Hemtrevligt - Mångsidigt - Naturnära
Vackert inbäddad i bokskog vid Åsljungasjöns strand ligger EFS-gården Åsljunga,
knappt tio minuters bilfärd från E4:an.
En anrik men modern anläggning, optimal för kurser, konferenser, läger och fester av
olika karaktär i en avstressande och hemtrevlig atmosfär. Gården utgörs av en huvudbyggnad, lägergården Skogsbrynet i direkt anslutning samt idylliska Solvik ett hundratal meter längs vägen vid sjön. På EFS-gården Åsljunga finns rum för möten, fest, musik
och stillhet och här finns boendealternativ i flera prisklasser.

Önskar ni middag, bröllop eller fest?
Våra kockar lagar allt från husmanskost till bröllopsmiddagar, dukat och serverat på
gården i våra festlokaler med utsikt över Åsljungasjön eller som catering.

Årsprogram
2016
Årsprogram 2018
0435 - 460054

En mångsidig idyll vid sjön

info@efsgarden.com

Den sagolika omgivningen vid skog och sjö bjuder på naturupplevelser i form av bad,
kanotpaddling, fiske, vandringsleder, idrottsanläggningar och mycket mer. I direkt anknytning till gården finns grillplatser, naturlekplats, beachvolley- och fotbollsplan och
stora gräsytor. Kanotuthyrning och försäljning av fiskekort.

www.efsgarden.com

I samarbete med EFS i Sydsverige och
info@efsgarden.com

0435 - 460054

www.efsgarden.com

4 februari

Områdesgudstjänst 10:00

14 februari

Alla hjärtans dag

5– 8 april

Bibeldagar

17 - 19 april

Arbetsdagar

Nyhet!

1 maj

27 - 30 september

Bibeldagar

10 - 11 november

Konst - Hantverk - Kultur och Gås

10 november

Gåsmiddag

11 november

Gås- och Farsdagsmiddag

Bibelstudium: Owe Johansson, Kinna
En lång helg med bibelundervisning, program,
god mat och gemenskap
Praktiskt arbete inför vår- och sommarsäsongen.

Gårdsföreningens årsmöte
11:00 Förhandlingar

12:00 Middag

Konfirmandjubileum

4– 6 maj

"Föräldrafritt" Barnbarnläger

4 augusti

Sommarglöd (Höstglöd)

En god lunch, föredrag och eftermiddagsfika

1 maj

6- 28 juli

14 - 17 augusti

Vi välkomnar alla som har 10-talsjubileum
Läger för mor/farföräldrar tillsammans med barnbarn,
alternativt syskonbarn m.m. Ålder 5 - 11 år
Anmälan till saltsydsverige.nu:
0451-38 80 70
info@efssyd.org

Loppmarknad

11.00 Loppmarknaden - auktion
Försäljning av kaffe, hamburgare, korv och glass.
Vi tar emot saker under hela året - tel. 0435-460054

10- 12 augusti Lightläger

Saltläger på Skogsbrynet för årskurs 1 - 5.
Anmälan för respektive läger till saltsydsverige.nu:
0451-38 80 70
info@efssyd.org

Konstnärer, hantverkare och författare från vårt
närområde visar sina alster.
16:00
Boka bord före 4 november

28 - 29 november

Arbetsdagar

1 december

Julmarknad

Praktiskt arbete inför advent och gårdens julmarknad.

11:00 - 16:00 Utställning, hantverkare, servering

8 december

Familjejulbord med Lucia– och Tomtebesök

9 december

Gårdens stora traditionella Julbord
med sång och musik

Saltläger på Solvik för årskurs 6 - 8.

10- 12 augusti Saltläger

En långhelg med bibelstudium, program, gemenskap
och god mat.
Carl Magnus Adrian huvudtalare
Värd: Gunnel Andersson m. fl.

11.00 Temagudstjänst
12.30 Middag
Boka bord före 4 november

Konfirmationsläger

Anmälan till EFS i Sydsverige:
0451-38 80 70
info@efssyd.org

Semesterdagar med god mat, gemenskap, utflykter
och program. För alla 55+
Värdar: Lisbeth och Roland Davidsson

16:00

13:00

23 - 27 december

Julfirande

Lägre pris!

Boka bord före 2 dec.

Boka bord före 2 dec.

God mat och gemenskap, sång och musik, gudstjänster
och program.

