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Soulful sisters
Onsdag 28 juni, kl 19:30, Gustavs
Soulful Sisters Kitte Ström, Nina Tellander och Åsa Wännström, tillsammans med pianist 
Serny Lilja bjuder på sång och musik för själen, för glädjen och för hoppet. En blandning av 
soul, gospel, ballad, egenskrivet och lånat. Åsa Wännström  tidigare lärare och biträdande 

Juni 

Gudstjänst
Söndag 18 juni, kl 11:00, Snäckan. Konfirmationslägret ansvarar. Kyrkkaffe

Allsång på Gustavs
Onsdag 21 juni, kl 19:30, Gustavs 
Välkommen till vår alldeles egna Allsång på Gustavs! En kväll med mycket glädje, sång och 
musiklek som avrundas med andakt och fika i glada, sorgsna, pigga eller trötta 
vänners lag – kom som du är! Allsångsledarna, Veronica Norrby med vänner, önskar varmt 
välkomna till sommarkvällen!

Midsommarfirande
Fredag 23 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:  Simon Paulin
 Sång: By Grace
 
 Ringlekar
 Kiosk och servering
23.00  Konsert med By Grace

rektor på Kulturama,  grundare av Immanuel Gospel, 
körinspiratör, sjunger gärna soul, pop och gospel. Nina 
Tellander (fd Lundgren) leder idag Immanuel Gospel, 
har tidigare lett Södertälje Gospel, körinspiratör, 
sjunger gärna soul, visa och gospel. Kitte Ström sånger-
ska, körinspiratör och lärare på Kulturama. Sjunger 
gärna jazz, soul och gospel. 
Idag bor alla tre i Stockholm och det var där de möttes 
genom barnmusik , ensemble och kör.
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Juli
Konfirmationshögtid
Söndag 2 juli, kl 11:00, Snäckan. Servering av lunch och kaffe.

Almedalsveckan, Visby, 2 - 9 juli. 
Vi hänvisar till Equmeniakyrkans program under Almedalsveckan, 
www.equmeniakyrkan.se

Alma Hedlund Emilsson 
och Matilda Svahn
Onsdag 12 juli, kl 19:30, Gustavs
”Påtår och drömmar”. 
Systraduon Alma Hedlund Emilsson och 
Matilda Svahn spelar och sjunger Almas sånger 
sammanvävda av Matildas poesi i ett 
vardagsnära program som rymmer både mörker 
och ljus. Musikstilen är visa/pop men utforskar 
såväl tango som vals och bossa. Alma har under 
våren spelat in sitt debutalbum som släpps i juli, 
så efter konserten finns det möjlighet att köpa 
med sig musiken hem i en rykande färsk skiva. 
Alma arbetar till vardags som kyrkomusiker i 
Visby domkyrkoförsamling och Matilda driver 
sitt grönsaksföretag Tjeldervik Gård.

Sommarkvällsgudstjänst
Söndag 9 juli, kl 19:00, Snäckan.
Hampus Flyman. Sång och musik Christina Palmqvist. Kyrkkaffe

buskul     
Lördag 8 juli, kl 15:00 på 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; ansiktsmålning, hoppborg, barn-
sångstund, hamburgergrillning och överraskningar. 
Denna dag upplever vi Snäckan på barnens vis. Hamburgarna 
serveras till självkostnadspris, och i övrigt är alla aktiviteter gratis. 
Passa också på att fika i caféet, eller spela minigolf. 

Välkomna till en buskul eftermiddag!

BUSKUL
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Konsert Samuel Ljungblahd med band
Onsdag 26 juli, kl 19:30, Snäckan
Missa inte en av sommarens absoluta höjdpunkter när 
Samuel Ljungblahd kommer till Snäckan!  Samuel är 
född 1976 i Umeå och har rötterna i Frälsningsarmén 
där han fortfarande är aktiv. Han har medverkat tre 
gånger i ”Så ska det låta”, varit sångare i ”Let’s Dance” 
och var en av artisterna som sjöng på prinsbröllopet 
då prins Carl-Philip och prinsessan Sofia gifte sig. 
Samuels musikaliska förebilder är bl a Stevie Wonder, 
Ray Charles och Donny Hathaway. Ta med alla dina 
vänner och kom! Entré: 100 kr betalas kontant, med 
kort eller via swish. Café Snäckan är öppet. 

Musikquiz
Fredag 21 juli, kl 19:30, Snäckan
En kväll av och med Linus Gomér och Joakim Björkqvist, med 
musikfrågor som passar alla, oavsett ålder och musik-intresse. 
Här blandas svåra frågor med enkla. Vi kommer att vara i 
serveringen på Snäckan, så att vi kan tävla och fika samtidigt. 
Tävla i lag, individuellt eller kom bara och lyssna. Andakt.

Sommarkvällsgudstjänst 
Söndag 23 juli, kl 19:00, Snäckan
Hampus Flyman. Sång och musik Johanna och 
Jesper Wolter. Kyrkkaffe

Gotlandskonferensen
14-16 juli, Snäckan, (se separat program s.7)

Svenska Gospelverkstadens sommargrupp
Onsdag 19 juli, kl 19:30, Gustavs         
Johannes, Ebba, Anna, Hugo, Linnéa och Malin är unga vuxna 
som brinner för gospelmusik och för att hålla liv i Martin Luther 
Kings dröm. Några av låtarna ni kommer få höra sjöngs på 
slavfälten i USA, andra sjöngs på gatorna i Washington under 
Marschen för jobb och frihet. Martin Luther King Jr var pastor 
och vi kommer snabbt in i svängig gospel där ni alla kan gunga 
och klappa baktakt till musiken, men även möta Gud i USAs 
och den afroamerikanska befolkningens lovsång. 
Kom vem du än är, detta är en kväll man inte vill missa!



KRIK kristen idrottskontakt, sport- och lekkväll
Fredag 28 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. Kvällen leds av Jenny Hermansson m.fl.

Sommarkvällsgudstjänst 
Söndag 30 juli, kl 19:00, Snäckan. 
Hampus Flyman. Sång och musik Karin och Miriam Hjalmarsson. Kyrkkaffe

Augusti
Ulrika Ardin Dabo
Onsdag 2 augusti, kl 19:30, Gustavs
Sång, musik och berättelser från Afrika och 
Sverige med familjen Ardin Dabo. 
Younoussa Dabo och Ulrika Ardin Dabo med 
familj tar oss med på en musikalisk resa i den 
svenska sommarkvällen till varma och färgstarka 
Västafrika, och även med en liten avstickare till 
den amerikanska östkusten. Det blir sång och 
musik på olika spännande instrument, både 
afrikanska och svenska. Ulrika och Younoussa 
berättar också om sitt projekt i Guinea, 
där de har byggt en skola.

Kummin
Fredag 4 augusti, kl 19:30, Snäckan
Kummin bjuder på en kryddig blandning av 
musik och sång i olika stilar. Fem musikanter 
och elva instrument. Kummin består av 
Margaretha Lindqvist, Aina Lindqvist, 
Elizabeth Qviström, Tomas Wahlström och 
Mikael Larsson.
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Sommarkvällsgudstjänst 
Söndag 6 augusti, kl 19:00, Snäckan. 
Hampus Flyman. Sång och musik 
Birgitta Wejde. Kyrkkaffe
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Kammarkören Levande Ton – kören som inte finns
Fredag 11 augusti, kl 19:30, Snäckan
Att sjunga är livgivande, att åter träffa gamla vänner är förnyande, att återskapa pulsen 
och glädjen i sången och dela den med andra är fortfarande meningsfullt och viktigt!
Därför ses Kammarkören Levande Ton två gånger om året och skapar det kreativa rum 
som alltid har varit körens kännetecken. Där vill vi dela med oss av upplevelser, tankar 
och toner på en vindlande väg med hjälp av den breda repertoar som är körens signum: 
skratt och lek blandat med allvar och reflexion – helt enkelt Att vara människa.

Sånger om tron och livet 
Onsdag 9 augusti, kl 19:30, Gustavs
Gabriel Hagenfors och Malin Lennarthson har 
ett hjärta för musik, församling och Guds rike. 
De står båda i församlingstjänst med inriktning 
på ungdomar i Kumla där de bor. Gabriel är 
låtskrivare och församlingsmusiker och Malin 
är förkunnare och tillsammans har de fått tjäna 
både lokalt och i olika nationella sammanhang. 
Hos oss bjuder de på ett program med 
egenskrivna sånger, varvat med tankar om tron 
och livet. Välkommen på en kväll med mycket 
sång och musik som passar såväl gammal som 
ung. Tårtbuffé

Kören är idag en blandning av 
medlemmar från den aktiva perioden 
som sträcker sig från 1980-talet och 
framåt, då med LP och CD-skivor, kon-
serter och omfattande turnéer i Sverige 
och USA tillsammans med Thore 
Kennestad, dirigent.

Gudstjänst 
Söndag 13 augusti, kl 10:00, Snäckan
Hampus Flyman. Sång och musik Ingrid 
Nilsson och Catharina Björkqvist.
Kyrkkaffe
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fredag 14 juli
17.00 Middag, helgrillad gris
19.00  Gudstjänst
20.30  Fika 
21.30  Konsert

lördag 15 juli  
10.00 Beachvolleyturnering
11.00  Gudstjänst 
12.30  Lunch
14.00 Seminarium
15.00  Fika
16.00 Seminarium
17.00 Middag 
19.00 Gudstjänst 
20.30  Fika
21.30 Nattvardsgudstjänst

söndag 16 juli
11.00  Gudstjänst  
12.30  Lunch

barnmöten
Fredag     19.00
Lördag     11.00, 14.00, 16.00, 19.00  
Söndag    11.00

ungdomskonferens
fredag till söndag

14-16 juli 
Snäckan, Klintehamn

Hanna
Lewin

sång & musik

Frida
Hägglund

Eleonore

 
Gustafsson

talare

Christoffer
Öhrvall

Marie & Samuel
Drewitz

barnmöten

Samuel
Hector

“ta emot,
leva & dela”



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 fotbolls- och volleybollplaner, härliga prom-
enadstråk 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. 

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 husvagns-
plats. Kiosk, minigolf, lekplats, fotbolls- och beachvolleyboll-
planer 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


