.

Midsommarfirande
onsdag 22 juni kl 19.00
De två senaste åren har vi fått ställa in alla gemensamma arrangemang
men nu hoppas vi i år kunna träffas igen till midsommarfirande.
Buss (20 kr t o r) från Härlanda 18.00 och Björkekärr 18.15, åter 21.00.
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ENANDERGÅRDEN 70 ÅR
När Härlanda församling bildades 1951
önskade man sig en församlingsgård på
landet för barnkoloni och ”Mors vila”.
Grundplåten blev den gåva som överlämnades till församlingens förste kyrkoherde Arthur Enander. Året efter, d v s
för 70 år sedan, köptes de två byggnaderna vid Landvettersjön/Gröen.

Enandergårdens kyrksöndag
i Härlanda kyrka och församlingshem
Söndagen den 27 mars, gudstjänst kl 11.00,
därefter servering av våfflor mm och lotteri
Vi tar gärna emot hembakat, kan lämnas före gudstjänsten eller
till styrelsen eller via info@enandergarden.se

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

Under de första 25 åren hette gården
Sommargården eftersom den endast användes under sommaren. Fr o m 1970-talets senare del har byggnaderna successivt byggts om för att kunna nyttjas hela
året. Samtidigt ändrades namnet till Enandergården. Numera används gården
flertalet helger under året och ibland även på vardagar. I första hand är det
barn-, konfirmand- och ungdomsläger men också olika former av vuxenverksamheter förekommer.
Härlanda församling delades 1992 och Björkekärrs församling bildades.
Enandergården är i första hand till för dessa men i och med att församlingarna numera ingår i Örgryte pastorat är alla församlingarna i pastoratet särskilt välkomna. Den hyrs också ut till andra församlingar och organisationer
för att stärka ekonomin.

2021 ÅRS ARBETEN

VERKSAMHETEN 2021
Under 2021 har det varit färre hyresgäster än normalt. Detta då Coronapandemin inneburit att flertalet lägerverksamheter ställts in. Därför har gården endast använts vid ca 15 tillfällen. De gemensamma arrangemangen för församlingarna har också ställts in under året p g a Corona.
Grupper från Härlanda och Björkekärrs församlingar är prioriterade liksom
hela nya Örgryte pastorat. Men andra organisationer får hyra i mån av plats.
Tack vare övriga hyresgäster får vi välbehövliga inkomster.
Du är välkommen att delta i verksamheter på Enandergården,
se församlingarnas information och www.enandergarden.se.

HUR HYR MAN ENANDERGÅRDEN?

Under året har vi genomfört upprustning av några rum och ett duschutrymme. Under arbetslördagen i höstas rensade styrelse m fl en del växtlighet
runt husen, såväl träd som sly, se bilden ovan. Pastoratet har också skänkt
äldre men välfungerande stolar som blev över vid renoveringen i Björkekärr.
För större arbeten anlitas hantverkare. Men för att driva gården behövs betydande ideella insatser. Utöver styrelsens medlemmar bidrar fler i arbetet på
Enandergården. Finansieringen klaras tack vare inkomster från uthyrning,
gåvor, testamenten, kollekter 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/testamenten.
Det arbete som planeras under 2022 är omläggning av taket på Villan. Arbetet omfattar byte av takpapp, läckt och tegel. Dessa arbeten möjliggörs tack
vare generöst bidrag från en extern stiftelse. Styrelsen har även börjat titta på
möjligheten att få till ytterligare ett samlingsrum.
Gåvor till Enandergården tas tacksamt emot på bankgiro 125–7534. Ett stort
tack till alla som genom arbete och gåvor stödjer Enandergården.

När gården inte nyttjas av Härlanda och Björkekärrs församlingar eller övriga 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, nyckelutlämning mm.

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
Martin Lindblad, Härlandavägen 23, t 031-731 80 25
Nils-Erik Lindblom, Uddeholmsg 13A, t 0706-518171

David Nydahl, Helge Källas väg 5, tel 076-050 3521
Ragnar Olinder, Sörensens gata 1,tel 031-731 80 15
Erik Sternemalm, Träringen 18, tel 0705-47 67 14

