
.  
 

 

Midsommarfirande 
onsdag 17 juni kl 19.00 

Buss (20 kr t o r) från Härlanda 18.00 och Björkekärr 18.15, åter 21.00. 
 

 

 

Söndagen den 22 mars 
Enandergårdens kyrksöndag 

i Härlanda kyrka och församlingshem 
Gudstjänst kl 11.00, därefter servering av 

våfflor mm och lotteri 
Vi tar gärna emot hembakat, kan lämnas före gudstjänsten 

eller styrelsen eller via info@enandergarden.se 
 

Enandergården kan även hyras av andra organisationer om  
den är ledig, se vidare www.enandergarden.se. 

 

ENANDER~ 
GÅRDSNYTT 
                                                               NR 45    2020 

 

 
 

VISSTE DU DETTA OM ENANDERGÅRDEN? 
 Den ligger naturskönt vid Landvettersjön 
 I första hand för Härlanda o Björkekärr men även för hela Örgryte 

pastorat, andra kyrkor och organisationer kan hyra i mån av plats 
 Köptes för insamlade medel 1952 
 Består av två hus, Sjöstugan och Villan - det är 14 rum med 29 sängar 
 Mindre kapell finns 
 Har volleybollplan, bad och kanoter samt naturmark på fastigheten 

 



 
 

VERKSAMHETEN 2019 
 

Även 2019 har Enandergården används för ensamkommande unga. Ansva-
riga har varit föreningen Agape i samarbete med Härlanda församling och 
Örgryte pastorat. Under 2015 flydde många unga till Sverige. Behoven som 
Agape försöker tillgodose är att de som nu har fyllt 18 år, eller blivit ålders-
uppskrivna till 18 år, skall få ett ordnat boende så att de inte behöver driva 
runt på stan, sova utomhus och riskera hamna i kriminella sammanhang. 
 
Därutöver har gården, trots detta kunnat användas vid knappt 10 tillfällen, 
normalt under veckohelger men ibland även under vardagar. Grupper från 
Härlanda och Björkekärrs församlingar är prioriterade och framöver hoppas 
vi även att hela nya Örgryte pastorat kan få glädje av gården. Men andra 
organisationer får hyra i mån av plats. Tack vare övriga hyresgäster får vi 
välbehövlig inkomster.  
 
Under året har två arrangemang varit gemensamma för församlingarna. Mid-
sommarfirandet onsdagen i midsommarveckan med ett folkdanslag från  
Göteborgs National Dans Sällskap. I augusti hade vi en gudstjänst och grill-
ning. Sammanlagt var vi drygt 80 personer på dessa två kvällar. 
 
Du är välkommen att delta i verksamheter på Enandergården,  
se församlingarnas information och www.enandergarden.se. 
 

HUR HYR MAN ENANDERGÅRDEN? 
 

När gården inte nyttjas av Härlanda och Björkekärrs församlingar eller öv-
riga i Örgryte pastorat kan även andra organisationer hyra. Information om 
hur detta går till samt kostnader och praktisk information finns på 
www.enandergarden.se.  Pastoratets pastorsexpedition sköter bokning, nyck-
elutlämning mm. 
 
Enandergården i korthet: två hus i lummig trädgård med strandtomt, 14 sov-
rum med 29 sängar, ett större kök och matsal med plats för ca 50 personer i 
det ena huset och ett mindre kök för enklare mellanmål i det andra, flera 
sällskapsrum, kapell i ena husets källare, badmöjlighet i Landvettersjön och 
kanoter för utflykter på sjön, en grillplats finns vid sjökanten, volleybollplan 
i trädgården och en trädbevuxen bergskulle med slingrande stigar.  

 
 

ENANDERGÅRDENS KYRKSÖNDAG 
 

Stiftelsen och församlingarna anordnar ”Enandergårdens kyrksöndag” efter 
gudstjänsten en söndag i mars i Härlanda och en på hösten i Björkekärr. I år 
blir det i Härlanda den 22 mars, datum i Björkekärr meddelas senare. Det blir  
servering, försäljning av hembakat och lotteri. Hembakat tar vi tacksamt mot, 
medarbetare behövs också. Hör av dig till styrelsen eller lämna besked via 
info@enandergarden.se. 
 

2019 ÅRS ARBETEN 
 
Under året har vi upprustat trapphusen i bägge husen med ny beklädnad i 
trapporna och även golvet i Villans entréhall. Dessutom målat väggarna i 
Sjöstugans köksentré och trapphus. Vidare har nytt golv lagts in i matsalen. 
Några fönster som tjänat ut har också bytts. För dessa större arbeten har hant-
verkare anlitats. Men för att driva gården behövs betydande ideella insatser. 
Utöver styrelsens medlemmar bidrar fler i arbetet på Enandergården. Finan-
sieringen klaras tack vare inkomster från uthyrning, gåvor, testamenten, kol-
lekter samt stöd från Örgryte pastorat. Även från fonder/stiftelser har vi fått 
bidrag för att hålla gården i gott skick. För att fortsätta utveckla anläggningen 
behövs även framöver gåvor och testamenten. För 2020 planerar vi byta taket 
på Sjöstugan och installera WI-FI i bägge husen. Gåvor till Enandergården 
tas tacksamt emot på bankgiro 125-7534. Ett stort tack till alla som genom 
arbete och gåvor stödjer Enandergården.  

 
 

MEDARBETARE? 
 

Vill du hjälpa till ute på Enandergården? Vi brukar ha en stimulerande  
arbetsgemenskap när vi träffas. Hör av dig till någon i styrelsen eller gå  
in på www.enandergarden.se. 

 
STIFTELSENS STYRELSE 

 
Lennart Nilsson, ordf Smörslottsg 57, tel 0733-011 038 
Stina Knutsson, sekr Skördevägen 9, tel 0734-34 97 47 
Nils-Erik Lindblom, Uddeholmsg 13A, t 0706-518171 
 

David Nydahl, Jennyhillsv 5G, tel 076-050 3521 
Ragnar Olinder, Sörensens gata 1,tel 731 80 15 
Erik Sternemalm, Träringen 18, tel 0705-47 67 14 


