
 

 Gravplatsen 
och gravrättsinnehavaren. 

  

Planerad gravstenskontroll  
Den planerade gravstenskontrollen kommer att utföras under augusti till 
och med september 2021 på Eksta och Fröjel kyrkogårdar. 
 
Under våren till och med juni 2021 kommer efterkontroll av gravstenar ske 
på Sanda och Sproge kyrkogårdar. 
 
Gravstenskontroll 
På grund av en tragisk olycka för några år sedan, där ett barn omkom 
när hon fick en gravsten över sig har säkerhetsbestämmelserna setts 
över och nya rekommendationer framtagits.  
 
Det är en standardiserad kontrollanvisning som är enkel och säker för att 
kunna användas på alla kyrkogårdar.  
Kontrollmetoden är objektiv och ger mätbara resultat.  
Klinte pastorat har ett ”rullande schema” där  säkerhetskontroll görs vart 
5:e år på varje gravsten. Vid akuta gravstensproblem kan stenen läggas ned  
omedelbart. Gravrättsinnehavaren blir brevledes informerad om att 
gravanordningen måste åtgärdas och en skylt sätts upp på gravplatsen där 
gravrättsinnehavaren uppmanas att kontakta gravexpeditionen.  
 

För mer information se  
Centrala gravvårdskommittén.  
www.skkf.se/cgk   
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Nu kan vi alltså vara upp till 50 

personer på gudstjänster, dop, vigsel 

begravning och konserter inne i våra 

kyrkorum. Fortfarande gäller att vi 

ska undvika trängsel, så i våra 

mindre kyrkorum är max-antalet 

färre än 50.  

Våra egna maxantal  

Efter att vi har mätt och räknat 

kommer vi att anslå max-antalet för 

varje kyrka dels på hemsidan och 

dels i varje kyrka. Klart är 

åtminstone att vi kan vara betydligt 

fler än 8! 
 

Vad gäller då för dopkaffe och 

minnesstund?  

Där är det fortfarande max 8 som 

gäller, vilket gör att vi tyvärr inte kan 

hyra ut våra församlingshem till 

samlingar med fler än 8 personer. 

Kyrkoherden har ordet!   

Äntligen får vi vara fler i våra kyrkorum! 

Vi har på olika sätt prövats hårt av 

pandemin i över ett år.  

Hoppet finns dock om bättre tider, och 

vi kan dra vårt strå till stacken! Om vi 

fortsätter att undvika  smittspridning så 

pass att spridningen minskar och 

sjukvårdens kamp blir lättare och om 

vi tackar ja till vaccination när det blir 

vår tur, då har myndigheterna lovat 

ytterligare minskningar av 

restriktionerna. 

  

Det känns härligt att nu i sommar få 

utbrista: 

Välkomna in i våra kyrkor! 

 

Kent Österdahl, kyrkoherde.  

Tfn: 070-235 14 55    
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Nu från 1 juni gäller att man får vara upp till 50 

personer inomhus vid ”allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar”, om det finns 

anvisade sittplatser. (Utomhus får man nu samlas 

100 personer.)  

 

 

Klinte församling   
Församlingsrådets ordf. vakant.    
Vid frågor hör av er till kyrkoherde Kent Österdahl…...070-235 14 55 
 
Fröjel församling 
Församlingsrådets ordf. Lisbeth Jakobsson…………..  070-594 47 86 
 
Eksta församling 
Församlingsrådets ordf. Rolf Fintzer……….……….....070-692 78 95 
 
Sproge församling  
Församlingsrådets ordf. Kjell Olofsson……………...…073-182 57 83 
Bokning av förs.hem: expeditionen……………….……0498-24 00 05 
 
Sanda, Västergarn och Mästerby församling 
Församlingsrådets ordf. Thorbjörn Möllerström…..….. 072-858 94 49 
Bokning av Mästerby församlingshem:  
expeditionen…………………………….………….…...0498-24 00 05 
 
Hejde församling 
Församlingsrådets ordf. Ingegerd Paulin…………..…...0707-42 34 40 
 
Väte församling 
Församlingsrådets ordf. Ingemar Lundqvist………....….070-424 60 34 
 
Klockare Mikael Wänskä……………………….………..070-517 13 79 
Klockare Christina Lidquist…………………….…...…..076-767 64 20 
christina.lidquist@svenskakyrkan.se 
Klockare Gunnar Eriksson...……..……………….…..…070-893 12 68 
gunnar.eriksson@svenskakyrkan.se 
Klockare Torbjörn Svensson……………………...…......073-658 25 72 
Klockare Elin Andersson………………………….….... 076-767 64 21 
elin.andersson2@svenskakyrkan.se  
Klockare Sarah Artmann………………………………..076-767 64 23 
sarah.artmann@svenskakyrkan.se 

23 

mailto:christina.lidquist@svenskakyrkan.se


 

 

Kontaktuppgifter för Klinte pastorat    
 

Pastorsexpeditionen …………………………...…tfn. 0498-24 00 05 
Kanslist Suzanne Asklander  
Kyrkskolan 703, 623 76 Klintehamn     
E-post: klinte.pastorat@svenskakyrkan.se  
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/klinte     
 

Kyrkoherde Kent Österdahl………………...………..…0498-24 01 76 
kent.osterdahl@svenskakyrkan.se………………….…..070-235 14 55 
 

Komminister Janne Manni 
janne.manni@svenskakyrkan.se ……………………….070-476 48 35 
 
Diakon, vakant. 
 

Kyrkomusiker Robert Nyström……………….……..….0498-25 18 65 
robert.nystrom@svenskakyrkan.se………….....…..…....072-508 58 65 
 

Kyrkomusiker Erik Tibell………………………...….…0498-24 01 79 
erik.tibell@svenskakyrkan.se……………...………..…..070-315 75 67 
 

Pedagog Anette Torgnysdotter……………..……….…..072-508 58 66 
anette.torgnysdotter@svenskakyrkan.se      
 

Kyrkorådets ordf. Kjell Olofsson……...…..…….……...073-182 57 83 
 

Informatör Sophie Malmros…….sophie.malmros@svenskakyrkan.se 
 

 

 
 
Om Kyrkfönstret 
Redaktör: Sophie Malmros 
Ansvarig utgivare: Kent Österdahl 
Omslagsbild: Foto: Sophie Malmros 
 

Kyrkfönstret ges ut av Klinte  
pastorat till hushållen i Eksta,  
Fröjel, Hejde, Klinte, Mästerby, 
Sanda, Sproge, Västergarn och 
Väte. 
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Pandemilagen gäller januari-september. 
 

Vi ber er tålmodigt att se i predikoturerna, på vår Facebooksida 
och på hemsidan för mer aktuell info.  

     
Våra grupper. 
 

Vi hoppas kunna starta upp våra grupper som vanligt till 
hösten. Om inte fortsätter vi anordna aktiviteter via vår 
hemsida svenskakyrkan.se/klinte och på sociala medier. 
 

Fler tillåts på dop, vigsel och begravning.   

 

Nya restriktioner from 1 juni öppnar upp för fler personer på 
våra gudstjänster och förrättningar. Vi kommer att mäta upp 
våra kyrkor och meddela maxantalet för respektive kyrka. Men 
vid minnesstund och dopkaffe gäller fortfarande 8 st. 
 

Längtar du efter att få fira nattvard?  
 

Ring till Kent eller Janne, så kan de gå med sockenbud, det vill 
säga, komma hem till er och fira en enkel nattvard hemmavid.  
I dessa tider givetvis med alla säkerhetsaspekter med tanke på 
smittspridningen.  Kontaktuppgifter finns längst bak i 
Kyrkfönstret. 

Jourhavande präst nås på telefon 112. 

 

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.  

Telefonjouren är öppen nattetid mellan 17.00 och 06.00.  

Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan och har tystnadsplikt.  

Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning.  

Väntetiden brukar vara ungefär fem minuter.   

Du får vara anonym. Du behöver heller inte vara troende eller medlem i 

Svenska kyrkan för att ringa. 

mailto:anette.torgnysdotter@svenskakyrkan.se
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Pastoratets bildstenar, ett mysterium att klura på. 

Just nu pågår ett projekt att 

inventera alla Gotlands bildstenar. 

Visste du att flera bildstenar är 

inmurade i de medeltida 

kyrkorna? Idag finns det bara 

teorier om varför man gjort så. 

 

Bildstenar är unikt för Gotland. De 

har förekommit här sedan 400-talet 

till c:a år 1000. De kunde vara 

gravstenar eller stå vid viktiga 

mötesplatser. Det var bemålade med 

mönster och illustrationer, men 

ristningarna är inte så djupa som på 

runstenarna. Därför är det svårt att se 

stenarnas bilder idag. På bildstenarna 

på Gotlands museum har man målat i 

bilderna så som de såg ut. 

 

De första kyrkorna byggdes ofta på 

redan viktiga platser och därför kan 

man träffa på bildstenar i närheten. 

Men man har också hittat bildstenar 

som murats in i själva kyrkan. De 

kan sitta i golv och väggar. Ibland 

väl synligt placerade, men ibland 

först upptäckta vid restaureringar, 

exempelvis då de varit helt inmurade 

i väggen. Varför har man då tagit 

med dessa hedniska stenar in i den 

kristna kyrkan? 

Det finns inga konkreta svar på detta. 

Men här är några teorier som 

forskningen föreslagit: 

 

1.Bildstenarna betydde inget längre, 

så man återanvände dem som 

byggmaterial. 

 

2. Det var ett sätt att förnedra den 

hedniska tron och tvinga in den under 

kristendomen. 

 

3.Att infoga stenen i kyrkan kunde 

rädda tidigare släktens hedniska 

själar. 

 

4.För att locka samtida hedningar till 

kristendomen. Bildstenen blev en länk 

in i den nya kyrkan. 

 

5.Man ansåg att den gamla stenen 

hade mäktiga krafter som kunde vara 

till hjälp för den nya tron. 
 

Eftersom det kan vara svårt att se vad 

som är en bildsten eller inte kommer 

här en snabb guide genom socknarna i 

pastoratet. För man hittar dem som 

sagt ofta vid kyrkor. Vilka 

forskarteorier tycker du stämmer in 

på deras placering? Byggmaterial, 

förnedring, frälsning, länk, magi? 
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SANDA 

Flera bildstenar har hittats i jorden på 

södra kyrkogården. En av dem har nu 

(2006) placerats utanför kyrkogården. 

 

MÄSTERBY 

Det är inte lätt att se det, men inne i 

väggskåpets tak finns en bit av en 

bildsten inmurad.  

HEJDE 

I Hejde hittades denna bildsten under 

golvet i sakristian. Den finns nu på 

norra sidan av kyrkogården.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

VÄTE 

Dessa två bildstenar låg i korgolvet. 

De har huggits till bygganpassade 

fyrkantiga plattor. Nu sitter de 

uppsatta på västväggen vid orgeln.  

 

 

 

 

 

 

 

Mästerby har en bildsten i väggskåpet.  

Sandas bildsten med den typiska 
svampformen. Numera placerad utanför 
kyrkogården. 

Hejdes bildsten på kyrkogården. 
Svampformad, men lite mindre än 
stenen i Sanda. 

Väte. Bildstenar på västväggen. 



 

 

FRÖJEL 

I korgolvet bakom altaret finns denna 

skärva med motiv från en vikingatida 

seglats. 

EKSTA 

Bildsten använd som tröskel i västra 

långhusportalen. En länk in i kyrkan? 

SPROGE 

Även runstenar infogades i kyrkor 

under medeltiden. Här är en runsten 

som återfanns vid en restaurering 

1965. Den har varit använd som 

piscina i absiden. Därför är ett hål 

borrat rakt igenom den. 

I det internationella bildstensprojektet 

arbetar ett flertal forskare och 

arkeologer, bl.a. Per Widerström på 

Gotlands Museum som hjälpt 

undertecknad att hitta till dessa 

bildstenar i Klinte pastorat. 

 

Vill du läsa mer om bildstenar finns: 

* Gotländskt arkiv år 2012  

om just Gotlands bildstenar. 

* Bildstenar av Erik Nylén och Jan 

Peder Lamm. (1987) 

 

Text och foto: Sophie Malmros 

Foto: Per Widerström  
Nedersta bilden är digitalt sammansatt 
med en teckning av Beate Böttger. 

Ekstas slitna stentröskel har små rester av 
mönster i övre vänstra hörnet. 

Först runsten, sedan även piscina.  
Nu hänger den på väggen i Sproge kyrka. 
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mysiga ställen, blommor och gräs 

samt ett par fantastiska 

utsiktsplatser. Under hela leden 

fanns det mystiska stenar med texter 

till, Janne sade att det var något som 

hette frälsarkransen. Slutmålet var 

Fröjels kyrka och vi gick alltså hela 

vägen! Man måste ju inte gå allt, 

man kan ju gå korta bitar också. Helt 

beroende på hur gammal man är 

eller vilket djur man råkar vara. 
 

Gå gärna en bit i sommar. Det är 

bananfint! Och mer information 

finns på Klinte pastorats hemsida, 

säger Janne, och då heter det 

pilgrimsled på en 

flik där. 
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Jörgen på pilgrimsleden. 

Hej alla bananmogna barn och 

barnsliga vuxna! 

I detta nummer skall ni få ett häftigt 

reportage om en pilgrimsled.  

Ja, en vandringsled som är så lång, 

åttatusensexhundra meter, att man 

måste äta banan både innan, under 

och efter vandringen.  

Och man var tvungen att gå, det var för 

glest mellan träden och några lianer 

såg jag inte. Men Janne, mitt husdjur, 

bar mig när det blev jobbigt. Ganska 

snällt av honom. 
 

Vi började vid Klinte församlingshem, 

sen gick man längs en led, som är 

markerad med ett pilgrimsmärke, längs 

höga berg, klintkanter och stup. Det 

var rötter och träd, stigar och vägar, 

fåglar och myror! Sen fanns det 
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Ett stort tack! 

Hasse Paulin går i pension efter 25 

år som klockare. 

På nittiotalet började Hasse sin 

klockarebana i dåvarande Sanda 

pastorat under kyrkoherde Kauko 

Terävuo. Sedan pastoraten Sanda och 

Klinte slogs ihop har Hasse främst 

vårdat kyrkogårdarna i Hejde, Väte 

och Mästerby. Men eftersom 

klockarlaget hjälps åt vid behov i alla 

pastoratets socknar, så blir man väl 

förtrogen med alla kyrkorna.  

Oftast förknippas klockaren med 

arbetet på kyrkogården och 

klockringningen. Och genom åren har 

Hasse sett hur arbetet förändrats med 

bättre säkerhet, hjälpmedel och 

planering.  

- Men som klockare är det mycket för 

människorna man arbetar, menar 

Hasse. Man har ett stort förtroende 

att förvalta, särskilt i samband med 

begravningar. 
 

- Det är viktigt att veta att man aldrig 

kan tänka åt någon annan. Alla 

bearbetar sin sorg olika. Det 

viktigaste är att stå där och finnas 

som medmänniska när någon annan 

har det jobbigt. Och många anförtror 

sig till oss klockare med sin sorg. 
 

- De som ligger på kyrkogården 

tänker man också på, berättar Hasse. 

Det kan kännas tungt ibland när man 

sköter marken kring gravstenarna. 

Man tänker på varje person. 
 

Men nu är det alltså pensionsdags. 

Vad ska du göra då, Hasse? 
 

- Sitta i gungstolen och titta efter 

postbilen, haha. Nejdå, det finns en 

gård och skog att ta hand om. Det 

finns alltid att göra. Det känns bra 

att gå i pension. 
 

Och med det vill Hasse Paulin rikta 

ett stort tack till församlingsborna 

och arbetskamraterna. 
 

- Tack för ett gott samarbete! Det 

har varit många trevliga stunder 

 

 

Text och foto: Sophie Malmros 
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Vad har religionen för plats i våra 

liv? Kan den ge stöd eller 

riktlinjer? Hur förhåller vi oss till 

våra medmänniskor? Vad är 

kristen tro? Vad är meningen med 

livet? Och döden? 

Konfirmationsgruppen startar 

åter i höst efter ett års uppehåll. Vi 

välkomnar dig som går i åk 8. Men 

är du äldre och vill konfirmera dig 

så tveka inte att kontakta oss. Det 

löser vi! 

 

Konfirmationstiden erbjuder ett 

utrymme att fundera över livets frågor. 

Undervisningen bygger på samtal och 

diskussion, övningar och lekar, 

praktiska uppgifter med händer och 

hjärna. Och vi ska inte bara prata om 

Gud, utan också med Gud. För bön, 

andakter och gudstjänster är som ett 

samtal med Gud. 

 

Vad innebär konfirmationen för dig? 

Foto: Anette Torgnysdotter 

 

 

     
Alla medlemmar i Svenska kyrkan över 

16 år  kan rösta i kyrkovalet på 

kandidater för kyrkomötet, 

stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige, 

vilket motsvarar nationell, regional och 

lokal nivå. Du kan personrösta på max tre 

personer. 1/9 bör du ha fått ditt röstkort i 

brevlådan. 
 

Valdagen 

19/9  kl. 14:00-20:00 kan du rösta i din 

vallokal, Klinte församlingshem. 
 

Ta med dig 

Id-handling och ditt röstkort. 
 

Förtidsröstning 

Plats: Klinte församlingshem 

Tider för förtidsröstning:  

6/9-11/9 kl. 10-12 

13/9-18/9 kl. 10-12 

7/9  även kl. 17-20 

15/9 även kl. 17-20 

 

Brevröstning och röstning med bud. 

Hämta brevröstningspaket på Klinte 

församlingsexpedition. Två vittnen över 

18 år behöver intyga med sin 

namnteckning att du följt instruktionerna 

i brevröstningspaketet rätt. 

Posta i god tid. Din röst måste vara 

framme senast den 17/9. Från utlandet 

måste din brevröst vara framme 15/9. 

Röstar du med bud så ska ditt bud ta med 

ditt röstkort och ditt brevröstningspaket 

till vallokalen senast den 19/9. 

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE 

Kyrklig samverkan i Klinte pastorat 

 

1. Per Stumle, 42 år Klintehamn  

2. Gunvor Vestberg, 79 år Västergarn  

3. Carina Pettersson, 60 år Fröjel  

4. Ella Falk Fröström, 38 år Väte  

5. Ulrika Nilsson Qvarnstedt, 48 år Hejde  

6. Rolf Fintzer, 70 år Eksta  

7. Göran Olofsson, 68 år Sproge  

8. Jesper Scheutz, 56 år Klinte  

9. Gunnar Eriksson, 45 år Sanda  

10. Ulf Eliasson, 55 år Fröjel  

11. Bo G Nohrlander, 68 år Väte  

12. Lars Österlund, 66 år Sanda  

13. Ingemar Lundqvist, 69 år Hejde  

14. Ann-Christine Holst, 55 år Eksta  

15. Eleonore Lindstrand, 62 år Sproge  

16. Niklas Olsson, 51 år Sanda  

17. Jörgen Carnell, 79 år Sanda  

18. Karin Cederbrant, 57 år Hejde  

19. Bernt Jakobsson, 78 år Eksta  

20. Ruth Allgarde, 67 år Sproge  

21. Natalia Svensson, 38 år Hejde  

22. Kjell Olofsson, 69 år Sproge  

23. Carina Nyström Ahlin, 53 år Hejde  

24. Åsa Lundqvist, 67 år Hejde  



 

 

16 

 Vår  studieverksamhet och våra 
kultur- och musikaktiviteter  
genomförs i samarrangemang med  
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I konfirmationsundervisningen lär du 

dig mer om kristen tro. Att få en 

djupare kunskap i sin egen kristna 

tradition, gör det lättare att möta 

människor från andra länder och 

kulturer.  Detta öppnar upp för 

djupare samtal med andra om 

främmande religioner och kulturer. 

Vi förutsätter inte att du som 

anmäler dig till konfirmand-

undervisningen tror på Gud. Vi 

förutsätter inte heller att du kommer 

att göra det. Men vi vill ge dig en 

chans att ta reda på vad den kristna 

tron innebär, varför den ser ut som 

den gör och en möjlighet för dig att 

närma dig det som vi inte alltid kan 

se.  
 

Terminen startar den 3 oktober på 

Mikaelidagen och gruppen kommer 

att träffas ungefär var 3:e söndag, 

delta i gudstjänsten och ha egna 

aktiviteter. Under året kommer vi 

också att ha 2 läger, varav ett är en 

skidresa (om pandemin tillåter). Vi 

avslutar med traditionsenlig 

Konfirmationshögtid till pingst 2022. 

 

Hoppas du vill satsa din tid på att lära 

känna dig själv och Svenska kyrkan 

lite bättre. 

 

Har du frågor, kontakta prästen  

Janne Manni 070-476 48 35 

janne.manni@svenskakyrkan.se  

 

Välkommen att anmäla dig: 

Klinte pastorat 

0498-24 00 05 

klinte.pastorat@svenskakyrkan.se 
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Kyrkis och Klubben 
Vårterminen 2021 har vi inte kunnat träffa våra 
barngrupper som vanligt. I stället har vi varannan 
vecka sammanställt ett barnprogram med 
bibelberättelse, funderarfrågor, skaparverkstad 
och dagens sång. Vi har också åkt till Klinte och 
Sanda skola för att dela ut en temapåse med 
material till skaparverkstan, men som också 
innehållit en broschyr med bibeltext, 
funderarfrågor, instruktioner till skaparverkstan, 
tips för att hålla en andakt hemma samt en liten 
present. 

Det sammanhållande temat under våren har varit nedslag i berättelserna om 
Jesu liv. När han var liten och familjen flydde från Israel till Egypten och sedan 
återvände till Nasaret efter Herodes död. När Josef och Maria letar efter sin 
försvunne son och hittar honom i templet.  
Nästa gång vi träffar honom är han vuxen och vi får veta hur han träffar 
lärjungarna och återuppväcker Lasaros från det döda.  
Vi har fått se den sista måltiden som blev en nattvard, hur han tillfångatogs i 
Getsemane, korsfästes på Golgata och togs till graven i grottan. Och hur han 
uppstod igen, träffade sina lärjungar men också lämnade dem igen på Kristi 
himmelsfärdsdagen.  
 
Men det tog ju inte slut där eller hur? Han lämnade dem inte ensamma, han sände 
den heliga Anden och lärjungarna blev apostlar som vandrade ut i världen för att 
berätta om Jesus, och så spreds tron på Kristus över hela jorden. 
 
En egen helgsmålsbön 
Terminen avslutades med att några av 
barnen ifrån Kyrkis i Sanda spelade in en 
egen helgmålsbön. 

Nu är terminen slut, men 
barnprogrammen och helgmålsbönen 
kommer att ligga kvar på vår 
Youtubekanal och där kan du, vare sig du 
är liten eller stor se dem när du vill:  

Sök bara på Youtube 
Youtubekanal: Klinte pastorat  

Spellista: Kyrkis och Klubben våren 2021 Foto: Anette Torgnysdotter 

Foto: Anette Torgnysdotter 
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Söndag 29 augusti Trettonde söndagen efter Trefaldighet  
Sproge 10 Gudstjänst.  
Väte 13 Gudstjänst.  
Hamnkyrkan 18 Lovsångsmässa.  
 

Söndag 5 september Fjortonde söndagen efter Trefaldighet 
Hejde 10 Mässa.  
Sanda 13 Gudstjänst.  
Fröjel 19 Gudstjänst 
 

Söndag 12 september Femtonde söndagen efter Trefaldighet 
Eksta 10 Mässa. 
Klinte 13 Gudstjänst.  
Västergarn 19 Gudstjänst.  
 

Söndag 19 september Sextonde söndagen efter Trefaldighet 
Klinte 13 Högmässa.  
KYRKOVAL  14-20 Vallokalen i Klinte församlingshem. 
 

Söndag 26 september Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet 
Fröjel 10 Mässa.  
Mästerby 13 Gudstjänst.  
Hejde 19 Gudstjänst.  
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Tis 3/8 
Hejde 18:30 Kubbkväll med fika vid vandrarhemmet Hejdebo 

och aftonbön i kyrkan.   
 

Eksta 19:30 Musik i sommarkväll: ”Joduos. Finstämd och lekfull 
jazz på två.” Jonas Granberg, saxofon, Oskar 
Lindström, piano.  

Lör 7/8 
Kovik 19:30 Helgmålsbön i Kovik, Sanda. Janne Manni, sång & 

gitarr. 
 

Söndag 8 augusti Tionde söndagen efter Trefaldighet 
Väte 10 Högmässa i sommartid.  
Klinte 20 Friluftsgudstjänst vid Hunninge gårdskors.  
 

Tis 10/8 
Hejde 18:30 Kubbkväll med fika vid vandrarhemmet Hejdebo 

och aftonbön i kyrkan.   
 

Tor 12/8  
Väte 19:30 Musik i sommarkväll: ”Highlights”. Ad Fontes.  
 

Lör 14/8  
Mästerby 19:30 Helgmålsbön i Änget, Mästerby. Karin Stenström, 

sång. 
 

Söndag 15 augusti Elfte söndagen efter Trefaldighet  
Eksta 10 Högmässa i sommartid.  
Hejde 21 Gudstjänst i Fonsänget.  
 

Tis 17/8 
Hejde 18:30 Kubbkväll med fika vid vandrarhemmet Hejdebo 

och aftonbön i kyrkan.   
 

Söndag 22 augusti Tolfte söndagen efter Trefaldighet 
Västergarn 10 Högmässa i sommartid.  
Eksta 20 Gudstjänst.  
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Dagkollo 
 

Är du 9-13 år? 

Vill du göra något kul i sommar? 

Graffiti och gatukonst, musikalisk 
skaparverkstad och bad, 
thaiboxning och pilgrimsvandring 
mm. 

Anmäl dig till Klinte pastorats 
dagkollo! 

 

Vi kommer att träffas i Klinte församlingshems trädgård kl 10-15 under 4 
dagar v. 31 och hitta på roliga saker tillsammans.  

Kyrkan bjuder på lunch. 

 

Vi försöker att vara ute hela tiden, men vädret kan förstås göra så att vi 
måste förändra planerna. 

PGA av pandemin är antalet platser begränsade och hur många det blir 
vet vi först efter den 30 juni. Först till kvarn gäller 

- men vi tar också in reservanmälningar som vi kontaktar på kort varsel 
om det blir återbud. 
 

Låter det här kul? 

Har du frågor, kontakta Anette 
Torgnysdotter pedagog: 072 - 508 58 66 

 

Anmäl dig till: 

Klinte pastorat 
0498 - 24 00 05 
E-post: klinte.pastorat@svenskakyrkan.se 
 

Foto: Anette Torgnysdotter 

Foto: Johannes Frandsen IKON 
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Klinte pastorats almanacka sommaren 2021  (juni-september) 
Ändringar kan bli nödvändiga. Kontrollera därför alltid uppgifterna i 
fredagstidningens predikoturer eller på vår Facebooksida.  
 

Söndag 6 juni   Första söndagen efter Trefaldighet 
Klinte 10 Gudstjänst.  
Sanda 13 Gudstjänst.  
Eksta 19 Mässa.  
 

Söndag 13 juni Andra söndagen efter Trefaldighet 
Sproge 10 Gudstjänst.  
Väte 13 Gudstjänst.  
Hamnkyrkan 18 Lovsångsmässa.  
 

Söndag 20 juni Tredje söndagen efter Trefaldighet 
Fröjel 10 Mässa.  
Västergarn 11 Gudstjänst på teckenspråk med taltolk.  
Hejde 13 Gudstjänst. 
Västergarn 19 Gudstjänst.   
 

Lördag 26 juni Midsommardagen 
Västergarn 10 Friluftsgudstjänst i Valbyte (fiskeläge söder om 

Västergarns samhälle).  
Hejde 13 Friluftsmässa i Fonsänget (Prästänget).  Ta gärna 

med kaffekorg och något att sitta på. I Väte kyrka 
vid otjänlig väderlek.  

Eksta 20 Gudstjänst i Kronvall. Ta gärna med kaffekorg och 
något att sitta på.  

 

Söndag 27 juni Den helige Johannes Döparens dag 
Mästerby 10 Högmässa i sommartid.  
Klinte 20 Gudstjänst.  
 

Söndag 4 juli Apostladagen 
Fröjel 10 Högmässa i sommartid.  
Väte 20 Gudstjänst.  
 

Söndag 11 juli Sjätte söndagen efter Trefaldighet 
Hejde 10 Högmässa i sommartid.  
Kastalen 20 Friluftsgudstjänst i kastalen norr om Fröjel kyrka. Ta 

gärna med kaffekorg och något att sitta på.   
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Lör 17/7 
Valbyte 19:30 Helgmålsbön i fiskeläget söder om Västergarn. 

Annika Hansson Gardelius, blockflöjt.  
 

Söndag 18 juli Kristi förklarings dag 
Klinte 10 Högmässa i sommartid.  
Sanda 20 Friluftsgudstjänst i prästgårdsparken. I kyrkan vid 

regn.  
 

Tis 20/7 
Fröjel 19:30 Musik i sommarkväll: ”Pianoafton”. Jonas Lundahl, 

piano & Gertrud Jakobsson, flöjt.  
 

Lör 24/7 
Sanda 19:30 Helgmålsbön vid Vattensågen. Stefan Magnusson, 

sång & gitarr.  
 

Söndag 25 juli Åttonde söndagen efter Trefaldighet 
Sanda 10 Högmässa i sommartid.  
Borum 20 Friluftsgudstjänst i Borum, Sproge. Ta gärna med 

kaffekorg och något att sitta på. I Sproge kyrka vid 
otjänlig väderlek.  

Tis 27/7 
Hejde 18:30 Kubbkväll med fika vid vandrarhemmet Hejdebo 

och aftonbön i kyrkan.   
 
Tor 29/7  
Sanda 19:30 Musik i sommarkväll: ”Jordnära”. Egna och 

gotländska visor med Gertrud Jakobsson, sång & 
Jan Ekedahl, gitarr. 

 

Lör 31/7  
Kronvall 19:30 Helgmålsbön i Kronvall, Eksta. Olle Jonsson, sång 

& gitarr.  
 

Söndag 1 aug Nionde söndagen efter Trefaldighet 
Sproge 10 Högmässa i sommartid.  
Mästerby 20 Gudstjänst i Änget. Ta gärna med kaffekorg och 

något att sitta på.  
 


