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Juni 

Gudstjänst
Söndag 5 juni, kl 10:00, Snäckan. 
Jan Olander, sång av Birgitta Wessman. Kyrkkaffe

Gudstjänst
Söndag 12 juni, kl 10:00, Snäckan 
Jan Olander, Arvid Johansson m. fl. Kyrkkaffe

Gudstjänst
Söndag 19 juni, kl 11:00, Snäckan 
Konfirmationslägret ansvarar. Kyrkkaffe

Fanny Gardarfve och Joel Silva
Onsdag 22 juni, kl 19:30, Gustavs 
Fanny och Joel är två tjugoåriga dagisfröknar, 
som spelar soulfylld musik, med en salig 
blandning av artister som inspiration.

Midsommarfirande
Fredag 24 juni, midsommarafton
Plats: Timans änge i Väte  

18.30  Barndans
19.30  Gudstjänst
 Talare: Fredrik Olsson
 
 Ringlekar
 Kiosk och servering
23.00  Konsert
 Polynäs

Gudstjänst
Söndag 26 juni, kl 11:00, Snäckan 
Avslutning av LäsaMera-lägret. Kyrkkaffe
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Anders Caringer
Onsdag 29 juni, kl 19:30, Gustavs 
”Fängelser bortom och inom oss”                     
Stålverksarbetare i Sheffield, England. Musik- och 
dramalärare. Hälsocoach. Fängelsepastor. Kor-
sordskonstruktör. Text- & musikskapare.  Är idag 
frilansande trubadur på heltid. Ikväll bjuder Anders 
på en fängelsepastors erfarenheter och upplevelser. 
Servering.

Juli

Sport- och lekkväll med KRIK
Fredag 1 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 och Veronica Norrby från KRIK 
(Kristen Idrottskontakt).

Konfirmationshögtid
Söndag 3 juli, kl 11:00, Snäckan. Servering av lunch och kaffe.

Almedalsveckan, Visby , 3 - 10 juli 
Vi hänvisar till Equmeniakyrkans och övriga kyrkors program under veckan. 
Passa på att besöka seminarier, konserter och gudstjänster som anordnas under veckan!

Spelkväll
Fredag 8 juli, kl 19:30, Snäckan 
Spelkväll med sällskapsspel, brädspel m.m. Ta med sällskapsspel eller liknande, 
och kom till Café Snäckan! Det blir såklart fika och andakt också.

Sommarkvällsgudstjänst
Söndag 10 juli, kl 19:00, Snäckan 
Lena Sollerman m fl. Kyrkkaffe
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pratar om, såsom stadens tomma gator på sommaren eller när ångesten lättar, att ge upp 
kärleken eller vara rädd för att lämna tryggheten. Allt är inte skönhet, men det är livet. 
Och när man delar det blir musiken plötsligt platsen där man vill vara och man vet att 
någon har varit där förut.  

A treehouse wait  
Onsdag 20 juli, kl 19:30, Gustavs
Jenny Wahlström och hennes band gästade oss på 
Gotlandskonferensen sommaren 2015 och nu har 
vi glädjen att få lyssna till dem igen. Jenny växte 
upp med en fot på den svenska landsbygden och 
en fot i Asien där hennes föräldrar arbetade i flera 
perioder under hennes uppväxt. Det kan vara en 
förklaring till att hon alltid ser bortom horisonten 
och varför internationella samarbeten är en stor del 
av hennes artisteri. Sångerna är inspirerade av det 
som vi alla så väl känner igen men som vi inte alltid 

Emily Åhlén
Onsdag 13 juli, kl 19:30, Gustavs
Emily Åhlén har berört många hjärtan med sitt enkla och direkta 
tilltal genom åren. Under våren 2016 har hon spelat in sitt debut-
abum “Allting har stannat” och kommer nu för att framföra 
sångerna i konsertform. Det är livsnära sånger med texter om det 
som berör. Hon vidrör både sorgen och smärtan, tron, kärleken och 
längtan och delar med sig av sina erfarenheter av att vara människa, 
mamma och medmänniska. Välkommen till en kväll med röst, piano 
och tankar om livet. Servering.

Gotlandskonferensen 2016
15-17 juli, Snäckan, (se separat program s.7)

Musikquiz
Fredag 22 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 24 juli, kl 19:00, Snäckan
Lennart Åkerlund. Kyrkkaffe

Fil-Joy
Onsdag 27 juli, kl 19:30, Gustavs
Kören Fil-Joy från Filadelfiakyrkan i Ljungsbro 
utanför Linköping. De bjuder på en kväll med allt 
från gospel till sånger mer åt det sakrala hållet. 
Kören består av 10-15 sångare och har ett komp 
bestående av piano och elbas. Välkommen att 
stanna kvar och fika efter konserten.             

    

Jeanette Åkerlund med band
Fredag 29 juli, kl 19:30, Snäckan
Jeanette Åkerlund är en singer-songwriter 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 med på tre Singer-
songwriter Retreater på Holmhällar, har det egna låtskrivan-
det tagit fart ordentligt. 2013 kom debutplattan ”En Egen 
Plats”. Jeanette bjuder på sköna melodier med hjärtvärmade 
och hoppfulla texter. Denna kväll med ett, för sommaren, 
sammansatt band av gotländska musiker! Servering.

Sommarkvällsgudstjänst 
Söndag 31 juli, kl 19:00, Snäckan
Adam Salomonsson berättar om hur tron prövas, 
men också kan djupna när livet är svårt. Kyrkkaffe

Augusti
Tito Silva med vänner
Onsdag 3 augusti, kl 19:30, Gustavs
Gotländska låtar med latinotouch. 
Vem vet- kanske det dyker upp några gäster under kvällens gång? 
Välkommen att stanna kvar och fika efter konserten.
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Sommarkvällsgudstjänst 
Söndag 7 augusti, kl 19:00, Snäckan
Marcus Johnsson. Kyrkkaffe

Tomas Boström “Vägvisor“
Onsdag 10 augusti, kl 19:30, Gustavs
Livet är en resa. Till och från. Från och till. 
Varje vägval har satt sina spår och fått sina följder.
Under hela sitt liv har Tomas försökt fånga erfarenheter, möten, 
glädjeämnen och sorger i sina visor. När man tar del av hans sjungna 
reflektioner är det lätt att se ett spännande liv, fyllt av utmaningar, tro 
och tillförsikt. Tomas har samlat några av sina vägvisor och låter oss 
göra honom lite sällskap på resan den 10 augusti på Gustavs. Kvällen 
och Gustavs/Snäckan-sommaren avslutas med andakt och tårtbuffé!

buskul på snäckan
Fredag 5 augusti, kl 17:00, 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; ansiktsmålning, hoppborg, barnsångs-
stund, hamburger-grillning och överraskningar. Denna dag upplever 
vi Snäckan på barnens vis. Hamburgarna serveras till 
självkostnadspris, och i övrigt är alla aktiviteter gratis. 
Välkomna till en buskul kväll!
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fredag 15 juli
17.00 Middag, helgrillat lamm  
19.00  Gudstjänst 
21.30  Konsert med Paul Biktor   
 Börjesson, Ted Hector &  
 Robert Eriksson

lördag 16 juli  
09.00 Frukostbibelstudie
10.00 Beachvolleyturnering
11.00  Gudstjänst 
14.00 Seminarie 
16.00 Seminarie  
19.00 Gudstjänst 
21.30 Nattvardsgudstjänst

söndag 17 juli
09.00  Frukostbibelstudie
11.00  Gudstjänst  

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

ungdomskonferens

15-17 juli 
Snäckan, Klintehamn

Paul
Biktor Börjesson

sång & musik

Viktor
Paulsson

Eleonore

 
Gustafsson

talare

Robert
Eriksson

Marie & Mathias
Blomberg

barnmöten

Ted
Hector

“...liv och liv i 
överflöd” 2

0
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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 vardagar och fredagkvällar. 
För exakta öppettider se www.snackan.nu. I samband med 
gudstjänster på söndagar serveras kyrkkaffe. 
Nyhet för sommar 2016! På måndagar är det våfflor och 
beachvolley! Välkommen att vara med!
Telefon 0498-24 03 55

www.snackan.nu


