
Sjöhamra gård – en oas för vila och återhämtning
Sjöhamra gård har bebotts av kristna människor alltse-
dan det första huset byggdes i slutet av 1930-talet. 
Gården har under generationer genomsyrats av bön och 
förbön vilket gör det till en plats med en unik kristen 
atmosfär. Många gäster vittnar om hur friden och den 
inre ron känns påtagligt redan när man kommer in på 
gårdsplanen.  
Sjöhamra gård ägs och drivs idag av församlingen Arken 
som retreatcenter och församlingsgård, utifrån kallelsen 
och visionen i Hesekiel 34   
... vi vill stärka de svaga, bota de sjuka, 
förbinda de sårade, föra tillbaka de 
vilsegångna och söka upp de förlorade. 
Vi vill behandla människor med kärlek och 
barmhärtighet.  

På Sjöhamra gård vill vi bereda en mötesplats med 
Jesus för alla som längtar efter att fördjupa sin tro på 
en levande Gud, och som behöver komma nära Jesus 
för att hämta andlig påfyllning, helande, vägledning, 
inspiration, livsglädje, kraft och styrka.  

Sjöhamra gård ligger i vacker Roslagsnatur, 9 kilometer norr om Åkersberga centrum, omgiven av grönområden och skog 
med kuperad terräng. Alldeles i närheten finns Långsjön där vi har egen brygga och havet finns på promenadavstånd.
Detta erbjuder många tillfällen till naturupplevelser och rekreation utomhus. 

Det finns 17 rum (enkelrum, dubbelrum, 3-bäddsrum och 4-bäddsrum) vart och ett med 
sin speciella charm. Totalt finns det 31 sängplatser i huvudbyggnaden. Sommartid även 
tillgång till två småstugor med 8 sängplatser. Gäster tar själva med sig sänglinne och hand-
dukar. I huvudbyggnaden finns kök för självhushåll. Duschar och toaletter finns i korridor.  

unikt kristet alternativ
Församlingen Arken anordnar regelbundet tema-retreater, hälsodagar, kurser, återhämt-
ningsdagar samt den veckolånga retreaten “Min bästa vecka”. Behovet av återhämtning 
är stort idag då många lider av psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar. Det vi 
erbjuder är ett unikt kristet alternativ där Jesus är i centrum och hans försoningsverk är 
grunden för den frid och det helande vi erbjuder våra gäster.  

De tider gården inte används för egen verksamhet kan den hyras av kristna organisationer, 
församlingar och företag för t ex dagkonferenser, ledardagar, seminariedagar och läger. 
Det finns tre samlingslokaler att använda som matsal, kapell/undervisning och för ge-
menskap/avkoppling. 

kontakt
E-post: info@arken.org     Tel: 08 58884000    Websida: www.arken.org/sjohamra  
Adress: Bammarbodavägen 59, Åkersberga
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