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Juni 

Gudstjänst
Söndag 7 juni, kl 10:00, Snäckan. Mikael Lindholm och damkör. Kyrkkaffe

Gudstjänst
Söndag14 juni, kl 10:00, Snäckan 
Konfirmationslägret medverkar. Kyrkkaffe

Kumbayah
Onsdag 17 juni, kl 19:30, Gustavs 
Vi har glädjen att än en gång välkomna gospelkören Kumbayah från Terra Novakyrkan i 
Visby till Gustavs. Kören kommer som vanligt att bjuda på en konsert med svängig gospel 
och innerlig lovsång. Under ordinarie körledare, Alma Hedlund Emilssons mammaledighet 
leds kören istället av Elisabeth Norrby. Missa inte denna glädjefyllda start på Gustavs/
Snäckankvällarna! Välkommen att stanna kvar och fika efter konserten.

Midsommarfirande
Fredag 19 juni, midsommarafton, Timans änge i Väte  
18.30  Barndans
19.30  Gudstjänst. Talare: Frida Häglund. Musik: Hansam
21.00 Ringdans
23.00  Konsert med Hansam

Gudstjänst
Söndag 21 juni, kl 11:00, Snäckan 
Gudstjänst med konfirmationslägret och LäsaMera-lägret

The Betels
Onsdag 24 juni, kl 19:30, Gustavs 
The Betels består av en brokig skara fattiga 
studenter från Sveriges alla hörn som brinner 
för musik på olika sätt. Alla pluggar musik på 
Bromma folkhögskola (f.d. Betel folkhögskola) 
och har under det senaste året fått möjlighet att 
spela tillsammans i olika konstellationer och 
sammanhang. De kommer att bjuda på en musi-
kafton med blandad kompott för både unga och 
gamla. Välkommen att stanna kvar och fika efter 
konserten.



3

Sport- och lekkväll med KRIK
Fredag 26 juni, kl 19:30, Snäckan
Om du gillar lek och/eller sport – kom till Café Snäckan! Kvällen kommer också att rymma 
fika, andakt och skönt häng. Kvällen leds av Jenny Hermansson och Anna Björkqvist från 
KRIK, (Kristen Idrottskontakt), Gotland.

Konfirmationshögtid
Söndag 28 juni, kl 11:00, Snäckan. Kyrkkaffe

Almedalsveckan,  Visby , 28 juni – 5 augusti 
Vi hänvisar till Equmeniakyrkans och övriga kyrkors program under 
veckan. Passa på att besöka seminarier, konserter och gudstjänster som 
anordnas under veckan!

Juli
Äventyrskväll med Pontus och Marcus
Fredag 3 juli, kl 19:30, Snäckan 
Är du sugen på en äventyrlig kväll med flera spännande aktiviteter? 
Då rekommenderar vi den här kvällen tillsammans med Pontus Gomér 
och Marcus Johnson. Kvällen kommer också rymma fika i Café Snäckan 
och andakt.  

Gudstjänst
Söndag 5 juli, kl 10:00, Snäckan 
Pilgrimsmässa, Lena Sollerman m fl. Kyrkkaffe

Spectrum - 1 röst, 2 stämmor, 51 strängar
Onsdag 8 juli, kl 19:30, Gustavs
Anna Jalkéus och Josef Karnebäck spelar i ett ovanligt duoformat med sång, harpa och 
kontrabas. De blandar nyskrivet material med egna arrangemang på både kända och okända 
visor, psalmer, pop, jazz och konstmusik. Duon träffades på Musikhögskolan i Stockholm och 
har funnits sedan 2013.

Anna Jalkéus föräldrar var med och grundade vokalgruppen The Real Group. Hon rör sig i 
olika genrer och har fått ett flertal utmärkelser och stipendier för sin klara sångröst och kom-
ponistiska förmåga, däribland Ted Gärdestadstipendiet 2013.
Josef Karnebäck har jobbar i en genrebred miljö bestående av folkmusik, klassisk musik, pop 
och jazz. I och med uppväxten på Gotland är han rotad i det gotländska musikarvet med allt 
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Börje Ring - Bortom bokstaven
Onsdag 15 juli, kl 19:30, Gustavs
En röst, en gitarr, en Bibel – Reflektioner 
runt bibliska texter. Börge Ring är trubadur, sångförfattare och läroboksförfattare (religion 
och svenska) och bor stora delar av året på Gotland, men har sin hemvist i Stockholm. En av 
Börges sånger ”Genom gatorna på söder” speglar hans uppväxtmiljö där. Psalmen ”För att 
du inte tog det gudomliga” är en ofta använd psalm liksom många andra av Börges sånger. 
Glädjen och sorgen med livet här och nu präglar hans sånger. 
Välkommen att stanna kvar och fika efter konserten.

Gotlandskonferensen 2015
16-19 juli, Snäckan (Se separat program s.7)

Gallneby & Lundqvist
Onsdag 22 juli, kl 19:30, Gustavs
Gallneby&Lundquist har sedan många år spelat 
runt om i Sverige på festivaler, konsertarenor, 
kyrkor mm. De gästade oss t.ex. på midsommar 
vid Timans förra sommaren. Ett gäng musiker som 
levererar musik ifrån dåtid-nutid. En kväll med 
Gallneby&Lundquist skall förena, beröra på djupet 

drivs tillsammans med Lugnetkyrkan i Falun. Med idrottsglädje i fokus vill projektet 
stärka unga tjejer som farit illa genom sextrafficking och misshandel. Ikväll berättar 
Camilla om sitt kommande äventyr och sin väg till Gud. Det kommer att finnas 
möjlighet att stötta projektet genom en frivillig kollekt under kvällen. 
Välkommen att stanna kvar och fika i Café Snäckan efter föreläsningen. www.rideoffaith.se

Sommarkvällsgudstjänst
Söndag 12 juli kl 19:00, Snäckan 
Mikael Lidholm m fl. Kyrkkaffe

från folkvisor till Lars Gullin. Han har arbetat med artister som Bengan Jansson, 
Lasse Törnqvist och Claes Jansson. Han har mottagit det mycket prestigefyllda 
Jan Wallanderpriset. Välkommen att stanna kvar och fika efter konserten.

Ride of faith and hope - på cykel genom USA
Fredag 10 juli 19:30, Snäckan 
Nyfrälsta Cilla Eriksson är 28 år gammal och bosatt i Falun, en entreprenör med 
ett brinnande idrottsintresse som drömmer om att få vara med och bidra till att
 skapa en ljusare framtid där människor kan finna tro, hopp och kärlek. Camilla 
kommer att cykla tvärs genom USA inom ramen för projektet Faith, Hope & Love som 
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och svänga! Bandet har sina rötter i Alliansmissionen och sångerna är till för att beröra och 
fördjupa kring tro, tvivel och hopp. Där tro och hopp är de centrala elementen.  Under 2012 
släppte de första releasen av en singel som tog sig till Itunes top 10 lista i november. Under 
julen 2014  gjorde de en bejublad julkonsert som sändes live på webben och som sågs av 
ca 3000 personer. Vi välkomnar dig till en kväll att luta dig tillbaka, njuta av musiken och 
beröras av texter som berättar små historier om livet, relationer och vikten av gemenskap. 
Läs mer på facebook.com/gallnebylundquist. 
Välkommen  att stanna kvar och fika efter konserten.

Spelkväll
Fredag 24 juli, kl 19:30, Snäckan
Spelkväll med LAN-spel, sällskapsspel och brädspel. 
Ta med dator och/eller sällskapsspel och kom till Café Snäckan! 
Det blir såklart fika och andakt också.

Sommarkvällsgudstjänst 
Söndag 26 juli, kl 19:00, Snäckan
Sommarpastor Ann-Christine Lindholm mfl. Kyrkkaffe

Vokalgruppen IRIS: 
Barnsånger - för barn och vuxna
Onsdag 29 juli, kl 19:30, Gustavs
Upplev fyra vackra röster som tillsammans bildar en fantastisk 
klang. Gruppen IRIS är fyra unga kvinnor, Agnes Grahn, Agnes Börsbo, Amanda Ginsburg 
och Ida Hammarbacken från Hönö, Jönköping, Stockholm och Hallsberg, som sjunger allt 
från visa och folkmusik till pop – allt i egna arrangemang. Denna sommar har IRIS arranger-
at visor och sånger om och för barn. Ni kommer att få lyssna till klassiker från Alice Tegnér 
och Astrid Lindgren med flera. Både barn och vuxna kommer att njuta av denna stämnings-
fulla à capella-konsert. Välkommen att stanna kvar och fika efter konserten.

Equmeniakyrkan Gotlands MELODIFESTIVAL
Fredag 31 juli, kl 19:30, Snäckan
Skriv en egen låt eller framför en redan existerande hitlåt, psalm, visa 
eller ett instrumentalt stycke ex. och var med i Equmeniakyrkan Got-
lands melodifestival och melodikavalkad! Kvällen leds av en konferen-
cier och programmet skapas av alla medverkande tillsammans! Tipsa 
körer, band, solister, instrumentalister i alla åldrar om möjligheten 
att delta med ett eller flera bidrag. Priser kommer att delas ut till alla 
medverkande! Anmälan till Turid Almqvist termo@live.se, helst före 
29 juli. Café Snäckan är öppet och kvällen avslutas med andakt.  
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Augusti
Sommarkvällsgudstjänst
Söndag 2 augusti kl 19:00, Snäckan. Kyrkkaffe

David Åhlén
Onsdag 5 augusti, kl 19:30, Gustavs
Gotlänningen David Åhlén levererar en säregen hybrid av 
psalm och indie framförd med en spansk gitarr och en oefter-
härmlig röst - “Indiepopens svar på Arvo Pärt” (Kulturnyheter-
na, SVT). Hans musik är inspirerad av såväl Palestrina som My 
Bloody Valentine och Lina Sandell-Berg. Davids kritikerrosade 
debutalbum “We Sprout in Thy Soil” (2009) gästades av bl 
a Uppsala Domkyrka gosskör, Mariam Wallentin (Wildbirds 
& Peacedrums) och Emil Svanängen (Loney, Dear). Uppföl-
jaren “Selah” gavs ut 2013 med nysläpp i år genom holländska 
skivbolaget Volkoren (16 Horsepower, At the Close of Every 
Day m fl.) I sommar är David aktuell med festivalsspelningar i 
Sverige, Norge och Holland. Välkommen att stanna kvar och 
fika efter konserten. 

BUSKUL PÅ SNÄCKAN
Fredag 7 augusti, kl 17:00, Snäckan
Succén från förra sommaren - Buskul på Snäckan - 
återkommer även i år! Buskul är för dig som är 0-99 år. 
En eftermiddag fylld av aktiviteter för både små och stora barn; 
ansiktsmålning, hoppborg, barnsångsstund, hamburgergrillning, 
överraskningar och prova-på-aktiviteter. Denna dag upplever vi Snäckan 
på barnens vis. Hamburgarna serveras till självkostnadspris i övrigt är alla 
aktiviteter gratis. Kvällen går sedan över i Café Snäckan där du som lite äldre, tonåring 
eller vuxen kan stanna kvar och ta en fika i caféet, prata, umgås, spela minigolf eller spela 
spel. Kvällen avrundas med andakt. Välkommen till en buskul kväll!

Gudstjänst
Söndag 9 augusti, kl 10:00, Snäckan. 
Jan Olander. Kyrkkaffe
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GMF:s manskör
Onsdag 12 augusti, kl 19:30, Gustavs
GMF:s manskör
Gotlands missionsförbunds manskör bildades på 1920-
talet. Otaliga är de konserter och resor som kören 
fått göra under åren. Sedan 2008 är Marcus Johnsson 
körens dirigent. De senaste åren har kören bestått av ca. 
20 sångare. Repertoaren består av gamla traditionella 
manskörssånger blandat med en del nyare arrangemang. 

torsdag 16 juli
19.00  Körkväll

fredag 17 juli
19.00  Gudstjänst 
21.30  Nattvardsgudtjänst

lördag 18 juli  
11.00  Gudstjänst 
14.00 Seminarie 
16.00 Seminarie  
19.00 Gudstjänst 
21.30 Konsert; A Treehouse Wait

söndag 19 juli
11.00  Gudstjänst  

16-19 juli 

Snäckan 
Klintehamn

befriad

Jenny 
Wahlström

med band

Britta
Hermansson

Robert
Eriksson

talare

sång & musik

BARNMÖTEN
fre kl 19.00

lör kl 11.00 & kl 19.00

sön kl 11.00
Barnaktiviteter under lördagen 
kl 14 .00 och 16.00

Medlemmarna kommer från olika delar av Gotland och från olika samfund. Kören har gjort 
flera uppskattade framträdanden de senaste åren, bl.a. senast i Fardhem kyrka 2015. 
Kvällen och Gustavs/Snäckan-sommaren avslutas med andakt och tårtbuffé! 



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. dessu-
tom finns en stor samlingssal, matsal och storkök. På området 
finns fotbolls- och volleybollplaner, 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

Vägbeskrivning
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.

Till Snäckan
Sväng av mot Snäckan/
Warfsholm från väg 140 ca 
300 m norr om OKQ8-mack-
en i Klintehamn. Snäckan 
ligger in till höger efter 600 m.

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 och rum, tält- och hus-
vagnsplats. Kiosk, minigolf, lekplats, fotbolls- och beachvol-
leybollplaner finns också. Det är nära till bad och vacker natur 
att ströva i.  

Öppettider: Cafét är öppet vardagar och fredagkvällar, för ex-
akta öppettider se www.snackan.nu I samband med gudstjän-
ster på söndagar serveras kyrkkaffe. På tisdagar är det våfflor 
och beachvolley! 
Café Snäckan - fredagkvällar med fokus på gemenskap, fika, 
volleyboll, skönt häng, musik, bad, andakt m.m. Välkommen 
att vara med!
Telefon 0498-24 03 55

www.snackan.nu
Foto framsida: Märta Wolter
Layout: Stina Wester


