
På Nyhemsgården  
växer vi tillsammans



Hos oss är gemenskap i fokus. Här finns  
utrymme för såväl kontemplation och  
stillhet som för aktiviteter och puls.

Hos oss på Nyhemsgården, utanför Mullsjö 
i Västergötland, får både den lilla och stora 
gruppen plats. Församlingen och idrotts- 
föreningen. Vi gör allt för att erbjuda de bästa 
förutsättningar för att människor ska växa. 
Tillsammans.

Gemenskap är nyckeln för vår verksamhet. 
Här får alla en möjlighet att bli sedda – en bra 
grund för att ta nästa steg och utvecklas.

Vi har stor kapacitet. Med totalt 292 bäddar 
i våra olika fastigheter och till det stora 
campingområden med tillhörande servicehus 

och toaletter/duschar, gör att vi kan ta emot många människor. Men även 
flexibiliteten att kunna ta emot ett mindre sällskap för enstaka lokaler.  
Allt är möjligt!



Sedan tidigt 1900-tal har 
människor kommit till  
Nyhem för att mötas och  
för att växa. Under Nyhems- 
veckan, pingströrelsens  
årliga konferens, samlas  
årligen tusentals besökare.

Vi erbjuder en komplett konferens-
anläggning med samlingssalar för upp 
till 3 000 personer, men också camping 
och sjönära, nybyggda boenden för 
självhushåll. Maten kan lagas på plats  
eller beställas hit för servering.

Nyhemsområdet är ett stort parkområde  
i ljus, gles tallskog, strax intill sjön 
Stråken. Här finns stora ytor att röra sig 
på för att njuta av årstidernas växlingar. 
Det finns en lekplats och en ny badplats.

Runt Nyhemshallen i områdets mitt finns 
ett stort antal byggnader och lokaler som 
passar för boende och möten. Vi har totalt 
292 boendeplatser i våra fastigheter. Till 
det finns det även två campingutrymmen. 
Det är gångavstånd överallt och det finns 
gång- och cykelväg in till Mullsjö.

Många möjligheter 
i sjönära miljö
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Nyhem, Mullsjö
Lat: N 57° 53′ 45.60″
Long: E 13° 49′ 4.80″

Telefon gårdsföreståndare:
0392-61 50 01  

Hitta hit

Nyhemsgården ligger ca 5 km söderut från 
Mullsjö i Västergötland utmed väg 185 mellan 
Bottnaryd och Mullsjö. Närmaste större stad 
är Jönköping, ca 30 km åt sydost.

Mullsjö har täta tågförbindelser både med 
Jönköping och med Falköping (40 km) där tåg 
från Stockholm och Göteborg stannar. Om du 
reser med bil når du oss via väg 26/47 mellan 
Jönköping och Falköping.

Kontakta oss för 
pris och bokning

Ställplats - vackert beläget på 
kullarna runt sjön Stråken.

Servicehuset inrymmer färskvatten, toalett, 
disk och latrin. Dusch hittar du på nedre plan 
i Stora Sjöstugan, som betalas med svenska 
tiokronorsmynt i myntautomat.

nyhemsgarden.se
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