
 

Församlingsvänner, 

Till att börja med vill vi sända ett tack till de församlingar & privatpersoner som på olika sätt gett respons, reagerat och 

agerat på vårt senaste utskick. Vi har nu undersökt olika lösningar vidare och tillsammans med er respons kommit fram 

till den väg vi tror är möjlig för att fortsatt hålla Strandgården levande i Herrens tjänst. Vi har efter kontakt med 

Ekumeniakyrkan Riks fått information om att de inte avser ge någon ekonomisk hjälp för Strandgården. Vi kommer 

därför inom en snar framtid kontakta flertalet av er församlingar för att diskutera lånemöjligheter. Vi rekommenderar 

att stora summor pengar ges som lån och inte som gåvor då framtiden är oviss. Om din församling inte blivit kontaktad 

innan månadens slut, och ni har möjlighet att ge ett lån är ni välkomna att höra av er. 

Status på Strandgården just nu är att i stort sett alla bokade grupper och läger innan sommaren är avbokade. 2 av 4 i vår 

fasta personalstyrka har sagts upp och kvar finns platschef och köks-chef som båda är permitterade ner till 40%. Vårt 

personal-team för sommaren på Strandgården har reducerats mycket kraftigt och vårt samarbete med Immanuelkyrkan i 

Halmstad kring Café Strandgatan 20 har sagts upp. 

Styrelsen har tillsammans med platschef utarbetat en likviditetsbudget som sträcker sig fram till och med nästa säsongs 

början, i mars 2021. Denna budget förutsätter ett sammanlagt lån på en miljon kronor och tanken med att få dessa 

medel från församlingar är att öka våra chanser för en vidare finansieringslösning tillsammans med banken. Budgeten 

gäller under följande förutsättningar: 

✓ Gårdens verksamhet är reducerad till minimum och restaurang & café hålls stängt säsongen 2020 med undantag 
för de bokade läger & grupper som blir av. 

✓ Vi får en normal beläggning på Campingen under säsongen och viss beläggning i våra vandrarhemsrum. 

✓ De läger och grupper som är bokade från v.31 och framåt blir av som planerat. 

 
Regeringen har under rådande omständigheter valt att, under mars t.o.m juni månad, minska arbetsgivaravgifterna med 

upp till 5300kr /anställd och månad. Under vårt senaste styrelsemöte uppkom därför idén om att de församlingar vars 

verksamhet rullar på, och där denna subventionering inte är nödvändig, väljer att skänka eller låna ut dessa pengar till 

Strandgården. Är det en möjlig väg för er församling som exempelvis driver en förskola med flera anställda eller annan 

verksamhet som fortsatt rullar på är ni välkomna att kontakta oss. Skicka ett mail med kort beskrivning av ärendet till 

info@strandgarden.org så svarar vi så snart vi kan! 

Vi tror att det finns en framtid för Guds, och vår, pärla ett stenkast från havet och fortsätter därför arbeta för detta. Var 

med oss i arbetet genom snabba beslutsvägar i era församlingar, ekonomiskt stöd utifrån era förutsättningar och inte 

minst. i bön. 

Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka?  

Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter.  

Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta.  

Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.  

Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. 

 Var dag har nog av sin egen plåga. 

Matteus 6:31-34 
 

Tack för ert stöd,  

Strandgårdens styrelse & Stödföreningen 

Genom Styrelsens ordförande  

Anders Wendefors 

Betalningsinformation 

Strandgårdens bankkonto SEB: 5146 10 41090, 

BG 545 - 7684  

Swish 123 4494522. 

 

Har du frågor angående ekonomiskt stöd till gården,  

skicka ett mail där du kort beskriver vad det gäller till :  

info@strandgarden.org så svarar vi så snart vi kan. 
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