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Bo enkelt eller med hotellstandardSommarprogram
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Nu har vi förberett för ännu en säsong och programmet 
håller du i handen. Formatet och layouten känns säkert 
igen. Flera av de medverkande är återkommande och 
bekanta namn men det finns också många nya spännande 
medverkande i programmet.

Välkommen till 
klintagården!

ValborgSmäSSoafton
på klintagården

18.00 Valborgsmässofirande. 
Brassbandet Kalmar EQU-band. 
Hanna-Sara och Josue Leones. 
Servering.

20.00 Brasan tänds vid havet

kalmar eQu-band är ett ekume-
niskt symfoniskt blåsarband med 
deltagare från olika församlingar 
och kyrkor i kalmar med omnejd.

fira mor 26 maj
Söndagen den 26 maj kl. 13.00 
dukar vi upp ett härligt buffébord 
på Klintagården.

Pris 225 kr
inkl. dryck & kaffe

boka bord! 

Bo i Ekens dubbel-
eller enkelrum och få 
Morsdagsbuffén för ½ priset!

Boka på 070-547 22 40,  
info@klintagarden.se

öland spirar 10-12 maj
Boka boende på 
Klintagården!

program:  
olandspirar.nu

Vi vill erbjuda ett varierande program för olika åldrar och intressen. Musikframträdande, 
föreläsningar, friskvård, undervisning, men även tillfällen för stillhet och andakt. 

Vår önskan är att vistelsen på Klintagården ska bli en upplevelse av liv och rörelse, vila och 
avkoppling, sol och bad, god mat, mycket glass och många tillfällen till goda möten med 
vänner och nya bekantskaper.

Varmt välkomna till en skön sommar på Klintagården –  
en plats att längta till.

Mikael och Annika Båge
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20/6 torSdag
20.00 KvällSSaMling i KyrKan

Sven Holmqvist, Britta Hermansson, 
Matilda Rödjemo.

21/6 midSommarafton
10.30 BiBElStudiuM

Britta Hermansson

16.00 danS Kring 
MidSoMMarStångEn
Fia Hansson, Billy Josefsson m.fl.

19.00 KvällSMötE i oaSEn
Britta Hermansson, Matilda 
Rödjemo

22/6 midSommardagen
10.30 gudStjänSt i oaSEn

Britta Hermansson, Matilda 
Rödjemo

14.00 aKtivitEtEr för 
hEla faMiljEn
Mr Goran, lotterier, 
hoppborg m.m.

20.00 KonSErt
Matilda och Håkan Röd-
jemo

23/6 Söndag
10.30 gudStjänSt i oaSEn

Britta Hermansson, Matilda 
Rödjemo

midSommarfirande

helgens talare
Britta Hermansson
Britta från Göteborg 
är evangelist inom 
Equmeniakyrkan. Britta 
arbetar mycket med 
samtal, retreater och 
medverkan i gudstjänster 
över hela landet. Hennes 
podcast ”Brittas vardagsrum” är både 
inspirerande och spännande.

gårdspastor
Sven Holmqvist
Sven har i flera år 
varit gårdspastor på 
Klintagården Nu är 
han pensionär på heltid 
och finns på Klintagården 
midsommarhelgen och vecka 30. 
Däremellan blir det resor med husbilen.

sång och musik 
Matilda Rödjemo
Matilda är sångerska/
pianist och konstnär. 
Tillsammans med sin 
man Håkan driver de 
Konst- & Musikboden 
i Töcksfors. De är ute och 
sjunger och spelar tillsammans, ofta med 
sina barn Leo, Joel och Ida. Evangeliet och 
svängig musikglädje står i centrum.

Mr Goran har under många år synliggjort 
evangeliet på ett pedagogiskt sätt. ”Det jag 
gör är trick, men vad Gud gör är verklig-
het!” Tokroligt blir det med spänning och 
fart när trolleri blandas med cirkuskonster!
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Vecka 26   - Försommarvecka -

29/6  lördag
19.00 SoMMarKväll i KyrKan

Konfirmander och ledare

sommarkyrka
Vi bjuder in till gudstjänster, konserter, 
föreläsningar, cafékvällar och andakter 
i klintakyrkan, oasen och på altanen.

Veckorna 27-31 finns olika gårdspasto-
rer till hands för gäster och anställda. 
de hoppas få möta dig vid nattvards-
bordet, bland husvagnarna, på olika 
samlingar eller runt en kopp kaffe. 
gårdspastorerna finns till för samtal 
om livet och annat som berör.

det kan vara bra att veta att pasto-
rerna har tystnadsplikt.

30/6 Söndag
10.00 gudStjänSt i BorgholM

Håkan Dersell

070-60 65 004 • www.stangius.se
Bygg & Finsnickeri
öland

Hantverksprodukter
Stangius

Tel 035-531 80 | 305 65  Villshärad

www.strandgarden.org

Upplev sommaren på västkusten!
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2/7 tiSdag
18.30 glaSSprovning

Anmälan i receptionen.

21.00 aftonBön i KyrKan 
Kristina Johansson

4/7 torSdag
21.00 aftonBön i KyrKan

Kristina Johansson

konfirmation
aVSlutningShelg
6/7 lördag
14.00 rEdoviSning av 

KonfirMandErna
Konfirmander och ledare

18.00 gudStjänSt MEd nattvard
Konfirmander och ledare

7/7 Söndag
11.00 högtidSgudStjänSt i 

oaSEn
Konfirmander och ledare

13.00 SoMMarBuffé för 
KonfirMandErna

Vecka 27  - Konfirmationsvecka -

öppet VarJe dag
kl. 8-22

under högsäsong.

glaSSproVning
tiSdagar kl. 18.30-19.30 

under högsäsong.

anmäl dig i receptionen! avgift.

Glass-
café

gårdspastor
Kristina Johansson
Kristina är pastor i 
Filadelfia Högsby 
och Berga Mis-
sionskyrka. Hon 
har en bakgrund 
som sjuksköterska 
och är gärna ute i 
naturen eller bakar på fritiden. Kristina 
ser fram emot att komma tillbaka till 
Klintagården och alla goda möten.
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8/7 måndag
19.00 förEläSning

Charlotte Martinsson Axell ”Ta hand 
om dig – om kroppskännedom och 
livshållning”

9/7 tiSdag
18.30 glaSSprovning

Anmälan i receptionen

20.00 träffpunKt
Klintapatrullen och gårdspastorn

21.30 aftonBön i KyrKan
Frida Hellsing

10/7 onSdag
19.00 KonSErt

Terese Fredenwall och Carl Nygren.

11/7 torSdag
19.00 faMiljEKväll i oaSEn

Klintapatrullen och gårdspastorn. 
Familjen Berglund, ”SuperJesus”.

gårdspastor
Frida Hellsing
Frida Hellsing 
bor med man och 
tre barn utanför 
Jönköping. Hon är 
pastor i Equmenia-
kyrkan och arbetar sedan några år som 
församlings pedagog i Equmeniakyrkan 
Kaxholmen. 

21.30 aftonBön MEd 
nattvard i KyrKan
Frida Hellsing

12/7 fredag
19.00 SoMMarKväll på 

altanEn
Brassläger, Ulrik Lundqvist, Frida 
Hellsing

 13/7 lördag
19.00 SoMMar-

KonSErt i 
oaSEn
Brasslägret, Ulrik 
Lundqvist

14/7 Söndag
10.30 gudStjänSt

Frida Hellsing, Brasslägret

Vecka 28   - Familjevecka -

konsert
Terese Fredenwall
Terese Fredenwall är sånger-
ska, gitarrist och låtskrivare. 
Hon slog igenom som artist 
i Melodifestivalen 2013 med 
låten Breaking the Silence. 
Som låtskrivare har Terese 
bl.a. arbetat med Jenny Berggren, Tommy Nilsson, 
Danny Saucedo och bandet Date. Terese har ett 
stort engagemang för utsatta människor som bland 
annat kommit till uttryck i låten Middle Aged Mar-
ried Man. 
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familjekVäll med 
fam. Berglund
Familjen Berglund består 
Sara, Markus, Liam och 
Layel. År 2018 släppte Liam 
och Layel sin debutskiva 
”SuperJesus!”. Debutalbumet 
består av tio egenskrivna låtar. Barnen har varit 
med och skrivit det mesta av materialet.

De vill med sin musik förmedla 
Guds kärlek till alla och hop-
pas att den ska få beröra och 
visa människor vem Jesus är. 
Musiken innehåller allt från 
dansanta party låtar och rock till 
ballader. Texterna handlar om 
Han som är bäst, skönast, coolast, alltså SUPER-
JESUS! 

sommarkul med klintapatrullen!
Vecka 28-30 är Klintapatrullen på plats för alla våra gäster.  

kom och var med!

klintagårdens  
sommar program

i samarbete med Bilda.

mån.-fre. 10.00-11.00 familjetimmen. drama, sång och musik.

mån.-fre. 11.00-11.45 lekis och ligan. lek, pyssel och bus för barn 4-12 år.

tisdagar kl. 20.00 träffpunkt för dig som är 13 år och äldre.  
 Vi träffas och hittar på något samt fikar och umgås.

torsdagar kl. 19.00  familjekVäll i oasen.

det är ju också en samling som klintapatrullen ansvarar för

Charlotta M Axell
Charlotta arbetar med diakoni i 
Svenska kyrkan, studerar folkhälso-

vetenskap och har 
tidigare arbetat med 
massage, friskvård 
och hälsa.
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15/7 måndag
19.00 förEläSning

Jörgen Tholander ”Friskvård för 
kropp och själ”

16/7 tiSdag
18.30 glaSSprovning

Anmälan i receptionen

20.00 träffpunKt
Klintapatrullen och gårdspastorn

21.30 aftonBön i KyrKan
Jörgen Tholander

17/7 onSdag
19.00 KonSErt MEd larSliSa 

& Efwa

18/7 torSdag
19.00 faMiljEKväll i oaSEn

Klintapatrullen och gårdspastorn.

21.30 aftonBön MEd 
nattvard i KyrKan
Jörgen Tholander

19/7 fredag
15.00 KlintaloppEt

Ett motionslopp för 
alla åldrar, tillsammans 
med Klinta Camping

19.00 SoMMarKväll 
på altanEn
Shalom

20/7 lördag
19.00 SoMMarKväll i KyrKan

Mikael Järlestrand

21/7 Söndag
10.30 gudStjänSt

Sofia, Clas och Louise Camnerin

Vecka 29   - Sportvecka med PULS -

klinta- 
loppet

LarsLisa
LarsLisa har jobbat med 
artister som Andrae 
Crouch, Carola, Triple & 
Touch, Gladys Del Pilar, 
Sonja Aldén, Janne Schaffer, 
Edin Ådahl, Salt, Choralerna 
och Jerusalem. Sedan slutet av -70 talet har 
turnéer och inspelningar avlöst varandra runt 
om i världen och han har gett ut tre album. Nu 
driver han två stora projektkörer med nära 300 
gospelsångare. I år börjar också ett intressant 
samarbete med Läkarmissionen och ”Sånger för 
livet”. 

Efwa Nyström
Efva Nyström, som 
medverkar med sång vid 
onsdagkvällens konsert, 
jobbar som sångpedagog 
och sångerska. Hon har 
medverkat i flera musikaler, 
bl.a.  Evita och Sound of Music. Efva har 
även körat bakom Carola, Cyndee Peters 
och Per-Erik Hallin. Numera reser hon runt 
med LarsLisa och ger konserter så ofta de har 
möjlighet.
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Sofia Camnerin
Sofia är teologie 
doktor och biträdande 
kyrkoledare i Equme-
niakyrkan. Sedan 
hösten 2018 arbetar 
hon halvtid som 
biträdande rektor och utbildningsledare på 
Teologiska Högskolan, Enskilda Högskolan 
Stockholm. Sofia har under flera somrar 
varit en uppskattad talare på Klintagården. 
Maken Clas och dottern Louise medverkar 
med sång och musik.

gårdspastor
Jörgen Tholander
Jörgen arbetar nu som 
konsulent på Bilda. 
Där har han möjlighet 
att föreläsa, vara rådgivare, 
starta studiecirklar, möta yngre och äldre 
samt personer från olika delar av världen. 
Han har även varit ungdomsledare, ung-
domspastor, församlingsföreståndare och 
försäljare.

Jörgen brinner för att människor möts och 
nya perspektiv skapas, både i större sam-
manhang och i mindre grupper. 

 
klinta-
patrullen 
Vecka 28-30!
tider och info hittar du på sidan 7.

Höj
SommarpulSen!

Den här veckan kommer ett härligt gäng 
från Equmenia och bjuder in till olika 
idrotts aktiviteter. Två gånger om dagen 
får du chansen att träna, svettas, leka, 
springa och dansa. Ett morgonpass och 
kvällspass. Se program på anslagstavlan 
för varje dag.

Mikael Järlestrand
Mikael Järlestrand har 
rest som kyrkosångare i 
30 år efter att ha börjat 
sin sångutbildning hos 
sångpedagog och musik-
professor Göte Strandsjö 
1983. Samtidigt som Mikael lutar sig tillbaka 
på traditionen vill han ändå sträcka sig framåt 
mot den musik som en ung generations 
kyrkobesökare lyssnar till. Därför blandas den 
andliga sångskatten med nyskrivna förkunnel-
sesånger samt en del gospel- och lovsångskö-
rer. Mikael vill förmedla glädje med sin sång, 
men viktigare än både skönsång och glädje 
är budskapet om en tro på Kristus som bär i 
livets alla omständigheter.
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leVa och älska 
liVet ut
Alf B Svensson är 
legitimerad psykolog, 
författare och uppskat-
tad föreläsare. Han har 
mångårig erfarenhet som 
skolpsykolog och har länge svarat på frågor om 
familjeliv och föräldraskap.

22/7 måndag
19.00 förEläSning

”Leva och älska livet ut”,  
Alf B Svensson

23/7 tiSdag
18.30 glaSSprovning

Anmälan i receptionen

20.00 träffpunKt
Klintapatrullen och gårdspastorn

21.30 aftonBön i KyrKan
Sven Holmqvist

24/7 onSdag
19.00 KonSErt

Tine Röjås, Nils-Peter Vaggelyr. 
”Sacred Tribute”, en konsert utifrån 
Alice Babs sakrala sånger.

25/7 torSdag
19.00 faMiljEKväll i oaSEn

Klintapatrullen och gårdspastorn.

21.30 aftonBön MEd 
nattvard i KyrKan
Sven Holmqvist

26/7 fredag
11.00 BiBElStudiuM

”Gamla Testamentet blir nytt”,  
Sven Holmqvist

19.00 SoMMarKväll på 
altanEn
Grillkväll med Tine Röjås m.fl.

27/7 lördag
11.00 BiBElStudiuM

”Att presentera Jesus”, Daniel Röjås

19.00 SoMMarKväll i KyrKan
Konsert med Trijord, ”Folkligt 
nära”, såväl traditionella som nyare 
folkvisor främst utifrån våra svenska 
koral- och psalmtraditioner. 

28/7 Söndag
10.30 gudStjänSt

Daniel Röjås och Trijord

Vecka 30   - Bibelvecka -  

Daniel Röjås
Daniel arbetar som pastor i 
Equmeniakyrkan, Boxholm 
och Mjölby Pingstförsam-
ling. Han reser en del som 
föreläsare och predikant och 
ser fram emot sommarens 
besök på Klintagården.

gårdspastor
 Sven Holmqvist
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Vecka 31   - Tonårsvecka -

Trijord
Trijords kännetecken 
är tät stämsång där 
man i sin repertoar 
blandar mellan att 
sjunga a capella och 
till ackompanjemang. 
Trion skriver även eget 
material med folkliga och korala influenser. 

30/7-4/8 tonårSläger

30/7 tiSdag
18.30 glaSSprovning

Anmälan i receptionen

21.00 aftonBön i KyrKan
Gustav Gillsjö

1/8 torSdag
21.00 aftonBön MEd 

nattvard i KyrKan
Gustav Gillsjö

3/8 lördag
19.00 SoMMarKväll i KyrKan

”Vägmärken och viloplatser”, konsert-
andakt med Anna och Andreas Weister 
Andersson.

4/8 Söndag
10.00 gudStjänSt i BorgholM

Gustav Gillsjö

Vecka 35, 6-8/9
förSaMlingSlägEr

Johan Einarsson, Ida-Marie Brengesjö, 
Michael Jeff Johnson

Anna & Andreas Weister Andersson
Andreas är saxofonist, utbildad pastor, teolog 
och aktivist. Han har spelat och undervisat i 
hela Europa och givit ut flera skivor. Andreas 
skriver också musik.

Anna är sångerska, pianist, låtskrivare och kör-
inspiratör främst inom gospelmusik och jazz i 
Sverige och Europa. Anna har även undervisat 
på Gospellinjen vid Glimåkra Folkhögskola 
under drygt 10 år.

Gustav Gillsjö
Gustav är en av Equmenia-
kyrkans färskaste pastorer 
då han blev färdig med sin 
utbildning under försom-
maren. Hans relation till 
Klinta gården är framförallt gårdens konfa-
läger där han både varit konfirmand och 
ledare. I augusti börjar Gustav sin första 
pastorstjänst i Vikingstad utanför Linköping. 

11
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Hos oss är det lokala alltid nära

öppet 8–21 • sommaröppet 7–23

Hos oss är det lokala alltid nära

öppet 8–21 • sommaröppet 7–23

Hos oss är det lokala alltid nära

Borgholm

Hos oss är det lokala alltid nära

öppet 8–21 • sommaröppet 7–23

Hos oss är det lokala alltid nära

öppet 8–21 • sommaröppet 7–23

Mercedes - Nissan - Citroën - Suzuki

 Vimmerby 0492-131 00,  131 04
  Mobil 0708-38 25 05
 Västervik  0490-132 50,  132 55
 Mobil 0708-38 25 00

 

 

  

  www.holmstrombil.se 

tack alla sponsorer!
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Thorbjörn Magnusson, Leg. tandläkare
Hornsgatan 13 • 382 40 NYBRO • 0481-165 20 Boy 

Furuhästen 

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.  
 

  Medarnas längd 78 cm 
 
  Höjd   65 cm 
 
  Sitthöjd  37 cm 
 
  Bredd   30 cm 

 
 
  AB TÄLLÄNG SNICKERIFABRIK  570 16 KVILLSFORS    TEL. 0383-460060  

0383-46 00 60  •  www.tallang.se  •  tallangsnickeri@telia.com

Vi gör alltid ett 
proffsigt jobb!

Telefon: 0383-569 80
Mobil: 070-552 05 80

info@medlovsbygg.se
www.medlovsbygg.semedlövsbygg

icweBBdesigN.se

Flitiga Fia
Fia Hansson

     Mobil: 073-423 45 49
flitigafia@hanssonsnybro.se

www.linghemskyrkan.se
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Claes Gränsmark Konst
www.claesgransmark.se

www.broderna-anderssons.se

Småländskt hantverk
sedan 1914

Tfn: 011-16 88 16    E-post: info@dags.se
www.dags.se

Aspengrens Måleri
Ekenässjön
aspengrensmaleri.se | 070-863 47 23

Boholms däck & Allservice
Ekenäs, Vetlanda

Tfn. 0383-303 36, Mobil 070-547 74 79
boholmsflis@gmail.com



15

Roland Klackensjö
Mob. 0708-48 52 62

Följ oss på
www.mhfost.se

 www.facebook.com/mhfost

BORgHOlM 0485-56 48 40

Länken till god mat

www.svenskcater.se

Olle  Jonsson
Maskin & Bygg  070-621 30 91

Turbingatan 8, Vimmerby, Tfn 0492-100 75   
www.fagerstromsmaskin.se

Hanssons
Fönsterhantverk AB

www.hanssonsnybro.se sharpkalmar.se

K a l m a r



linus och albin vid lägerelden.

gården är öppen  
18 april–29 September
reception, café & butik
•	 öppet 8-22 under högsäsong

reStaurang - öppen högsäsong
•	 frukost 8.00-9.30
•	 dagens rätt 12-15
•	 À la carte

sKördefest 25-29 septemBer
grillbuffé lördag kl. 16-19 - boka bord!

tfn 070-547 22 40   -   info@klintagarden.se

lördag 29/9
kl. 19.30 konsert med 

mörlId-saNdWall 
erikshjälpen

klintagården
vi är en ideell förening som drivs i sam-
verkan med Equmenia kyrkans försam-
lingar, region öst.

en drogfri gård
vi vill vara en drogfri gård och vädjar 
till våra gäster att vara goda förebilder 
genom ett ansvarsfullt förhållningssätt till 
alkohol och droger.

Vi tar gärna emot gåVor
Mycket praktiskt arbete på gården sker 
ideellt. vill du vara med, välkommen att 
höra av dig! vårt evangelisationsarbete 
är också i behov av pengar. välkommen 
att ge!

Vandrar-
hem

rum & 
Stugor camping

klintagården, klinta bodars väg 8, köpingsvik
tfn 0485-722 40, 070-547 22 40
klintagarden.se 

bankgiro:  281-2154     Swish:  123 282 5404
facebook.com/klintagarden
instagram.com/klintagarden


