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På fredag eftermiddag går Snäckan triathlon av stapeln 
och på lördag förmiddag arrrangeras Beachvolleyturneringen. 
I båda fallen är det anmälan på plats och från 13 år som gäller. 

Jenny Hermansson, ungdomsledare i Visby, kommer finnas på plats och 
säljer konferenspass för 200 kr. Då ingår samtliga måltider (ej 
fika) och inträde till konserten. Jenny nås på 0733-224293

Gemensam övernattning i stora tältet, ta med sovsäck! 

För flera tusen år sedan vandrade en man på jorden som sa ”Kom och 
följ mig”. Han sa sedan till dem som följde honom att ”Gå ut i världen och 
berätta om mig!”. 

Alla ni som är barn är välkomna att följa med på ett fartfyllt äventyr till-
sammans med Julia Karlsson, Johanna Wejde och Rebecka Grahn för att 
ta reda på mer om vem det var som sa detta och hur man egentligen gör 
sig redo för att berätta om honom!

Äventyret träffas i det lilla 
mötestältet. Barn under 3 år tar 
med sig en vuxen som sällskap

Fredag     19.00  

Lördag     11.00, 14.00
            16.00, 19.00  
Söndag     11.00 



Vi funderar på vad det är som ibland håller oss tillbaka. Som hindrar 
oss från att vara dem vi vill vara och göra det vi vill göra. I kyrkan och 
i vardagen. Vi ville gräva djupare i detta. Att gemensamt försöka finna 
gamla stigar och nya vägar i vår vandring. Temat år 2015 är Befriad!

befriad

  torsdag 16 juli 

19.00  Konferenskören under ledning av Jenny Wahlström
  
  Även i år vill vi bjuda in till en körkväll som smygstartar hela 
  konferensen. Tillsammans med Jenny Wahlström sjunger vi och  
  övar in ett par sånger för medverkan i fredagens gudstjänst. 
  Det blir en blandad repertoar av moderna sånger på svenska. 
  Vi tar ingen avgift och ingen anmälan behövs. Bara kom!

21.30  Kvällen avslutas
  med gratis fika och några tankar inför natten med 
  Britta Hermansson, en av de medverkande konferenstalarna

Jenny Wahlström 
med band

Jag bor i Stockholm sen 10 år tillbaka 
och jobbar till vardags som musiker och 
låtskrivare. Jag är med och planterar en 

församling på Kungsholmen i 
Stockholm som även det tar en del av 
min tid. När jag inte håller på med det 

så gillar jag att resa och umgås med 
vänner. Till Gotlandskonferensen kom-

mer jag med ett härligt gäng musiker 
som till vardags håller till i bl a 

Ö-vik, Piteå och Närke!



  fredag 17 juli 
  Dagens tema: Befriad från...

15.00 Triathlon Från 13 år, anmälan på plats

17.00  Middag
  Helgrillad gris serveras fram till kl 18.30    
  Vuxna 100 kr, upp till 18 år 50 kr

19.00  Gudstjänst
  Konferenskören under ledning av 
  Jenny Wahlström, predikan av Britta Hermansson 

  Äventyret med Rebecka, Julia & Johanna

20.30 Fika

21.30 Nattvardssgudtjänst
  Jenny  Wahlström med band, predikan av 
  Robert Eriksson. Nattvardsfirandet är öppet för alla.

Robert Eriksson
Jag är pastor & föreståndare i Sävedalens 
missionskyrka, strax utanför Göteborg, 
där jag bor med min fru Lottie och vår dotter Liv. 
Jag har fått förmånen att skriva böcker, bl. a. 
”Samma gamla nya jag” och är redaktör för den 
nyutgivna antologin ”Söndag – gudstjänst i en ny tid”. 
Jag gillar även att musicera och har översatt och 
spelat in hymner/gudstjänstmusik i många år. 
I augusti intervjuade jag samtliga partiledare 
tillsammans med Britta Hermansson i 
Equmeniakyrkans partiledarutfrågning.



  lördag 18 juli
  Dagens tema: Befriad genom...

09.00  Frukostbibelstudie med Viktor Paulsson. 
  Tema: Moses och hans befriade vänner.
  Kaffe och smörgås serveras från kl 08.45 för 25 kr

10.00 Beachvolleyturnering 
  Från 13 år, anmälan på plats.

11.00  Gudstjänst
  Jenny Wahlström med band. Predikan Robert Eriksson

  Äventyret med Rebecka, Julia & Johanna

12.30 Lunch 
  Vuxna 60 kr, upp till 18 år 30 kr.  Kaffe och kaka 20 kr

14.00 Seminarie med Robert Eriksson. Tema: Trons årstider

  Äventyret med Rebecka, Julia & Johanna

15.00 Fika

Britta Hermansson
Jag är pastor i Equmeniakyrkan och 
bor i Göteborg. Under många år har 
jag varit evangelist i min anställning 

och har många resdagar på ett år. 
Oftast tåg, men ibland räcker inte rälsen 
hela vägen fram… då får jag ta mig över 
vattnen på samma vis som ni här på ön.



  lördag 18 juli forts

16.00 Seminarie med Britta Hermansson   
  Tema: “Man kan köpa sig en yta men aldrig ett djup.”

  Äventyret med Rebecka, Julia & Johanna

17.00 Middag - sommarbuffé
  Vuxna 60 kr, upp till 18 år 30 kr, kaffe och kaka 20 kr

19.00 Gudstjänst 
  Jenny Wahlström med band. Predikan av Robert Eriksson

  Äventyret med Rebecka, Julia & Johanna

20.30 Fika

21.30 Konsert med A Treehouse Wait
  Inträde 60 kr. Andakt Britta Hermansson

A Treehouse Wait
Med tre släppta EPs har bandet 
A Treehouse Wait nu funnits i lite mer 
än tre år. Med texter och tankar att ha 
knäna på jorden med blicken mot 
himlen, längtar bandet efter att låta 
musiken påminna om det goda du 
glömt och det vackra du drömmer om. 
A Treehouse Wait är ett av Jenny Wahl-
ströms många projekt och bandet ges 
här utrymme att sträcka sig långt utan-

för den klassiska gudstjänstmusiken vi får ta del 
av under övriga delar av Gotlandskonferensen. 
Välkomna till en magisk konsert i sommarnatten!



  söndag 19 juli
  Dagens tema: Befriad till...

09.00  Frukostbibelstudie med Viktor Paulsson. 
  Tema: Jesus och hans befriade vänner. 
  Kaffe och smörgås serveras från kl 08.45 för 25 kr

11.00  Gudstjänst   
  Jenny Wahlström med band. Predikan Britta Hermansson

  Äventyret med Rebecka, Julia & Johanna

12.30 Lunch
  Vuxna 60 kr, upp till 18 år 30 kr,  kaffe och kaka 20 kr

13.30 Tältrivning
  Alla som har möjlighet hjälps åt!

Viktor Paulsson
Bor tilsammans med Hanna i Stockholm där jag 

studerar till psykolog och är redaktör för 
konstmagasinet Cre. Är med och leder 

(bl. a. tillsammans med Jenny Wahlström) 
den nystartade församlingen Fridhemskyrkan



Vägbeskrivning
Sväng av mot Snäckan/
Warfsholm från väg 140 ca 
500 m norr om Preem-
macken 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 husvagnsplats. Kiosk, minigolf, lekplats, 
fotbolls- och beachvolleybollplaner 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. 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

Kontakt
Om någon behöver komma i kontakt med planeringsgruppen före, 
under eller efter konferensensen så finns vi på följande nr:

Öystein Berge  076-9469784
Johan Bäckrud  072-3331974
Mats Ekström  070-7485108
Johanna Fryk  073-9209312
Jenny Hermansson  073-3224293
Ingrid Nilsson  070-7284580
Tendai Runesson  073-7077148
Birgitta Wejde  070-9321997

Stöd konferensen 
För den som i efterhand vill stödja konferensen så finns det möjlighet att sätta in gåvor på 
Bankgiro är 234-6757. Märk betalningen med ”gotlandskonferensen” i meddelanderutan.

Samma som förra året men med följande kontaktpersoner:

Johan Bäckrud       072-3331974                        Mats Ekström        070-7485108

Johanna Fryk          073-9209312                        Ingrid Nilsson         070-7284580  

Tendai Runeson     073-7077148                        Birgitta Wejde       070-9321997


