflykter.
Förutom husvagns- och tältplatser erbjuder vi 80 
bäddar fördelade på campingstugor, logement och 
rum i vår huvudbyggnad.

Välkommen till gården mellan havet och berget!  

dekarsön 300 · 891 78 bönässund 
tel +46 (0)660 37 00 06  
info@solbacken.org
www.solbacken.org

6

              6    

 26 säsong  5 km   5km   30km 5km 

+

Totalt

juni-aug. EFS Sommarhem Prästänget

eFS Sommarhem prästänget erbjuder servicehus, 
enkla stugor, husvagns- och tältplatser, kiosk och 
fikaservering. på området finns bad-, lek- och 
grillplats samt beachvolleybollplan. möjlighet att 
hyra/låna kanoter. Förutom campingverksamhet 
så har vi sommargudstjänst varje söndag kl.11, 
midsommarfirande, m.m

prästänget 104 · 894 35 Själevad 
tel +46 (0)660 37 80 51 
tel +46 (0)730 37 80 33 (ej säsong)
info@prastanget.se
www.prastanget.se
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Frösövallen 

Frösövallen är eFS sommarcafé och vandrar-
hem som ligger naturskönt och avskilt med 
Jämtlands hela fjällvärld som fond. du kan 
njuta av nybryggt kaffe och hembakat bröd. 
Frösövallen ligger på promenadavstånd 
från både Frösökyrka och petersson-bergers 
”Sommarhagen”.

 0    2 6  8 8         120

28 sommar  10km   3km   5km 7km

+

Totalt

maj-okt

Frösövallen café & vandrarhem 
Stockevägen 3 · 832 96 Frösön 

tel +46 (0)63-430 58
info@frosovallen.se
www.frosovallen.se

 6 24 16 33 10  19 2  1     80

120 helår   3km  0km   75km 5km 

+

Totalt
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7

8 Hållandsgården

Hållandsgårdens hotell och kursgård har 
öppet året om och ligger vackert nära ristafal-
let. Vi bjuder på god hemlagad mat med fina 
råvaror och jämtländska specialitéer. Här finns 
allt ifrån helpension i dubbelrum med dusch/
wc till självhushåll. Våra rum är anpassade 
efter dina önskemål. Handikapprum och 
familjerum finns. i vår självhushållavdelning 
finns stort kök för grupper. pilgrimscentrum 
med stavkyrka och bibelland. Vi skräddarsyr 
er vistelse i Jämtlandsfjällen.
 

moänge 274  · 830 05 Järpen 
tel +46 (0)647 310 10

hallandsgarden@telia.com 
www.hallandsgarden.nu

Året runt
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Bänkåsvikens sommargård

bänkåsvikens sommargård är vackert belägen 
vid ett havsbad. i caféet, som är öppet dagligen 
under sommaren, serveras lättare luncher, 
smörgåsar, kaffe och glass. det finns möjlighet 
att övernatta på gården i stugor eller campa med 
husvagn eller tält. Under sommaren, söndagar kl 
18 är det gudstjänst och onsdagar kl 18 cafékväll 
med blandat program. För sommarprogram, se 
www.bankasviken.se

bänkåsviken · 865 92 alnö 
tel +46 (0)73 819 72 35
info@bankasviken.se
www.bankasviken.se

  7 4  14 14 8  2 6 1    

  sommar   3km  0km   75km 5km 

+

Totalt

dec-apr,juni-sept Undersåkers Semesterby 

Undersåkers Semesterby är en liten stugby i lugn 
och avskiljd miljö med 6 separata 6-bädds stugor 
och en enklare tvåbäddsstuga alla utrustade för 
självhushåll och en större huvudbyggnad för grupp-
gemenskap med kök och matsal för 42 personer 
+ sällskapsrum med vedeldad Handölskamin. nära 
till pilgrimsled, fiskesjöar och skidliftanläggningarna 
i Åre, duved, edsåsdalen och Välliste. öppet för 
drop in boende sommartid. För övrigt gäller för-
handsbokning hela året.

trostebacken 190  · 830 10 Undersåker 
tel +46 (0)647 301 98 
rolf.j.sjolander@hotmail.com 
www.undersakersemesterby.com
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 3 8 6  17   1  1 5    40

 58 sommar   50m  20km   5km 16km    

+

Olsnäsgården

olsnäsgården är en kurs- och lägergård vid
Siljans strand i hjärtat av dalarna. gården är
öppen för boende och servering under som-
maren och för inbokade arrangemang under 
vår och höst. Vi hyr gärna ut gården för tex. 
konferenser, kurser, (konfirmand)läger, för-
samlingsdagar och familjehögtider. Under 
sommaren erbjuder vi servering, kiosk, guds-
tjänster, sång- och musikkvällar, bibelhelger 
samt idrottsarrangemang. olsnäsgården
är ansluten till eFS.

perandersgattu 23 · 793 97 Siljansnäs 
tel +46 (0)247 226 13 
info@olsnasgarden.com 
www.olsnasgarden.com

Totalt

DA
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   5  5 5     3    50

60   15km 0,8km  15km  0,8km 50km 15km

+

Totalt

Credo Fjällgård

Vi hyr ut gården till grupper, församlingar, konfe-
renser och vid plats tar vi även emot individuella 
bokningar. Vi erbjuder helpension eller självhushåll 
allt efter önskemål. individuella stugor finns även 
för självhushåll. Credo fjällgård är en plats där 
människor får avkoppling, njutning och fördjup-
ning. Vi ligger 200m från trädgränsen uppe på 
Sälenfjället vilket ger oss en unik koppling till 
fjällvärldens upplevelser; längd, slalom, cykling 
och vandring... eller varför inte - bärplockning! 
Välkomna!

mossvägen 6 · 780 68 transtrand 
tel +46 (0)739 622 180

fjallgarden@credosverige.se
www.credofjallgard.se

Året runt

juni-aug



16

DA
LA

RN
A

13

14

 6 21 4 10 21   2 1      40/75

60    1km  17km   20km 15km

+

Totalt

Året runt
Trunnagården

trunnagården är en konferens- kurs- och 
lägergård belägen strax söder om orsa 
centrum efter e45. Huvudbyggnaden i väl 
bevarad tidig 1900-talsstil.en plats för för-
samlingsläger, sportlov, ungdomsgrupper, 
men även en oas för den som vill ha stillhet 
och ro. Vi har 1, 2 och 3-bäddsrum, några 
med kokmöjligheter.öppet för drop in-gäster 
under hela året, men kontakta oss först.Skrivarvägen 1 · 794 33 orsa 

tel +46 (0)250 414 44 
kontakt@trunnagarden.se 
www.trunnagarden.se

Trollnäs Hotell & 
Vandrarhem 

trollnäs Hotell & Vandrarhem har ett unikt 
läge vid Svärdsjön och dess vackra omgiv-
ningar. det byggdes 1923 som vilohem i 
herrgårdsstil, numer familjeägt hotell och 
vandrarhem.

 2 7 3 7 3 10    4     40

 60 året runt  26km 100m  30km   50km 26km    
Totalt

+

trollnäs 101 · 790 23 Svärdsjö
tel +46 (0)246 514 34 
info@trollnashotell.se
www.trollnashotell.se

Året runt
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Åkerövägen 81 · 761 94 Åkerö
tel +46 (0)176 410 62 

info@akerogarden.com 
www.akerogarden.com

15
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N
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 1 2 37 14 23 37 14 delvis       100

 121      3km   36km 7km    

+

Totalt

 4 10 14  25 25 25 10 1 stuga 3     30/80

 75 helår   1km     75km 100km    delvis

+

Totalt

Drakudden  

naturskönt vid mälarens norra strand i Upp-
lands-bro. 
Vackert beläget vid Säbyholmsviken med en 
underbar utsikt över mälaren, endast 4o 
minuter med bil från centrala Stockholm. Vi 
erbjuder större och mindre grupper lokaler för 
läger, kurser, retreat, konferens och rum för 
övernattning. gården har egen badstrand 
med brygga, fotboll- och beachvolleybollplan. 
de vackra omgivningarna inbjuder till lek och 
promenader. Självhushåll.

besöksadress: Smidövägen 17  · 197 91 bro 
postadress: box 21055 · 100 31 Stockholm 

tel +46 (0)70 588 28 28 
info@drakudden.se

     www.drakudden.se

Åkerögården

Kurs-, lägergård, konferens, retreat, rekrea-
tion, konfirmation, familje-/släkträff, bed & 
breakfast, julbord, stugor för självhushåll, 
camping för tält och husvagn.
Härlig, lugn, naturskön miljö, 5 min till havs-
viken och bad. Kanoter finns att hyra. gott 
om grönytor för lek och fritid. praktiskt 
boende och gemenskapsutrymmen, kapell 
med rum för ande, kropp och själ. Fem min 
till Kapellskärshamn där dagliga turer tar dig 
till Åland/mariehamn. besök riddersholms 
naturreservat eller Heliga birgittas Finsta.

Året runt

Året runt
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 1 6 9  16 16   1 1     25

 60 året runt   3km     40km 15km    

+

Totalt
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Klubbensborg

Klubbensborg ligger naturskönt och lugnt på 
en halvö i mälaren, nära Stockholms centr-
um. området är bebyggt med vackra hus 
från 1700-1800-talet. Vi har konferens- och 
festlokaler, olika typer av logi, 16 platser i 
bäddade 1-4 bäddsrum och 34 vandrarhems-
bäddar i 2-8 bäddsrum och ett hus 2 rum och 
kök med matrum, 6 bäddar. Camping juni - 
augusti. Café öppet dagligen 5/1 - 20/12.Klubbensborgsvägen 27 · 129 39 Hägersten 

tel +46 (0)8 646 12 55
reception@klubbensborg.se 
www.klubbensborg.se

3/1-22/12 17

18Gålögården

en lägergård i skärgårdsmiljö.
gålögården erbjuder er grupp en vistelse i 
naturskön och trivsam miljö. Hela gården har 
plats för 64 personer. rummen, 4 bäddsrum 
med dusch och toalett, är belägna i två olika 
hus, husen går att hyra var för sig. i separat 
byggnad finns storkök med matsal. Kapellet, 
som tidigare tillhörde prins oscar, passar 
utmärkt för gudstjänster, konfirmationer, vigs-
lar och körer. gården är belägen på halvön 
gålö i Stockholm södra skärgård. bokas via 
Klubbensborg. Se kontaktuppgifter ovan.

  2 15 15 2   2       20

     1km     50km 40km

+

Totalt

april-nov.

oxnövägen 94 · 137 96 Haninge 
tel +46 (0)8 646 12 55 
reception@klubbensborg.se
www.klubbensborg.se
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 4 18 11 9 24   3 6      80

 94    100m  22km   18km 20km    

+

Totalt
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N

D

Året runtVägsjöfors herrgård

Vägsjöfors Herrgård är en läger- och kursgård 
med bed & breakfast och vandrarhem. går-
den ligger vid sjön brocken och har ett 90-tal 
bäddar. För större grupper finns möjlighet till 
helpension och självhushållning. på gården 
finns stora gräsytor, beachvolleybollplan, klät-
tervägg, kanoter och närhet till vandrings- 
och cykelleder. magasinsbyggnaden rymmer 
konferenslokal och grupprum. det är inte 
långt till torsby Skidtunnel och Hovfjällets 
backar och spår.

685 94 torsby 
tel +46 (0)560 313 30 

info@vagsjoforsherrgard.com 
www.vagsjoforsherrgard.com

Baset

Församlingsgården baset ägs av aspnäskyrkan i 
Järfälla. Under sommarperioden används gården 
som cafe. det finns då möjlighet till övernattning 
i två iordningställda rum med sammanlagt fem 
sängar. gården har personal på plats mellan kl 
11:00 - 17:00. Frukost kan då förberedas av cafe-
personalen. gården som ligger vid mälaren, har 
badplats, kanotuthyrning, grillplatser, mm.
Under övrig del av året kan gården hyras till 
sammankomster av olika slag t.ex. bröllop, fester 
och kurser. 

basetvägen 4 · 175 46  Järfälla
+46 (0)8 580 141 07

exp +46 (0)8 580 184 30
baset@aspnaskyrkan.se

www.aspnaskyrkan.se

     1 1  2 2         50

       3km  1km 30km 3km 

+

Totalt

Sommar
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 1 4 42  44 44     3    200

 190    200m  20km   90km 24km    

+

Totalt

VÄ
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N

D

Året runt
Stora Strand 

Kurs- och lägergård  i dalsland beläget vid 
sjön ärran. möjlighet att ta emot stora grup-
per upp till 200 sängplatser. bra samlingssa-
lar, storkök med möjlighet till självhushåll. 
Handikappvänligt. Stora dusch- och bastuut-
rymmen, vedeldade bastuar, stora fotbollspla-
ner och volleybollplan. motionsspår, badplats, 
vindskydd, kanoter. dessutom ett scoutom-
råde för tältning för 300-500 personer.
besök vår Facebooksida: 
Stora Strand maria tisell

SmU Ånimskogs lägergård · 662 97 Åmål 
tel +46 532 220 12, +46 (0)70-261 59 10 
maria@storastrand.se
www.Come.to/stora.strand

DA
LSLA

N
D

21

22

 3 9 23  34 34 11   1 3    150

 110 sommar     6km   50km 4km    

+

Totalt

Sandvikengården 
Sandvikengården en av Sveriges äldsta läger-
gårdar, ligger mitt i skogen vid Värmelns 
strand i västra Värmland. 
Lägergården, med egen badplats, kyrka och 
en kanotcentral med 40 canadensare, kan 
erbjuda en fantastisk genuin miljö, utan lyx 
men med omtanke och känsla. 
gården passar utmärkt för grupper men har 
också ett vandrarhem öppet under sommar-
säsong. Varje år arrangeras dessutom egna 
kurser för olika åldrar och intressen.

Året runt

671 94 brunskog 
tel +46 (0)570 500 25 
info@sandvikengarden.se 
www.sandvikengarden.se
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 16 8 12  59 59    12     50

 150 sommar   10m  15km   70km 15km    

+

Totalt

Året runt
Uskavigården

en naturskön kurs och lägergård mellan nora 
och Storå intill bergslagsleden. bada, vandra, 
fiska, paddla, lek på gräset, spela bangolf. 
Familjevänlig camping vid sjöstranden. i kyr-
kan finns stillhet och rum för möten. Som-
marcafé med programkvällar, hembakt och 
smårätter. 150 bäddar fördelat på vandrar-
hem och stugor.
Helpension eller självhushåll. tre Sjöars Väg · 713 94 nora 

tel +46 (0)587 33 00 25 
uskavi@uskavi.se 

www.uskavi.se

23

24
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Totalt

 2 6 5  13 13  2 2      

 33 sommar  500m 2,2km  13km   45km 2,5km    

+

Sofielunds Fritidsgård/
Vandrarhem

ett åretruntöppet vandrarhem och camping-
plats. Fritidsgården/sommarhemmet och 
servering öppet maj – augusti. Varierad pro-
gramverksamhet med sång och musikpro-
gram, tipspromenader m m. goda möjligheter 
till idrott och lek. egen fotbollsplan, beachvol-
leybollplan, boulebana, bangolf, frisbeegolf 
och samarbetsbana. egen lekplats. grillplat-
ser och vindskydd för spännande uteaktivite-
ter.

Året runt

mellandammen 112 · 733 36 Sala 
tel +46 (0)224 127 30 
+46 (0)70-799 87 77

sofielund@salamission.se
www.sofielundsala.se
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Totalt

   7  7 7   

 40   35km 18km  10km  5km 32km 35km    

+

Ö
sterg

ö
tland

Året runt Falketorp Missionsgård

Falketorp missionsgård är en kristen läger-
gård lugnt belägen ute på landet 35 km 
öster om norrköping. Lämplig för mindre 
grupper, serveringslokal 80 personer, 40 
bäddar. endast självhushåll. Välutrustat. 
Vacker natur, skogs- och lantbruksbygd.

Falketorp missionsgård · 610 28 Vikbolandet 
tel +46 (0)739 789 372 , +46 (0)125 320 55 
+46 (0)125 320 72 
carins@telia.com, uthyrning@falketorp.se
www.falketorp.se

25

26

 8 4 34 16 13    j/n 9     160

 170 helår   10m  12km   60km 12km    

+

Totalt

Året runt

Sö
dermanLA

N
D

Hjälmargården

natursköna Hjälmargården ligger vid Hjälma-
rens södra strand. Kaffestugan från 
1700-talet. restaurang och konferensdel för 
200 personer. Stor sommarkyrka. Logi i 
enkel-, dubbel-, flerbäddsrum och stugor. 
totalt 200 bäddar många med wc/dusch. 
Hjälmargården har stora gräsytor för lek och 
idrott och gränsar till Läppebadet. minigolf, 
kanoter, båtbrygga och lekplats.Läppe · 643 95 Vingåker

tel +46 (0)151 73 09 80 
reception@hjalmargarden.se 
www.hjalmargarden.se
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 48 37 5 38 54 92  26  1

 142 sommar   50m  16km   36km 2km    

+

Totalt

  7 20 8 19 27 27 8   2    30

 90 ej dec.   300m  15km   34km 37km    

+

Totalt

Liljeholmen herrgård

Liljeholmen ligger naturskönt vid Åsundens 
strand, 3,5 mil söder om Linköping. bad-
strand med egen brygga. rum med frukost 
eller möjlighet till självhushåll. besök astrid 
Lindgrens Värld eller Kolmården. Spelar du 
golf finns det 5 banor inom fem mils radie. 
Liljeholmen passar också bra för kurser, kon-
ferenser, fester och bröllop.

Året runt

15/1-15/12

Liljeholmsvägen 8  · 590 43 rimforsa 
tel +46 (0)494-797 00 

Fax +46 (0)494-206 31 
info@liljeholmen.nu 

www.liljeholmen.nu/herrgard

Stegeborgsgården

Vandrarhemmet erbjuder 2, 3 och 4-bädds-
rum med bra standard. totalt 90 bäddar i 27 
rum. trestjärnig camping med goda utrym-
men. restaurang under sommaren. badplats 
och vandringsleder. gudstjänster och musik-
kvällar under sommaren. extra stort program-
utbud under juli månad.

norrkrog 11 · 610 30 Vikbolandet 
tel +46 (0)125 510 62 

Fax +46 (0)125 510 84 
info@stegeborgsgarden.nu 
www.stegeborgsgarden.se
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  2 6  13 13         35

 50    50m  25km   20km 15km    

+

Totalt

  2 15       

 64   

+

Totalt

Året runt

Året runt

V
ästerg

ö
tland

Gräsviken 
kurs- o lägergård

endast 50 m från sjön ligger vår kurs- och 
lägergård med hänförande utsikt över sjön. 
enkel- dubbel- och flerbäddsrum med dusch/
wc i korridor. 42 bäddar i huvudbyggnaden 
och 8 bäddar i Sjöstugan som kan hyras 
separat. Strand med egen brygga, kanoter, 
bastu, grillplats och stor bollplan. Läger, 
konferens, festmåltider mm.gräsviken 9 · 461 91 trollhättan 

tel +46 (0)520 47 29 69 
ann.marie.dahl@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/trollhattan/grasviken

Munkaskogsgården

gården har 64 bäddar, 60 av dem i fyra-
bäddsrum. Köket är bra utrustat med bl.a. 
diskmaskin, kylar och frysar, varmluftsugn, 
stekbord och mikro. matsalen med öppen 
spis rymmer 80 gäster. gårdens stora sam-
lingssal rymmer ca 200 personer. gården 
hyrs för självhushåll.

munkaskog
box 86 · 566 22 Habo
tel +46 (0)736 17 11 94 
info@munkaskogsgarden.se 
www.munkaskogsgarden.se

29

30
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  13 3 8 8 17 15 1       40

 40   12km 22km  10km   27km 12km    

+

Totalt

Örtagården

örtagården ligger lugnt och idylliskt i Lane 
ryrs kyrkby, 10 km utanför Uddevalla. nära 
till allt i bohuslän och till dalslands sjöar och 
kanotleder. Helpension eller självhushåll för 
enskilda gäster och grupper. Hotellstandard 
till vandrarhemspris i nybyggnad, fräsch 
vandrarhemsstandard i ”gamla” örtagården.

Året runt

Kyrkebyn 118 · 451 93 Uddevalla 
tel +46 (0)522-66 01 28 

info@ortagarden.se
www.ortagarden.se

   38  9    9  21 6  delvis  200+

 300     600m  15km   15km 12km    

+

Totalt

Gullbrannagården 

en helårsöppen konferens-, kurs- och läger-
gård samt camping med hög standard.  går-
den ligger i ett naturskönt område, nära 
havet, en mil söder om Halmstad.  För logi 
finns 300 bäddar i allt från västkuststugor, 
fullt utrustade, till rum med vandrarhems-
standard och lokaler för 10-1000 perso-
ner.  Under sommaren erbjuds ett stort 
sommarprogram för alla åldrar med sport-
vecka, festival, midsommarfirande, guds-
tjänster och andakter. Se hela programmet 
på hemsidan.

305 96 elsberga 
tel +46 (0)35 241 21 00

Fax +46 (0)35 461 80 
mail@gullbrannagarden.se 
www.gullbrannagarden.se

Året runt
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 2 10 8  26 26    3 1    30

 80 sommar   200m  3km   22km 25km    

+

Totalt

maj-sept Steningegården

Steningegården är en lägergård trevligt belä-
gen i anslutning till ett naturreservat c:a 100 
m från havet. gården har 75 bäddar fördela-
de på rum och stugor och hyrs ut för självhus-
håll. Under högsommaren kan man även 
hyra enskilda rum eller stugor.

besöksadress: 
Steningegården
glasbruksvägen 14
Steninge

postadress:
Steningegården
pumparegatan 20
331 31 Värnamo 

tel +46 (0)35 520 30 
info@steningegarden.se
www.steningegarden.se
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  13 30    35 35 2      150

153 sommar   50m  300m   5km 10km    

+

Totalt

mars-okt Strandgården

Strandgården har ett unikt läge precis vid 
havet. Under semesterperioden erbjuds varie-
rande sommarprogram för alla åldrar med 
gudstjänster, andakter, samtalsaktiviteter, 
konserter, utställningar och veckoslut med 
olika temaprogram. För logi finns ett 50-tal 
rum med olika standard, en havsnära cam-
ping. restaurang, kiosk/café: en härlig ute-
veranda som bjuder på bedårande havsutsikt. 
Som konferensgård uppfyller Strandgården 
önskemålen för gruppen som vill samlas i 
lugn och naturnära miljö till rimlig kostnad.

Skarviksvägen 2, Vilshärad  · 310 41 gullbranstorp 
tel +46 (0)35-531 80 
Fax +46 (0)35-595 14 
info@strandgarden.org 
www.strandgarden.org

33

34
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     9    3 3 9    50

 54    300m   3km   70km 800m    

+

Totalt

Eksjö Camping & Konferens

mysig familjecamping med vandrarhem och 
stugor. Konferensmöjligheter för upp till 50 
personer och caféet har plats för 90 personer. 
Stor parkering och många toaletter - perfekt 
för bussresor. Stort sommarprogram med 
andakter, konserter och barnaktiviteter. eget 
turisttåg med turer till eksjö gamla stad och 
bondgård. nära till Skurugata och astrid 
Lindgrens värld. gångavstånd till eksjö centr-
um. 

Året runt

prästängsvägen 5 · 575 36 eksjö 
tel +46 (0)381 395 00 

info@eksjocamping.se
www.eksjocamping.se

 3  10  10 10     12    25

 107    2km  10km   50km 25km    

+

Totalt

SommarFlahults Ungdomsgård 

Flahults Ungdomsgård ligger vackert belägen 
bland stora ekar i västra Småland nära gno-
sjö och Hillerstorp.
totalt 12 campingstugor.

besöksadress:
330 33 Hillerstorp 

postadress:
ralingsås · 578 91  aneby

tel +46 (0)370 250 50 direkt till gården
tel +46 (0)380 418 90 för bokning av gården

info@kssb.org 
www.kssb.se
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Långserums Fritidsgård 

Långserums Fritidsgård är en fin lägergård 
som ligger naturskönt vid Långserumssjön 
mitt på det Småländska höglandet.  i huvud-
byggnaden finns bl a storkök med serverings-
lokal, samlingssal och matsal. gården 
erbjuder 75 bäddar i logement eller fyrbädds-
rum. Samlingslokaler finns för upp till 200 
personer. Utomhus finns badplats, stora 
gräsytor, fotbolls- och volleybollplan samt en 
lägerplats.

Ralingsåsgården

naturskönt i norra Småland med kuperad 
terräng och vacker utsikt över sjö. Logi i dub-
bel- och flerbäddsrum. totalt 100 bäddar. 
möjlighet till helpension eller självhushåll. tar 
emot kurser, konferenser, läger, bussresor, 
bröllop, semesterfirare m.m. tvåstjärnig cam-
pingplats. Sommarkyrkan med 1.500 sitt-
platser.
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37

38

  26 4 10 30 40 35 10  3 2    100

 100 sommar   300m  25km   50km 5km  

+

Totalt

Året runt

Året runt

560 13 Hok 
tel +46 (0)36 30 61 50 
Fax +46 (0)36 30 61 79 
www.langserum.se 

   11  11 11         30

 75   18km 0m  10km   40km 10km   

+

Totalt

578 91 aneby 
tel +46 (0)380 402 95 
ralingsas@kssb.org 
www.ralingsasgarden.se
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          15 26 310   

100 sommar   100m  3km   90km 90km    

+

Totalt

maj-septBödagårdens camping

trivsam fyrstjärnig familjecamping vid böda-
bukten med milslång barnvänlig sandstrand. 
nära till cykel och vandringsleder. på gården 
finns 310 campingplatser, 25 stugor och 
lägenheter med sammanlagt 100 bäddar. 
rullstols- och barnvagnsvänlig trall till havet. 
Under högsäsong anordnas barn/familjeakti-
viteter varje dag. Livsmedel, kiosk, cafeteria, 
sommarkyrka, lekplatser, minigolf och 
beachvolleyboll.

Svartbäcksvägen 17 · 387 73 Löttorp 
tel +46 (0)485 220 59 

info@bodagarden.nu 
www.bodagarden.nu

 9 8 32 2 47 49 40 6  6 9    50

 252 sommar   250m  10km   46km 43km    

+

Totalt

maj-septKlintagården

naturskön trestjärnig familjecamping med 
vindskyddade campingtomter vid en av 
ölands finaste badstränder, Köpingviken. 
Handikappbrygga. 47 rum med olika stan-
dard och campingstugor med självhushåll. 
totalt ca 250 bäddar. allergisanerat. Handi-
kappvänligt. restaurang med dagens rätt, 
kaffeservering och glassbar. Konferenslokaler 
och grupprum. perfekt mål för bussresor, 
lägerskolor och församlingsläger. barnaktivi-
teter anordnas under högsäsong.

Klinta bodars Väg 8 · 387 52 Köpingsvik 
tel +46 (0)485 722 40 

info@klintagarden.com 
www.klintagarden.com
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41Snäckan

Snäckan är en välutrustad läger-, kurs- och 
konferensgård vid gotlands västra kust, 3 mil 
söder om Visby med ett lugnt och vackert 
läge vid havet. Vi har 10 stugor med pentry, 
badrum, tV och 6 bäddar i varje stuga. Här 
finns även campingstugor och rum, tält- och 
husvagnsplats, café, kiosk, minigolf, fotbolls- 
och beachvolleybollplan, lekplats. nära till 
bad och vacker natur att ströva i.

   17 10 7 17    10 3    100

 87 sommar   600m  7km   37km  

+

Totalt

april-sept

Sanda Hemmungs 940 · 623 79 Klintehamn 
tel +46 (0)498 24 03 55
info@snackan.nu 
www.snackan.nu

  8 11  21 21  21   13    30

 125 sommar   150m  10km   50km 20km  

+

Totalt

april-sept Kustgården Senoren

Kustgården ligger mycket vackert i en 
ekbacke alldeles vid havet. Här finns goda 
möjligheter till sport och friluftsliv eller att 
göra båtturer ut i skärgården. Kustgården är 
en plats för alla åldrar och bollplan och stor 
lekplats finns på området.

besöksadress
Södra torprundan 46 · Senoren,

373 02 ramdala

postadress
ralingsås · 578 91 aneby

tel +46 (0)455 - 441 20

info@kssb.org
 www.kssb.se
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Stenbräcka

Stenbräckagården ligger på tjurkö, en av öar-
na i Karlskrona skärgård. gården tar emot 
grupper och enskilda för kurser, konferenser, 
läger, utfärder m.m. och erbjuder fina natur- 
och kulturupplevelser. Vi har camping, stugu-
thyrning, område för scouting, havsbad och 
fritt fiske i bra fiskevatten. antal bäddar 130 
st. Serveringsmöjlighet vid gruppbeställningar.

   34  34 34  7   8    40

 130 sommar   500m  18km   53km 30    

+

Totalt

Året runt

Hägnavägen 4 · 370 44 tjurkö 
tel +46 70-654 61 85 

info@stenbracka.se 
www.stenbracka.se
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 2 2 14  18 18 1 13 1  5    50

 62 mar/okt   800m  3km   20km 20km  

+

Totalt

Året runt
Åhus Missionsgård

belägen två km söder om Åhus, i frisk tall-
skog, några hundra meter från sandstrand 
och Hanöbukt – på en plats som skapad för 
rekreation. Uthyrning av rum med tillgång till 
kök, camping med tillgång till servicestuga. 
Stor samlingssal samt mindre klassrum för 
konferenser. egen verksamhet på evangelisk-
luthersk grund i form av läger för olika åldrar.
Vi har även ett antal cyklar för uthyrning. glansabovägen 50  · 296 38 Åhus

tel +46 (0)44 24 75 55 
info@ahusmissionsgard.se 
www.ahusmissionsgard.se
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  1 17  18  15  1  1    120
+

Totalt

Året runt Bosarp

gården är det perfekta alternativet för en 
konferens eller ett läger. Här finns utmärkta 
konferens- och samlingssalar och möjlighet 
till övernattning i flerbäddsrum. gården har 
stora öppna gräsytor omgivna av gran- och 
bokskog. Volleybollplan, fotbollsplan, lek-
plats och en samarbetsbana med ett tiotal 
stationer finns. bosarpasjön med bad och 
minigolf ligger inom gångavstånd.

Sjörupsvägen 212-42 · 298 94 Linderöd 
tel +46 (0)44 32 52 43 
mobil +46 (0)735 35 27 46 
info@bosarp.se 
www.bosarp.se

 72    2km  2km  2km 2km   30km   30km    

 5 10 25 5 22 27  17 1 5     260

 145     900m  3km   20km 20km    

+

Totalt

Året runt ÅhusGården 

Åhusgården är en plats med många möjlighe-
ter. tar emot såväl grupper som enskilda. 
enkel-, dubbel- eller flerbäddsrum. nya rum 
med dusch-WC. Charmiga stugor. möjlighet 
till hel- eller halvpension. Självhushåll i stugor 
och för mindre grupper. 
Handikappvänligt - equality-certifierat. i natur-
skön miljö nära havet och sandstranden. 
drivs av Föreningen Åhusgården eFS.

Sigfridsvägen 5 · 296 38 Åhus 
tel +46 (0)44 24 00 20 
Fax +46 (0)44 24 21 00 
kontakt@ahusgarden.se 
www.ahusgarden.se
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 7 29 15 15 36 51   2      125

 153    100m  15km   35km 30km    

+

Totalt

Året runtEFS-gården Åsljunga

i huvudbyggnaden finns enkel- och dubbel-
rum, flera trivsamma dagrum, kyrksal, konfe-
rensrum och matsal med sjöutsikt. 
Skogsbrynet - lägergård med 61 bäddar. 
Solvik - lägergård med möjlighet till självhus-
håll, 40 bäddar. i anslutning till huvudbygg-
naden finns 6 husbilsplatser. anläggningen är 
delvis handikappanpassad och vi arbetar för 
att skapa möjligheter till vila, aktivitet och 
upplevelse. närhet till vandringsleder, bad, 
fiske, kanoter och lägerliv.

 

Ånhultsvägen 31 · 286 72 Åsljunga
tel +46 (0)435 46 00 54

info@efsgarden.com 
www.efsgarden.com

 1 10 7  18    2 6     30

 92     2km  5km   45km 30km    

+

Totalt

Året runt
EFS Höllviksstrand

Höllviksstrand ligger nära öresund med 
vacker utsikt mot bron (malmö-Köpenhamn). 
närhet till fina bad vid Kämpingebuktrens vita 
stränder. Vindsurfare, golfare och fågelskå-
dare besöker gärna näset. boende i rum eller 
stuga i naturskön miljö, helpension eller 
självhushåll. två samlingslokaler, tre grupp-
rum och kapell.
Sevärdheter: bärstensmuseum, bibliska träd-
gården. Vikingabyn, Skanör-Falsterbo.
 

Höllviksstrandsvägen 2 · 236 38 Höllviken
tel +46 (0)40 45 12 02
info@hollviksstrand.com
www.hollviksstrand.com
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 9 20 16  30 30         10-100

 88    100m  7km   30km 30km   

+

Totalt

Året runt Missionsgården Strandhem 

missionsgården Strandhem har en stor 
strandtomt vid Hjälmsjön med möjlighet till 
bad, rodd och kanoting. gården har stora 
grönytor med fotbolls- och volleybollplaner. 
matsal som rymmer 100 personer med sjöut-
sikt. naturskön campingplats, tillgång till 
bastu och motionssal. i närområdet finns 
golfbana, bokskogar och strövområden.

Smålandsvägen 48  · 286 35 örkelljunga 
tel +46 (0)435 500 77 
info@strandhem.nu 
www.strandhem.nu

   8 3 5 13   1  5    30

 52    50m  8km   30km 8km    

+

Totalt

Året runt Nybostrand

Stugor, lägenheter, lugn camping, samlings-
lokal, konferensrum och kök.
52 bäddar. bollplan och lekplats. Familjevän-
ligt. Utmärkt för läger- och semesterboende. 
enklare standard – låga priser.

Hummervägen 2 · 231 92 trelleborg 
tel +46 (0)410 33 41 80 
info@nybostrand.se 
www.nybostrand.se
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Hotell, vandrarhem och camping i Kullabyg-
den, på strandtomt vid öresund. öppen för 
gruppbokningar såväl som enskilda gäster. 
Kan ta emot upp till 115 personer för boen-
de. Största möteslokalen har plats för 250 
personer. nära till Kullaberg med goda möjlig-
heter till ett aktivt friluftsliv. goda kommuni-
kationer till Helsingborg och Köpenhamn.

 2 19 17 19 19 38  2   5    240

 115     0m  5km   30km 30km    

+

Totalt

Året runt

Strömstadsgatan 4 · 263 58 Höganäs
tel +46 (0)42 34 00 760 
Fax +46 (0)42 34 03 88 

info@orestrand.se 
www.orestrand.se

 1 1 7 1 8 9 9    

 33     100m  25km   20km 2,5km   

+

Totalt

Året runtHeljarödsgården

Vacker kringbyggd korsvirkesgård med anor 
från 1700 talet. Väl lämpad för såväl läger 
som enskilt boende med vila och rekreation i 
naturskönt kustlandskap.
Vi har 9 rum, varav 33 sängar. ett fåtal 
husvagnsplatser med el. en rumslägenhet 
med pentry, toa och dusch. det finns möjlig-
het för både självhushåll och helpension. Farhultsvägen 383 · 263 93 Höganäs 

tel +46 (0)42 680 24 
info@heljarodsgarden.se
www.heljarodsgarden.se
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bli medlem i Kgh?
Kristna gårdar och Hotell (Kgh) är en ideell förening för gårdar och hotell i Sverige som 
arbetar utifrån kristna värderingar. För närvarande finns ett 70-tal medlemsanläggningar i KgH. 
anläggningar som arbetar utifrån dessa värderingar och är villiga att acceptera föreningens 
stadgar är välkomna som medlemmar. Kgh är en fristående del av den europeiska Christian 
Hotels international, bl.a. med anläggningar i stora delar av europa.

Läs mer och anmäl intresse på kgh.nu
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TRÄDGÅRDSGATAN 12, JÖNKÖPING  •  TEL 036-16 97 50  •  WWW.NYAMUSIK.SE

SOMMAR PÅ NYA MUSIK!

Välkommen till vår 
sommarbutik på

Gullbrannagården
i sommar!

FYRA SÄTT ATT HANDLA HOS OSS

TELEFON: 036-16 97 50           WEBBUTIK: www.nyamusik.se

E-POST: info@nyamusik.se    BUTIK: Trädgårdsg. 12, Jönköping
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en månad gratis

Mejla: info@dagen.se
Ring: 08-619 24 20 (Kundcenter)

PRova 
Dagen

Erbjudandet gäller för hushåll 
som inte prenumererat på Dagen 
det senaste halvåret. Efter prov-
perioden avslutas prenumeratio-
nen automatiskt. Gäller endast 
inom Sverige. 

Dagen Gullbranna 85x135.indd   1 2015-04-21   14:01:24
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Besök oss på internet!
kgh.nu

På vår hemsida kgh.nu hittar du uppdaterad och mer information om alla våra 
anläggningar. Där kan du också söka en passande anläggning utifrån dina önskemål.
Utgiven av Kristna Gårdar och Hotell i Sverige · Sandvikengården · 671 94 Brunskog

info@kgh.nu


