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Juni 
Gudstjänst 
Söndag 17 juni, kl 11:00, Snäckan 
Gudstjänst med konfirmationslägret. Kyrkkaffe.

Midsommarfirande
Fredag 22 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:  Frida Hägglund
 Sång: Tribute Gospel Choir
 
 Ringlekar
 Kiosk och servering

23.00  Konsert 
 med Tribute Gospel Choir

 Polynäs

Elin Andersson 
med vänner
Onsdag 27 juni, kl 19:30, Gustavs
En musikkväll i kärlekens tecken. 
Elin Andersson med vänner 
bjuder på en blandad 
kompott med låtar och genres. 
Det finns något för alla.
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Juli
Konfirmationshögtid
Söndag 1 juli, kl 11:00, Snäckan 
Servering av lunch och kaffe.

Almedalsveckan, Visby, 1 - 8 juli
Vi hänvisar till Equmeniakyrkans program under Almedalsveckan, 
www.equmeniakyrkan.se

KRIK kristen idrottskontakt, sport- och lekkväll
Fredag 6 juli, 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.

Sommarkvällsgudstjänst
Söndag 8 juli, kl 19:00, Snäckan
Fredrik Olsson m fl. Kyrkkaffe

Gotlandskonferensen
13-15 juli, Snäckan 
(se separat program s.7)

Tomas Boström 
-Lite lånat
Onsdag 18 juli, kl 19:30, Gustavs         
Tomas Boström kommer med sina 
visor, men också med tolkningar 
av några favoritsånger. 
“Det är många som inspirerat mig 
under åren, nu tar jag mod till mig 
att låna ur deras sångskatt”, säger 
Tomas inför kvällens program. 
Det blir en timmes resa över 
Östersjön och Atlanten och, 
förhoppningsvis, hem igen.
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Konsert - Claes Vårdstedt
-Mitt hjärta hos dig
Onsdag 25 juli, kl 19:30, Gustavs
Claes Vårdstedt får nog betraktas 
som en veteran inom svensk, 

bildades 2007 och har sedan dess gett konserter i kyrkor runt om i Sverige. 
Karolina har en musiklärarexamen från Malmö musikhögskola med sång som 
huvudämne. Hon har under många år varit verksam som solist och körsångare 
där den sakrala sången och musiken haft en central plats. Karolina arbetar även 
som musiklärare i Växjö. Jakob har sin musikerexamen i jazzgitarr från Örebro 
musikhögskola och har även en musiklärarexamen från Malmö musikhögskola. 
Han arbetar som musiker i många olika sammanhang och är även gitarrlärare 
på Academy of Music and business i Tingsryd.

Sommarkvällsgudstjänst 
Söndag 22 juli, kl 19:00, Snäckan
Fredrik Olsson m fl. Kyrkkaffe

Jakob och Karolina Palmborg
-Underton och efterklang
Fredag 20 juli, kl 19:30, Snäckan
Jakob och Karolina Palmborg bjuder på ett 
program med psalmer, där sång och musik 
får tala och ge styrka och frid för själen. 
Där man får komma som man är och ta 
del av musikens underton och efterklang. 
Musiken framförs med lekfullhet men 
samtidigt med djup och eftertänksamhet. 
Arrangemangen lyfter fram såväl text som 
musik genom rösten och gitarren som 
vävs samman till en enhet i harmoni. Duon 

kristen musik och har nu släppt sitt sjätte soloalbum, ”Mitt hjärta hos dig”. 
Han har skrivit ett 120-tal sånger och finns med på ytterligare ett 45-tal 
produktioner med sina sånger, sin röst, sitt musicerande eller som producent. 
Claes kommer att dela sånger från den senaste skivan, levda sånger, om den 
Gud som springer oss till mötes, om hur livet kan göra ont men att inte släppa 
taget utan trotsigt sjunga om hoppet i honom, om att våga tro att i Gud kan det 
omöjliga bli möjligt! Sånger till tröst och att sätta sitt hopp till Gud. Om att likt 
heliga Birgitta be bönen ”låt mig se din väg och villigt följa den”.
Entré: 100 kr 



Lasse Siggelin
Fredag 27 juli, kl 19:30, Snäckan 
“Ord och många visor”. En kväll i visans 
tecken. Lasse sjunger egna sånger om 
tro och vardag, där de flesta kan känna 
igen sig i texterna och tankarna.

Sommarkvällsgudstjänst 
Söndag 29 juli, kl 19:00, Snäckan
Fredrik Olsson m fl. Kyrkkaffe

Augusti
Loney Dear
Onsdag 1 augusti, kl 19:30, Gustavs
Svenska singer-song-writer-artisten och multi-instrumentalisten 
Emil Svanängen spelar in skivor och gör konserter under det gåtfulla nam-
net Loney Dear. Loney Dear skapar elegant, djupt omrörande musik med 
lager på lager av instrument och en skör men kraftfull sång. 
Hans låtar förmedlar både intimitet och öppenhet, omedelbart upplyftande 
och hjärtskärande, tålamod och sårbarhet. Jönköpingssonen 
Emil Svanängen har turnerat i hela Europa med sin musik 
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och vi är så stolta 
och glada att få 
välkomna honom 
till Gotland och 
Fröjel ikväll!

Entre: 100 kr



buskul
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Sommarkvällsgudstjänst 
Söndag 5 augusti, kl 19:00, Snäckan 
Fredrik Olsson m fl. Kyrkkaffe

Feire 
Onsdag 8 augusti, kl 19:30, Gustavs
Fyrstämt & Fåfängt med den 
gotländska vokalgruppen Feire. 
Alma Emilsson, Jenny Hellsing, 
Linn Nielsen & Stina Lidman. 
Tårtkalas

Lördag 4 augusti, kl 15:00, Snäckan
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; ansiktsmål-
ning, hoppborg, barnsångsstund, mini workshop-sång för barn i skolåldern, 
scoutaktivitet m.m. Denna dag upplever vi Snäckan på barnens vis. Grillning 
av korv och bröd till självkostnadspris, och i övrigt är alla aktiviteter gratis. 
Passa också på att fika i caféet, eller spela minigolf. 
Välkommen till en buskul eftermiddag!

Glimra
Fredag 10 augusti, kl 19:30, Snäckan
Annelie Roswall, Bittis Jakobsson 
och Annika Fehling. 
Gotländskt möter amerikanskt. 
Koffert, mandolin, dragspel, gitarr 
och trestämmig skönsång. 
Singer-songwritermusik på svenska med 
en lutning åt amerikanska tongångar, 
ärligt och jordat. Emellanåt rufft, 
emellanåt silverstämmor 
som skimrande stråk i kalksten.

Gudstjänst 
Söndag 12 augusti, kl 10:00, Snäckan 
Fredrik Olsson m fl. Kyrkkaffe
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fredag 13 juli
17.00 Middag, helgrillad gris
19.00  Gudstjänst
 Barnmöte
20.30  Fika 
21.30  Gudstjänst, Face to Face

lördag 14 juli  
10.00 Välkomna
10.10 Beachvolleyturnering
 Seminarium
 Barnmöte 
11.00  Walk and talk
12.30  Lunch
13.30  Final Beachvolley
14.30 Seminarium
 Lek, ökenvandring, barn
15.30  Fika
16.00 Seminarium
17.00 Middag 
19.00 Gudstjänst 
 Barnmöte
20.30  Fika
21.30 Konsert

söndag 15 juli
11.00  Gudstjänst  
 Barnmöte
12.30  Lunch

13-15 juli 
Snäckan, Klintehamn

Alma Hedlund Emilsson
med band

sång & musik

Frida
Hägglund

Simon

 
Paulin

talare

Christoffer
Öhrvall

Marie & Samuel
Drewitz

barnmöten

“ett folk på
vandring”

även barnmöten och ungdomskonferens



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

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!
Telefon 0498-24 03 55 

www.snackan.nu


