
 
	  

 

	  
KUVARP	  FRAMÅT	  TILLSAMMANS!	  

Stiftelsen	  Gruppsamlingsgården	  Kuvarp	  grundades	  1972	  av	  Olof	  Josefsson.	  	  Styrelsen	  för	  
Kuvarp	  har	  i	  Olofs	  anda	  börjat	  jobba	  med	  att	  hitta	  ny	  vision	  för	  stiftelsens	  verksamhet.	  	  	  	  	  	  	  
Vi	  tror	  att	  Kuvarp	  behövs	  lika	  mycket	  i	  dessa	  tider	  som	  när	  stiftelsen	  grundades,	  men	  att	  
behoven	  ser	  något	  annorlunda	  ut	  nu.	  Vi	  kommer	  att	  fortsätta	  skapa	  mötesplatser	  för	  
människor	  som	  behöver	  en	  plats	  lite	  vid	  sidan	  av.	  En	  plats	  där	  människor	  från	  olika	  
sammanhang	  och	  i	  olika	  åldrar	  kan	  mötas	  i	  all	  enkelhet	  med	  varandra	  och	  med	  Gud,	  	  	  	  	  	  	  	  	  
och	  där	  under	  kan	  ske.	  

	  

Vill	  du	  stödja	  Kuvarp?	  
Enklaste	  sättet,	  men	  även	  det	  oerhört	  viktig,	  är	  att	  ge	  en	  gåva.	  Du	  kan	  använda	  
swishnummer	  123	  146	  57	  49	  eller	  Bankgiro	  5702-‐4309,	  Gruppgården	  Kuvarp.	  Du	  kan	  också	  
välja	  att	  regelbundet	  stödja	  verksamheten	  i	  Kuvarp	  genom	  att	  bli	  månadsgivare.	  Du	  ordnar	  
då	  en	  stående	  överföring	  till	  ovannämnda	  konto.	  	  

Ett	  annat	  sätt	  att	  stödja	  Kuvarp	  är	  att	  bidra	  med	  ideell	  arbetsinsats.	  Vi	  anordnar	  några	  
arbetsdagar/år	  då	  vi	  delar	  både	  arbete	  och	  gemenskap.	  Dessutom	  är	  du	  välkommen	  att	  när	  
du	  kan,	  och	  lediga	  rum	  finns,	  komma	  till	  Kuvarp	  själv	  och	  bo	  och	  arbeta	  där.	  Är	  du	  
intresserad	  av	  att	  bidra	  med	  arbetsinsats	  så	  hör	  av	  dig	  till	  styrelse@kuvarp.se.	  

	  

Vill	  du	  vara	  med	  i	  Kuvarps	  Vänner?	  

Vi	  söker	  nu	  nya	  vägar	  till	  förankring	  och	  inflytande	  för	  fler	  personer	  i	  Kuvarp	  och	  
Kuvarps	  verksamhet.	  Vi	  är	  övertygade	  om	  att	  vi	  behöver	  ta	  vara	  på	  mångas	  längtan,	  
kunskap,	  böner,	  erfarenhet,	  engagemang	  och	  heliga	  fantasi.	  Vi	  behöver	  dig.	  Och	  vi	  behöver	  
Guds	  ledning.	  Utifrån	  detta	  önskar	  vi	  lyfta	  och	  tydliggöra	  nätverket	  Kuvarps	  Vänner.	  	  

• Vill	  du	  vara	  med	  och	  påverka	  vad	  som	  händer	  i	  Kuvarp?	  Vi	  kommer	  att	  årligen	  bjuda	  
in	  till	  en	  träff	  med	  idésamtal	  och	  redovisning	  av	  vad	  som	  varit	  och	  är	  på	  gång.	  

Anmäl	  dig	  då	  till	  nätverket	  Kuvarps	  Vänner	  via	  styrelse@kuvarp.se	  

Vill	  du	  bara	  få	  information	  några	  gånger	  om	  året	  om	  det	  som	  är	  på	  gång	  i	  Kuvarp	  kan	  du	  
anmäla	  dig	  till	  vår	  e-‐postlista.	  Gör	  det	  till	  styrelse@kuvarp.se	  
	  
Vid	  eventuella	  frågor	  kontakta	  ordförande	  Claes	  Lager	  på	  telefon:	  079-‐304	  59	  57	  	  
	  
Med	  varma	  hälsningar	  
Styrelsen	  för	  stiftelsen	  gruppsamlingsgården	  Kuvarp.	  
Ronny	  Augustsson,	  Per	  Hallingberg,	  Ingrid	  Isaksson,	  Claes	  Lager	  samt	  Inga-‐Lill	  Ramnefors	  


