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Juni 

Midsommarfirande
Fredag 21 juni, midsommarafton
Plats: Timans änge i Väte 
(skyltat från väg 142 i Väte och från Mästerby kyrka)

18.30  Barndans runt stången
19.30  Gudstjänst. Talare: David Hjelmqvist, Hovslätt
 Sång av Spring City
 
 Ringlekar, kiosk och servering

23.00  Konsert med Spring City - vinnare av P4 Nästa 2018 
 Polynäs

Avslutningsgudstjänst med Läsa mera-lägret
Söndag 23 juni, kl 11.00, Snäckan. Kyrkkaffe

Alma Emilsson, Maria Sandell & PJ Fröjelid
Onsdag 26 juni, kl 19.30, Snäckan
Alma Emilsson och Maria Sandell, båda sångerskor, körledare 
och låtskrivare - den ena från Gotland, den andra från Stockholm 
- bjuder på sina egna låtar från skivorna “Livet säger Kom” 
och “Rastplats” i en salig blandning 
med allt från visor till soul och gospel. 
Gotlänningen PJ Fröjelid, musiker 
och pianist sitter vid pianot.

Konfirmationshögtid
Söndag 30 juni, kl 11.00, Snäckan
Servering av lunch och kaffe
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Volleyboll och Våfflor 
på måndagar kl. 19.00 varje vec

ka !



Juli
Almedalsveckan, Visby, 30 juni - 7 juli
Vi hänvisar till Equmeniakyrkans program under Almedalsveckan 
www.equmeniakyrkan.se

Sommarkvällsgudstjänst
Söndag 7 juli, kl 18.00, Snäckan
Fredrik Olsson, Margaretha Backlund, 
kvartettsång av Anders och Birgitta Björkqvist, 
Göran och Lena Gomér. Kyrkkaffe.

Glimra
Onsdag 10 juli, kl 19.30, Snäckan
Annelie Roswall, Bittis Jakobsson och Annika Fehling. 
Gotländskt möter amerikanskt. Koffert, mandolin, drag-
spel, gitarr och trestämmig skönsång. Singer-songwriter-
musik på svenska med en lutning åt amerikanska 
tongångar, ärligt och jordat. Emellanåt rufft, 
emellanåt silverstämmor som skimrande stråk i kalksten.
Entré: 100kr

Gudstjänst
Söndag 14 juli, kl 10.00, Snäckan
Fredrik Olsson, sång av Birgitta Wejde. 
Kyrkkaffe

Wejde och Sjörs
Onsdag 17 juli, kl 19.30, Snäckan
Magnus & Linda Sjörs och Jonas & Rebecka Wejde, 
småbarnsföräldrar med gotlandsanknytning som tycker 
om att spela och sjunga. Kvartetten bjuder in till en musik-
kväll med sånger om livet som förhoppningsvis ger dig en 
härlig upplevelse och en god eftersmak.
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publik. Främst har det varit i kyrkor som musiken kunnat höras, men via radio och mycket 
live-spelande har cirklarna av lyssnare ständigt vuxit. Sångerna beskrivs ofta som poetiska 
och känslosamma. Texterna är alltid på svenska och tillsammans med musiken skapar Mi-
chael en närhet till lyssnaren. Just nu är Michael Jeff Johnson aktuell med textsamlingen “Ditt 
hjärta slår i mig”. ”Skapandet handlar inte om mig, utan vem Gud är i och genom mig. Han är 
källan till all kreativitet. Sången ska aldrig tystna.” Entré: 50 kr

Gudstjänst
Söndag 28 juli, kl 10.00, Snäckan
Fredrik Olsson m fl. Kyrkkaffe

Gotlandskonferensen
19-21 juli, (se separat program s.7)

Michael Jeff Johnson
Onsdag 24 juli, kl 19.30, Snäckan
Michael Jeff Johnson är född 1972 i småländska 
Virserum. Han är en svensk musiker, sångare och låt-
skrivare, numera bosatt i Sävedalen utanför Göteborg. 
Som tioåring skrev Michael sin första sång och med 
åren har det blivit åtskilliga hundra. 2005 släpptes 
solodebuten “Allt vi skulle kunna bli” och en handfull 
skivor senare har Michael nått ut till en stor och bred 

med på tre Singer-songwriter retreater nere på Holmhällar, tog det egna låtskrivandet fart 
ordentligt. 2013 kom debutplattan ”En Egen Plats”. ”De senaste åren har den egna sången 
och låtskrivandet fått en allt större och viktigare plats i livet. Sångerna kommer från mitt 
hjärta och rör det mesta livet rymmer. Texterna är viktiga för mig. De är väldigt ärliga, varma 
och hoppfulla och efter att ha provat mig fram, så har jag till slut landat i att skriva enbart på 
svenska, det är där jag hör hemma. Mitt eget språk. Jag älskar att leka fram melodierna, så allt 
stämmer, text och känsla, det jag vill förmedla. Sångerna rör sig i genren vispop med inslag av 
både lite country och jazz.”

Jeanette Åkerlund
Onsdag 31 juli, kl 19.30, Snäckan
Jeanette Åkerlund är en singer-song-
writer från Kungälv, strax norr om 
Göteborg, som återkommer till Gotland 
så ofta det bara går. Sången och musiken 
har alltid haft en central plats i livet. 
Jeanette har genom åren både lett körer, 
sjungit i band och duos. Efter att ha varit 
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Bengt Johansson
Onsdag 7 augusti, kl 19.30,
Snäckan.
Bengt Johansson är en av Sveriges 
mest välkända kristna artister och 
sångförfattare. Hans varma röst 
och distinkta gitarrspel förenat 
med hans innerliga sånger har 
gett honom en stor publik över 
hela norden och han ses som en 
stor förnyare av den kristna sång-
och musiktraditionen av idag. 
Hans musik har en nordisk ton 
trots att den har sina rötter 
både i rock, folkmusik och blues. 

B
en

gt
 J

oh
an

ss
on

Bengt Johansson har en diger 
skivproduktion bakom sig och hans sånger har fått stor spridning och sjungs och används 
i alla kyrkliga sammanhang. Flera av dem finns också med i den nya Svenska Psalmboken. 
”Sånger för vägen” är temat för hans program där han delar med sig av sina sånger, gitarrspel 
och sina erfarenheter på trons väg. En musikkväll som värmer på djupet.

Buskul !
Lördag 3 augusti, kl 15.00, Snäckan
Familjer i alla konstellationer är välkomna till Snäckan för en eftermiddag med aktiv-
iteter för stora och små. Scoutaktiviteter, ansiktsmålning, hoppborg, miniworkshop 
med dans, barnsångstund, Ludo, fotboll, minigolf m.m. Korv med bröd finns att köpa 
samt fika och glass i caféet i övrigt är allt gratis. 
Välkommen till en buskul eftermiddag på Snäckan!

Gudstjänst 
Söndag 4 augusti, kl 10.00, Snäckan.
Fredrik Olsson m fl. Kyrkkaffe
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Onsdag 14 augusti, kl 19.30, Snäckan
Kristina Gissler, Uppsalabon med sommarboende i Fröjel, har arbetat som artist och 
sångerska i 12 år innan hon sadlade om till brandman. Kristina har medverkat i flera 
professionella produktioner, till exempel på Fredriksdalsteatern i Helsingborg och i 

Gudstjänst 
Söndag 11 augusti, kl 10.00, Snäckan
Fredrik Olsson m fl. Kyrkkaffe

”Sånger ur livet”

musikalen Guys and Dolls i Malmö. 
Kristina har satt upp egna krogshower 
samt haft mindre roller i olika komiska 
TV-inslag. Idag sätter hon upp 
musikteater på brandkåren som 
handlar om säkerhet och som har 
setts av flera tusen barn i Knivsta. Kris-
tina kommer att bjuda på sånger 
ur livet, en härlig blandning med 
sånger av bl.a. Lisa Nilsson 
och Andrea Bocceli

Gudstjänst 
Söndag 18 augusti, kl 10.00, 
Snäckan
Fredrik Olsson m fl. Kyrkkaffe
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“med tron 
genom 
hela livet“ 

TALARE

NIKLAS HALLMAN
ANNACARIN ABRAHAMSSON

SÅNG OCH MUSIK

JOSEFINA GNISTE MED BAND

BARNMÖTEN

FAMILJEN DREWITZ 
 KATHI BLÄSER &

ARVID JOHANSSON

UNGDOMSKONFERENS

19-21 juli  
Snäckan, Klintehamn

fredag 19 juli
17.00 Middag
19.00  Gudstjänst
 Barnmöte
20.30  Fika 
21.30  Gudstjänst

lördag 20 juli  
10.00 Beachvolleyturnering
11.00  Gudstjänst 
 -för alla åldrar
12.30  Lunch
13.30  Final Beachvolley
14.00 Seminarium
 Barnmöte
15.00  Samtalsfika
16.00 Seminarium
 Barnmöte
17.00 Middag 
19.00 Gudstjänst 
 Barnmöte
20.30  Fika
21.30 Konsert

söndag 21 juli
11.00  Gudstjänst  
 Barnmöte
12.30  Lunch



Gustavs
Gustavs i Fröjel har tio stugor med plats för ett 50-tal gäster. 
Stugorna har kök och de flesta även dusch, annars finns ett särskilt 
sanitetshus. Plats finns för husvagnar och tält. Dessutom finns en 
stor samlingssal, matsal och storkök. På området finns fotbollsplan, 
härliga promenadstråk och det är 700 meter till en barnvänlig 
sandstrand. Telefon 0498-24 41 15 
Bokning (Rose-Marie Grahn) 0498- 24 42 55

www.gustavsommargard.se

Snäckan
Snäckan i Klintehamn är en läger-, konferens- och kursgård. 
För uthyrning finns det tio stugor med pentry, badrum och TV. 
Det finns även campingstugor, rum, tält- och husvagnsplats. Kiosk, 
minigolf, lekplats, fotbolls- och beachvolleybollplaner finns också. 
Det är nära till bad och vacker natur att ströva i. 

Öppettider: Cafét är öppet alla dagar under sommaren 
För exakta öppettider se www.snackan.nu. I samband med 
gudstjänster på söndagar serveras kyrkkaffe. På måndagskvällar är 
det våfflor och beachvolley! Välkommen att vara med!. 
Tel 0498-24 03 55

www.snackan.nu

Vägbeskrivning

Till Snäckan
Från väg 140 strax norr 
om Klintehamn, sväng 
av mot Snäckan och Var-
vsholm. Snäckan ligger 
sedan in till höger efter 
400 m. Det går också att 
åka buss från Visby. 
Se kollektivtrafiken 
Gotland

Till Gustavs
Sväng av mot Gustavs 
från väg 140 ca 550 m 
söder om Fröjel kyrka. 
Sväng vänster efter ca 
600 m. Gustavs ligger till 
vänster efter 400 m.


