LÄGER PÅ BJÖRKÖGÅRDEN!
Ett erbjudande!
Nu finns stora möjligheter att arrangera lägerdagar på Björkögården till en låg kostnad
genom ett samarbete mellan Sociala Missionen och stiftelsen Björkögården. Ett
rabattsystem gör detta möjligt för grupper som bokar sin lägervistelse genom Sociala
Missionen. Samarbetet startar 2022 och kommer förhoppningsvis att kunna fortsätta under
flera år. Björkögården är en känd och omtyckt lägergård i vårt samfund. Equmeniakyrkans
församlingar och Equmenia föreningar i region Stockholm omfattas av erbjudandet och vi ser
gärna att församlingar eller ungdomsföreningar samarbetar i gemensamma dagar på
Björkögården.
Målgrupper
Målgrupper för erbjudandet är grupper som i sin nuvarande livssituation inte har möjligheter
att komma ut i skärgården till lägerdagar. Sociala Missionens målgrupper kan tjäna som
exempel på vilka grupper vi tänker oss vara aktuella; ensamstående föräldrar med barn,
ensamkommande ungdomar och människor med flyktingbakgrund. Äldre som har deltagit i
livsberättargrupper är också en målgrupp där det finns möjligheter att anordna
uppföljningsdagar på Björkögården.
Björkögården
Björkögården ligger i en härlig miljö i Roslagens idylliska havsband med vacker natur och
sköna strövområden. Gården ligger cirka 11 mil från Stockholm och cirka 10 mil från Uppsala
på Björkö/Södra Väddö. Det finns totalt 125 bäddar med möjlighet till både helpension och
självhushåll. Det finns wifi på hela anläggningen och det är en alkoholfri miljö. Läs mer på
www.bjorkogarden.se

Hur går vi vidare?
Stiftelsen Björkögården har i ett avtal med Sociala Missionen kommit överens om ett
rabattsystem som administreras och samordnas av Sociala Missionen. Första steget är att ta
kontakt med verksamhetschef Elaine Lindblom på Sociala Missionen för att diskutera vilken
grupp det handlar om och lämplig tid, erbjudandet gäller främst under lågsäsong. Här kan
församlingen också framföra önskemål om samarbete med annan församling för att knyta
nya kontakter och tillsammans lösa ledarfrågor och programinnehåll.

Vilka resurser finns?
Rabatten som Björkögården är villig att ge grupper från Equmeniakyrkan ska göra
lägervistelsen möjlig att genomföra. Församlingar som i nuläget har pågående
projektsamarbete med Sociala Missionen kan söka för att genomföra läger inom respektive
projekt. Om det finns ett intresse från flera församlingar och föreningar kan Sociala
Missionen både söka projektmedel till läger och skapa en pool med ledare, teman och goda
idéer som alla grupper får ta del utav.

Varför vänta?
Hör genast av er, så får vi samtala om vilka behov och idéer som finns och hur vi kan göra
verkstad av dessa.
Kontakta: Elaine Lindblom, verksamhetschef Sociala Missionen
E-post Elaine.l@socialamissionen.se
Telefon: 08-556 023 10, 072-909 41 94

