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Välkommen till Ebbes på Fårö!

STOR UTF ÖR SÄLJ N I N G!
Öppet dagligen 10 /5 – 31 / 8. Hög kvalitet till extra låga priser.

Skånska Fåröborna Kerstin och
Håkan kör sin sista säsong efter
tjugo framgångsrika år på ön.

Vi önskar er varmt välkomna till oss!
Kerstin, Håkan och Therese med personal.
PS! Vi har AC i butiken.

Annonssida

Ebbes är en av Fårös mest välkända
butiker placerat vid korsningen Sudersand/
Följ oss
på Facebook
Ekeviken. Under två decennier har vi
i sommar!
sålt skinnprodukter, kläder, skor, väskor,
hantverk och accessoarer av hög kvalitet
till låga priser.
Nu förbereder vi oss för att återvända till
den skånska myllan för ett nytt liv. Och vi
vill tacka för tjugo fantastiska år på Fårö
genom en stor utförsäljning av vårt lager
till extra låga priser.

10/7

JILL JOHNSON
18/7

25/7

MAGNUS CARLSON

28/7

Annonssida

1/8

DARIN

OSKAR LINNROS

BO KASPERS ORKESTER
BILJETTER & MER INFO:
WWW.SOMMARKVALLPAGASEMORA.SE

B LES S ELLSKA GÅRD EN
G A LLERI & CAF É
Lauter, Fårö

öppe ttider
Dagligen 22 juni – 18 augusti, kl. 11.00 – 18.00
Fårönatta 15 september, 12.00 – 22.00
Följ oss på www.facebook.com/blessellska
Tel 070-300 66 90, www.evadarpo.se

Annonssida

Eva Darpö glasgalleri – Café i Orangeriet.
Kvällar i Orangeriet med föredrag,
yoga, vinprovning och musik.
Dagliga uppdateringar
på vår facebooksida.

Förord av Ann Lindgren

VÄLKOMMEN TILL
FÅRÖ & FÅRÖSUND
dan, hålls det konserter och visas konst.
Svarta Fåret vid Broa – ”en liten kulturvecka på Fårö” arrangeras för femte
året i rad
På Bondans, en välkänd vacker gård
vid Langhammarsvägen, ställer Jerry
Grönberg ut för åttonde gången. Jerry är
mångårig sommarboende på Fårö. Han
beskriver hur han på Fårö hittar motiv till
sin konst.
Vi berättar också att Barnkörveckan
firar 0 år. Ett populärt evenemang på
Gåsemora som lockar såväl unga som
äldre till Fårö under en vecka.
Och slutligen – vad skulle hända med
Fårö om de unga varken ville stanna kvar
eller kunna försörja sig på ön? Positivt är
att många av dem nu har hittat möjligheter att vara kvar på Fårö och driva egen
verksamhet. Om dessa entreprenörer
skriver vi också om.

Fårö och Fårösund är under ständig
utveckling både som samhällen och
besöksmål. I år har ett samarbete mellan
Fårös och Fårösunds företagare påbörjats
och vi kan för första gången presentera
en gemensam guide för hela området som
bubblar av glesbygdskraft och visioner.
Guiden ger dig tips om alla härliga
möjligheter till upplevelser och aktiviteter.
Allt från bad, restauranger, konserter,
föredrag, film, utställningar, konst, hantverk, yoga och mycket annat. Helt gratis!
Bunge museum och Fårö museum ger
dig en god bild av området sett ur ett
kulturhistoriskt perspektiv. Två viktiga
och välbesökta institutioner som är väl
värda ett besök i sommar.
Café Maffen i Fårösund är en välbesökt oas för både turister och stammisar.
I år är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes. Detta präglar givetvis alla de
många arrangemang som äger rum med
fokus på Ingmar Bergman. Allt från guidade utställningar, föredrag och filmvisningar på Bergmancenter samt safariturer
till inspelningsplatser. Bergmanveckan
invigs i Fårö kyrka med tal och musik.
Fåröprästen Agneta Söderdahl, ordförande i Fårö Hembygdsförening och den
präst som begravde Ingmar Bergman,
berättar om regissörens möte med Fårö.
Attraktiva musik- och kulturupplevelser
äger rum under sommaren. Konserterna
vid Gåsemora är populära. I år uppträder Jill Johnson, Darin, Magnus Carlson,
Oskar Linnros och Bo Kaspers orkester.
Thåström gästar Fårösunds marina den
1 juli för konsert.
I Bungenäs, med den magnifika kalkla-

Var rädd om den vackra naturen, städa
efter dig och följ de restriktioner som
gäller för våra naturskyddsområden.
Med denna sista vädjan önskar vi er en
härlig vistelse!

Ann Lindgren
Ordförande
Föreningen Fårö Framtid
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Artikel av Gustaf Edström • Natur & Kultur

BUNGEMUSEET
Bungemuseet – ”alla tiders museum” – presenterar gårdar och
miljöer från 16-, 17-, 18-, och 1900-talen. Museet erbjuder allt
för en spännande och lyckad dagsutflykt med familjen.
byggnader och miljöer skapade Erlandsson ett sju hektar stort område med ett
sjuttiotal kulturhistoriskt viktiga byggnader. Museet har byggts upp enligt samma
ideal som Skansen i Stockholm: besökaren
skall på en och samma plats kunna vandra
i trovärdiga miljöer genom historien. De
tre kompletta gårdarna från 1600-, 1700och 1800-talen står ofta i centrum, men
minst lika viktiga är kringanläggningarna i
form av fiskeläge, kalkugn, mila och sojde
samt kvarnar och sågar.
Museibutik, lekplats, aktiviteter och en
populär mat- och kaffestuga bidrar till ett
lyckat besök.

”Missa inte detta fantastiska museum!”
Så brukar omdömena om Bungemuseet
låta. Ett gotländskt friluftsmuseum med
Skansenkänsla där man kan vandra runt
genom århundradena. Här finns den rike
storbondens gård likaväl som den fattige
backstusittarens enkla boning. Miljöerna
talar till oss genom alla de föremål och
redskap som använts och brukats av grova
nävar och slitna ryggar. Kom och upplev
vårt gemensamma kulturarv!
Bunge kulturhistoriska museum grundades av skolläraren Theodor Erlandsson år
1907. Genom ett intensivt arbete med att
dokumentera och samla in gamla hotade

Interiör från boningshuset på Bungemuseets 1600-talsgård. Fotografi Markus Moström
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Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

BERGMANCENTER
SKA VARA ÖPPET
FÖR ALLA
Cristina Jardim Ribeiro och Emma Gray Munthe driver
Bergmancenter med fokus på tillgänglighet och samarbeten.
Under våren har det har varit ett intensivt planeringsarbete inför jubileumsåret
Ingmar Bergman 100 år. Den nya platschefen vid Bergmancenter Cristina Jardim
Ribeiro och projektledaren för Bergmanveckan, Emma Gray Munthe, båda journalister, tillträdde sina tjänster först under
februari. Efter flera turbulenta år är ny
styrelse tillsatt med film- och Bergmankännaren Jannike Åhlund som arbetande
ordförande. Förväntningarna är stora och
Fårö kommer att präglas av det internationella och svenska intresset för Ingmar
Bergman. Den så kallade Bergmanveckan inleds med storslagen invigning i Fårö
kyrka den 25 juni.
–Jag har inte velat påverkas av de problem
som varit utan vill ta tillvara den ovärderliga kunskap som finns här på Fårö. Min
förhoppning är att Bergmancenter ska vara
välkomnande för alla, för Fåröbor, besökare,
föreningar.
Förutom alla seminarier, filmvisningar,
nya utställningar, Bergmansafaris pågår
också en filminspelning med arbetstiteln
”Bergman Island”. Filmen utspelar sig
på Fårö dit ett par reser för att få Bergmansk inspiration till sina egna filmer.
Den är planerad att ha premiär 2019 och
förhoppningsvis till Bergmanveckan, säger
Cristina Jardim Ribeiro.
En höjdpunkt på Bergmancenter väntas bli en VR-film av Ingmar Bergmans

bostadshus vid Hammars. Under alla år
har besökare som kommit till Fårö frågat;
”Var ligger Bergmans hus?”. Fåröborna
har varit lojala och aldrig berättat var han
har bott. Tillgång till huset har numera enbart de stipendiater som får sitta där och
arbeta men inte bo där. På Bergmancenter
kan man nu få sätta på sig VR-glasögon
och ”komma in i hela huset”.
– Det känns lyxigt att kunna bjuda besökarna på denna upplevelse.

Bergmans bibliotek. Fotografi Markus Moström

Besöksnäringen är viktig för Gotland och
inte minst för Fårö och Bergmancenter.
– Jag vill att vi ska bli en del av besöksnäringen och själva kunna dra in pengar för att
odla och nå ut med intresset för Bergman. Vi
ska samarbeta med andra företag och hjälpas
åt att bygga eventpaket för besökare. Jubileumsåret blir startskottet.
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Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

ETT DRÖMJOBB
PÅ FÅRÖ MUSEUM
Fårö Museums succéutställning ”Fårö – En tidsresa” öppnades
sommaren 2017. Ronnie Lundin och Lena Axedin är två av de som
arbetat där och som tagit emot besökare från hela världen.
Fårö Museum har haft stor publikframgång med sin utställning ” Fårö – En tidsresa” en arkeologisk och kulturhistorisk
utställning där besökaren får följa Fårö
genom fyra tusen år.
En person som fått möjlighet att arbeta
vid museet är Ronnie Lundin, historiker
och författare. Han flyttade tillbaka till
Fårö för två år sedan och var arbetslös.
Då öppnades möjligheten för föreningar
att anställa arbetslösa med statliga pengar.
– På så sätt fick jag drömjobbet jag inte ens
drömt om. Att få arbeta i Fårö museum med
Fårö Hembygdsförening som arbetsgivare.
Visserligen bara under sommarhalvåret men
ändå. Som utbildad historiker var det dess-

utom ett jobb som passade min utbildning och
jag var dessutom med och byggde upp den
nuvarande utställningen. Fårö museum är
späckat med information om Fårö från dess
födelse för 4000 år sedan, fram till idag. Då
jag är historiker har jag fått läsa på lite mer
om de arkeologiska fynden, för man måste
vara beredd på alla sorters frågor.
Arbetet består huvudsakligen av att ta
emot besökare och svara på frågor, samt
att ta betalt för biljetter och de föremål
som säljs där.
Förra sommaren var det rekordmånga
besökare, drygt 5500 stycken, varav
många var utländska. Runt trettio länders
medborgare var där, några så långt bort

Fårö Museums entré med portal av Kaj Engström. Fotografi Åke Didriksson
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Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning
olika hantverksprodukter. Inte minst några exemplar av det vackra korset som är
framtaget efter det kors som Vinorkvinnan
bar när de fann henne.
Vad gör då Ronnie Lundin på vintern
när Fårö museum är stängt?
– Ja då blir det tid till att skriva böcker för
jag kan, efter sju historiska romaner främst
om Fårö, med rätta kalla mig författare. Och
så lite arbete i den museigrupp vi har för att
ständigt förbättra och förnya utställningen.
Tänk att få ha drömjobbet på Fårö. På
cykelavstånd dessutom.
Lena Axedin var en av volontärerna förra året. Även hon upplevde Fårö museum
som en stimulerande miljö att vara i.
– Ja, det gjorde jag verkligen! Att arbeta i
en miljö med en professionell utställning som
är genomtänkt och utförd av personer som
har förankring på Fårö och kan sin historia
känns inspirerande. Ett litet museum som erbjuder så mycket och besökare som blir imponerade av det de ser och får uppleva.
Att arbeta som volontär på museet ger
många nya kontakter och knyter även nya
vänskapsband.

En del av de silverskatter som visas i utställningens säkerhetsskåp.
Fotografi Markus Moström

ifrån som Nya Zeeland och Argentina.
– Det gör att man får träna på engelskan
och till viss del den knaggliga tyska jag en
gång lärde mig. Men jag har god hjälp av
de volontärer som ställer upp utan betalning.
Några av dem kan prata tyska, italienska
eller franska, vilket kan behövas emellanåt
då inte alla besökare så bra på engelska.
Då det rör sig om cirka 35 frivilliga blir det
inte så många dagar per person. Jag sköter
även schemat så att det alltid finns minst två
stycken på plats under öppettiderna.
I år väntas ännu fler besökare då grannen Bergmancenter slår på stort då det är
100 år sedan Ingmar Bergman föddes.
– Många av dem kommer säkert, liksom
förra året, att leta sig in till vårt museum
också. Men ju fler besökare, desto roligare,
även om det kan bli stressigt ibland.
Vikingabåten utanför museet är nästan
lika populärt att fotografera som raukarna,
speciellt av de utländska besökarna. För
barnen är det en upplevelse att få leka viking, medan föräldrarna ser utställningen
och handlar i museibutiken.
Museibutiken säljer både böcker och

Fotografi Markus Moström
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I N G M A R B ER G M A N 100 ÅR
Fårö Hembygdsförenings Förlag ger ut böcker om
Fårö. Under 2018 säljs ”Fårö och Ingmar Bergman. Ett
möte” till jubileumspriset 180 sek per bok.

English

Vi har gett ut elva böcker
och tre CD som kan köpas på
Fårö Museum. För mer info:
gunilla.brogren@folkbildning.net
www.farohembygdsforening.se

På Sjöräddningsmuseet får du se vår livräddningsbåt Skärsände från 1861 som undsatte sjömän som
gått på grund på Östersjöns mest förrädiska grund,
Salvorev, utanför Fårö. Besök också Käutabode och
lär dig om fisket och säljakten som tidigare var ett
livsviktigt näringsfång för Fåröborna.
Öppettider
23 /6 – 26/8.
Lörd – sönd kl. 13.00 – 16.00

fårö museum

Att få se och uppleva Fårö.
Ur olika perspektiv och tidsepoker.
Fårö – En tidsresa
Vår utställningssuccé från 2017 fortsätter. Följ Fårö
under 4000 år. Från stenålder, genom vikingatid och
medeltid, fram till idag.
Följ oss på www.facebook.com/faromuseum

Annonssida

Öppettider
31 /5 – 2 /9
må – sö kl. 11 – 17
3 – 30/5, 3 – 16 /9
to – sö kl. 12 – 16

För mer information om öppettider m.m.:
www.farohembygdsforening.se
www.facebook.com/farohembygdsforening

M Ö T B E R G M A N S FÅ R Ö

I år skulle en av världens mest hyllade regissörer ha
fyllt 100 år. Upplev hans liv och verk genom tre nya
utställningar.
Bergman Moods
Vi ställer ut Nina Sandströms kostymer från
Dramatens uppsättningar av Bergmans verk och filmer.
Fanny och Alexander
Om Ingmar Bergmans kanske mest älskade film.
Hammars
I sommar får alla möjligheten att besöka Bergmans
hem genom en utställning på Bergmancenter där ni
bjuds på en virtuell rundvandring i hans hus på Fårö.

Öppettider
3/5–31/5 & 3/9–16/9 Torsd–sönd 12.00 –16.00
2/6–2/9 Alla dagar 11.00 –17.00

www.bergmancenter.se

Skaparverkstan har öppet för våra yngsta besökare
veckorna 25–32.

Annonssida

Bergmanveckan 25/6–1/7 Alla dagar 10.00 –18.00

Föreningens syfte är att företräda lokalbefolkningen i
gemensamma och övergripande frågor. Bakom
föreningen står Fårö Hembygdsförening, Fårö
Sockenutveckling och Fårö Samfällighetsförening.
Föreningen verkar bland annat för en långsiktigt
hållbar utveckling på Fårö för fler arbetstillfällen inom turism, jordbruk och andra
näringar – i balans med ett bevarande av
öns höga natur- och kulturvärden.
Föreningen ansvarar också för skötsel
av stränder och naturområden.

Annonssida

Stöd vårt arbete med ditt medlemskap.
Medlemsavgiften är 150 kronor.
Då föreningen arbetar ideellt tas varje
ekonomiskt bidrag tacksamt emot.
Betala till vårt bankgiro 5789-2515
eller Swisha 123 231 8665.
www.faroframtid.se

Information • Natur & Kultur

VAR RÄDD OM FÅRÖ
Ett område med Fårös unika karaktär måste skyddas för
att bevaras för framtida generationer. På grund av sina höga naturoch kulturvärden är ön i sin helhet utpekat som riksintresse. Utöver
detta är stora delar av Fårö utpekade som särskilda riksintressen
för kulturmiljö respektive naturvård. Inom riksintresseområdena
gäller speciella restriktioner.
Naturreservaten

Tänk på att inte:

Naturvärdena skyddas genom naturreservat
(Digerhuvud, Gamla hamn,
Langhammars, Marpes, Verkegards,
Ryssnäs, Skalahauar och Ullahau),
djurskyddsområden (Lagholmen och
Norsholmen) och strandskyddsområden
(Ekeviken och Skärsände) – se karta.
Inom dessa gäller särskilda bestämmelser.
Information om de olika naturreservaten finns
tillgänglig i anslutning till områdena.
Påpekas bör också att vi har en för hela
riket gällande terrängkörningslag. I korthet
innebär den att det inte är tillåtet att köra
med motorfordon utanför vägarna. Och det
gäller all slags terräng – skogar, hagar, ängar,
betesmarker, stränder. På Fårö är denna
bestämmelse särskilt viktig att följa då det
gäller stränderna som är mycket känsliga för all
påverkan.
Sedan 1998 har Fårö egna tillsynsmän i
naturreservaten. Tillsynsmännen är anställda
av Föreningen Fårö Framtid i samarbete
med Länsstyrelsen med uppgift att bland
annat kontrollera att bestämmelserna för
naturreservaten efterföljs.

• Förstöra eller skada naturföremål genom att
exempelvis hacka, mejsla eller knacka bort
fossil ur raukar eller övrigt berg och föra
bort sten och fossil.
• Bygga stentorn på stenstränderna eller på
annat sätt förändra det naturliga landskapet.
• Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada
levande eller döda träd och buskar.
• Plocka, gräva upp eller i övrigt avsiktligt
skada växter och träd.
• Göra upp eld annat än på anvisade platser
• Framföra motordrivet fordon på annat än
anvisade vägar och leder.
• Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
• Tälta eller ställa upp husbil och husvagn.
• Avsiktligt döda, skada eller samla in djur
och insekter.
• Sätta upp tavla skylt eller affisch.
• Medföra ej kopplad hund.

Djurskyddsområden

Särskilda strandskyddsområden

Under tiden 15 mars – 15 juli är det inte tillåtet
att besöka Fårös två djurskyddsområden
Lagholmen och Norsholmen. Och på
Norsholmen är det förbjudet hela året att
framföra motordrivna fordon.

För strandskyddsområdena (Ekeviken och
Skärsände) gäller förbud mot att tälta och
ställa upp husbil eller husvagn. Vid Ekevikens
parkering är det inte tillåtet att parkera nattetid
klockan 2.00 – 06.00.

Under tiden 15 mars – 15 juli är det inte tillåtet
att vistas på ön Marpesholm med närmaste
omgivningar samt inom den sydligaste delen
av Ryssnäs (gränsen för förbudsområdet är
markerad med skyltar i terrängen).
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NATURSKYDDADE
OMRÅDEN
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Artikel av Clarence Krusell/Glada Gotland • Restaurang & Café

CAFÉ MAFFEN
I en gulvit rappad villa i sluttningen ner mot hamnen –
mittemot Bungehallen och Fårösunds Byggvaror – ligger Café
Maffen, känt för sina goda räkmackor och maffiga muffins. Kaféet
drivs av Linda Lidholm som kommer fram ur de bakre rummen
när vi pinglar i klockan på disken.
sin pojkvän, Jonathan Blochmann, köpte
hon villan på Fårövägen och där drivs och
trivs nu Café Maffen.
– Maffen? Det var Nandie som kom fram
till det namnet. Vi satt och provade oss fram
med olika namn. Vi ville ha något ovanligt,
något lite gotländskt, som var lätt att säga så
att det skulle vara enkelt för folk att referera
till det. I en ordlista över gutamål hittade
Nandie ordet Maffen, som betyder GOTT !

Linda var arton år när hon flyttade till
Gotland för att börja i folkhögskolan i
Fårösund, linjen för skönlitterärt skrivande. Här studerade hon, bodde i kollektiv
och träffade roliga människor. Färdig med
folkhögskolan och efter en tid i hemtjänsten åkte hon ut på backpacking för att se
världen – och sen ville hon starta företag.
– Jag hade precis kommit tillbaka från
Sydamerika, och var hemma hos Nandie, en
av mina bästa vänner. ”Ska vi starta företag?” frågade jag. ”Visst.” svarade Nandie.
”Alltså, jag menar på riktigt. Jag kommer
att göra det. Vi kan typ ha ett café. Det är
nog inte så svårt.” ”Okej. Jag är på!” Dagen efter pratade vi med den tredje av de då
tightaste tjejerna i vårt gäng, Jeannie, och
frågade om hon ville vara med. ”Jo då.”
På den vägen var det.
Det var mycket och jobbigt med alla regler, tillstånd, budgetar och så vidare, men
allt gick att sätta sig in i, trion rodde det
i hamn och öppnade tre månader senare.
Någon formell bageriutbildning hann de
aldrig med utan de lärde sig efter hand.
Linda knåpade ihop recept och provbakade frallor. Det var en stor dag när de efter
ett par veckor kunde erbjuda hembakat
bröd till smörgåsar och försäljning.
När flickorna startade kaféet för fyra år
sedan var det i en liten hyrd lokal i samma
hus som biografen Roy. Nu har Nandie
och Jeannie dragit vidare, fastlandet förstås, men Linda är kvar. Tillsammans med

Linda Lidholm. Fotografi Gustaf Edström

Under lågsäsong håller Café Maffen öppet
från klockan 09.00 till 17.00 måndag till
lördag. Sommarmånaderna är det öppet
alla dagar och dessutom på kvällarna. Då
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Artikel av Clarence Krusell/Glada Gotland • Restaurang & Café
kan gästerna njuta ett glas vin eller en öl i
den lummigt vackra trädgården.
På morgnarna kan man inta en frukostbricka eller olika mackor. I kaffeväg finns
latte, espresso, cappuccino och bryggkaffe
samt varm choklad, chailatte och te. Till
lunch erbjuds en klassisk kafémeny med
sallader, lunchsmörgåsar (räkmackan är
berömd) och fem olika varmrätter. Allt
serveras i väl tilltagna portioner. Under
hela dagen kan man förstås fika på bullar
och kakor.

mer att ta in fler vartefter det behövs. Förra
sommaren var vi faktiskt elva personer.
Café Maffen är inbjudande och väldoftande. Gästerna trivs där och trivs gör
även Linda, trots arbetsbördan.
– Jag trivs! Jag MÅSTE trivas, annars blir
jag deprimerad. Jag tar kanske inte en dag i
sänder, men en vecka i sänder i alla fall. Jag
vet inte om jag alltid vill driva Maffen, men
jag vet att jag vill vara här idag, och jag vet
att jag vill vara här resten av veckan. Så
länge jag är nöjd där jag är i livet just idag,

Fotografi Gustaf Edström

Café Maffen är populärt och Linda ska
hinna med mycket. Det blir tidiga morgnar och ofta sena kvällar. Utbrändhet är
inte ovanligt i branschen, men Linda försöker planera och prioritera för att få mera
tid utanför kaféet.
Januari är Lindas ”lediga” månad. Då är
Maffen stängt och det finns tid för planering och utveckling av menyer, take aways
och nya koncept och att begrunda alla
förslag och önskemål från stamgästerna.
De övriga elva månaderna är Café Maffen öppet och Linda i farten med bakning
och bredning. Men hon är inte helt ensam,
utan medarbetare skulle det inte gå.
– Jag har Leonard Pettersson och Felicia
Godman, och de är viktiga! Lenny är här
dagligen och Felicia hjälper mig ett par dagar
i veckan. Nu blir det sommar och jag kom-

är jag lycklig.
Lindas trivsel handlar inte bara om kaféet och gästerna, det är också glädjen att
bo och verka på Gotland.
– Det bästa är ”lagandan” jag känner i
mycket på ön. Företagare hjälper och handlar
av varandra, alla känner alla, på de mindre
orterna i alla fall, och även om alla är olika
i tanke och mening strävar de flesta mot ett
bättre Gotland, i stort och smått. Så många
är arbetsmyror och brinner för en levande ö
året runt!
Till sist frågar vi Linda om hon har någon personlig favorit i Maffensortimentet.
– Valnötsmuffins! De finns nästan alltid
i sortimentet och har blivit favorit hos
många av mina stammisar också. Själv är
jag beroende.
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B U N G E N Ä S

K A L K L A D A N

är vår lunch- och kvällsrestaurang
med en levande meny som ändras
under dagen. Först ut är en lunchmeny med både hel- och halvportioner och alltid en dagens
rätt. Efter lunchen serveras det
mellanrätter fram till kvällsmenyn
öppnar. Vi har två olika temakvällar i veckan som är extremt
uppskattade. Kom i god tid för
maten kan ta slut... I konst- och
konserthallen kommer det köras
lite olika event under sommaren.

C A L L E S

Annonssida

B U N G E N Ä S

M A T S A L

det var här som allting började en
gång i tiden. Här serveras det en
trerätters meny 19:00 tisdagar till
lördagar. Boka gärna bord i förväg då det är begränsat med
platser. I år är det Robin Esteby som
kommer att stå för maten och
Joakim Bogström som är från
Svenska Sommelierlandslaget styr
över matsalen och vinlistan. Här
ﬁnns den sköna mysiga känslan som
det alltid har varit och vinylspelaren
rullar i bakgrunden när du njuter av
din dessert i solnedgången.

V I N B A R

är stället för dig som uppskattar ett riktigt
gott vin! Vinbaren drivs av en skön norrman
som har slagit igenom med sina viner och
restauranger i Norge. Även här kommer det
vara temakvällar och event under sommaren.
Vinbaren ligger i den omsorgsfullt renoverade
Förvaltarvillan. På den stora uteserveringen
njuter du som allra bäst på eftermiddagen
med utsikt över Bungeviken.

Allra längst upp på nordöstra spetsen på Gotland
ligger Bungenäs kalkbrott. En avskild och alldeles
magisk plats som länge var utom räckhåll för oss
vanliga dödliga då den varit i försvarets ägo under
många år. Ställ bilen på parkeringen och gå eller
cykla (lånecykel ﬁnns) grusvägen ner mot havet och
Bungenäs matsal samt Kalkladan. Bli inte förvånad
om du möter ett lamm eller två på vägen, det hör till!

B U N G E N A S . S E

MER SMAK AV FÅRÖ
Omsorgsfullt tillagad mat, utvalda viner och
vacker gotländsk gårdsmiljö med anor från 1700-talet.
Sommaröppet för middag från kl. 17.00
måndag - fredag v26 - v31
Se hemsidan för aktuella öppettider. Vi har öppet året runt.
Meny, bokning och mer information på www.gasemora.se/gardskrog
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Vi finns vid raukarna på fårö.
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Öppet mellan juni och augusti. Du når oss via telefon 0498-22 40 00 eller
viaOvår1 8facebook-sida.
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Vedugnsbakad pizza och vällagad mat på Fårö
I en avslappnad miljö med skön musik i en stor lummig trädgård serveras luncher med
goda vedugnspizzor, modern husmanskost samt sommarsallader. Kvällarna erbjuder en
bredare meny med bland annat våra klassiska Carlssonsburgare, lamm, vegetariskt och
såklart våra välkända vedugnspizzor med Italiensk inspiration. En familjerestaurang

med meny som passar alla!

I år är vi extra stolta över Niklas Edgren och Joakim Mueller, OS och VM kockarna som
utformat menyn och tillagar maten hos oss. Något vi inte tror ni vill missa…
Varmt Välkomna!
Lunch 12-16 Middag 17-22

Carlssons

Instagram: carlssonsfaro
Facebook: Carlssons Fårö - Vedugnsbakad pizza och vällagad mat

Sudersand 5625, 624 67 FÅRÖ
Bordsbokning: 0498-223628

Annonssida

Paus 16-17

Vinorkrog presenterar

ste
Fårös Sköna
Barhäng

Öppet alla dagar
09-till sent...
Pizza &

Lunch

Avhämtning

After Bea
ch
Med skön
priser! a

Klassisk
Matlagning
a
Japansk
smaker
i vår bakficka
vid Fåröfyr

Benvenuto! Välkomna till oss! Vi på Vinor!

Annonssida

0708 - 56 29 41 • info@vinorkrog.se • www.vinorkrog.se

Vi bakar med

kärlek & glädje!
Välkommen till Sylvis Döttrar!
Vi driver ett hemtrevligt bageri med härligt
bröd, bullar, kakor och ekologiskt kaffe.
Här kan du handla fika till stranden, köpa
dina frukostbröd eller njuta en stund på vår
uteservering. Vi har en trevlig liten lekplats
för barnen bakom bageriet. Ni hittar oss vid
Butleks Fårö, på vägen ner mot Ekeviken.
Öppet dagligen from 9 juni till 2 september
samt Fårönatta.

Annonssida

Varmt välkomna önskar
systrarna Lisa & Barbro
med familjer

Vår tjugofjärde sommar!
21 och 23 år gamla startade vi Sylvis
Döttrar till sommaren -95. Då hade vi
ingen aning om att vi skulle få förmånen
att uppleva så många fina år med duktig
personal och trevliga kunder.
Vi har alltid arbetat efter devisen att det ska
vara roligt, generöst och smörigt hos oss.
Bageriet är nu ett naturligt besöksmål på
Fårö och vi ser med tillförsikt och ödmjukhet fram emot många fler somrar!

Annonssida

Sylvis Döttrar, Fårö Butleks 1526
Tel 0498-22 38 35

Njut en glass på vår veranda
och blicka ut över sundet.
Olika sorters kulglass
Snabbmat, varmkorv & panini
Kaffe to go
Brett sortiment kylda drycker
Godis & Snacks
Kubb & Boule
Fårö Cykeluthyrning

@broakiosken

Annonssida

Öppet juni till augusti från klockan 10.00 till solen går ner.

Annonssida
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Butik & Verkstad
Prova att dreja & måla på keramik
Öppet dagligen 12-17, välkomna
från midsommar till mitten av augusti
www.farokrukmakeri.se

Kött

Skinn

Hantverk

Välkomna året runt!

www.farolamm.se

Annonssida

Gotlands enda gårdsslakteri finns på Fårö!
Detaljstyckat och förädlat kött från egen gård.
Närproducerat på riktigt!

10 varmrätter
från

100:- - 130:Ebbas Mat & Kaffe serverar lagad mat och
hembakat i rustik miljö. Avnjut en lunch
framför öppna spisen eller en latte med
saffranspannkaka på uteplatsen.
Barnmeny och lekhörna.
Välkomna önskar Magnus med personal!

VI ERBJUDER:
✓ DAGENS SPECIAL

✓ LATTE/ESPRESSO

✓ HUSMANSKOST

✓ KAKOR

✓ HAMBURGARE

✓ HEMBAKADE PAJER

✓ PASTA
✓ THAI CURRY

Annonssida

✓ LASAGNE

Fullständiga
rättigheter!

EBBAS MAT & KAFFE
Tel: 0498-22 37 22
Hemsida: www.ebbas.nu
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Artikel av Ann Lindgren • De unga entreprenörerna

DE UNGA VISAR VÄGEN
FÖR FÅRÖS FRAMTID
Företagarandan lever vidare på Fårö. Det är de unga som vill vara
kvar på ön och som startar nytt eller driver familjeföretag vidare.
På Fårö syns en positiv trend där unga
ser en framtid för fast boende på ön. De
driver företag tillsammans med familj eller startar nytt. Där finns bland flera andra ICA-handlarparet Gustaf och Lottas
dotter Julia Blochmann som driver gårdsbutiken Sudergarda Grönt tillsammans
med mamma Lotta. Fiske- och lammfamiljen Kjell och Carina Janssons son
Simon är framgångsrik egenföretagare
med trädfällning och försäljning av ved
under namnet Simon Skog & Trädgård.
Anna och Bertil Gabrielsson har haft
lammuppfödning sedan mitten av 1980talet. Nu har de lämnat över gården till sonen Niklas. Dottern Hanna Dagerås driver
Gåsemora Gårdskrog tillsammans med sin
man Kristoffer Dagerås. En restaurang
med fokus på att laga ekologisk mat av
lokalproducerade råvaror.
Mikaela du Rietz, 2 år, och mamma
Birgitta är ägare till Stora Gåsemora och
delar på uppgifterna för verksamheten på
gården med byggnader som speglar gårdens långa historia. Där finns ”det gamla
huset” från 1700-talet och den moderna gråa byggnaden som uppfördes på
2000-talet. Den rymmer fem lägenheter
samt matsal och kök för Gåsemora krog.
Till gården hör också bland annat en stor
lada, bulhus, väderkvarn och strandbod.
Mikaela har arbetat vid Junibacken i Stockholm men har nu flyttat tillbaka till Fårö
för att bland annat sköta administrationen
på gården. Det gäller allt från bokningar
av boende till konferenser.

– Vi har våra stamhyresgäster som återkommer år efter år så vissa boenden blir aldrig
lediga. Vad som är roligt är att säsongen har
blivit längre genom att många fler kommer
hit under maj, juni och under augusti, september. Många är pensionärer och småbarnsföräldrar som inte har skolbarn.
I övrigt abonneras Stora Gåsemoras
boenden och lokaler för konferenser, bröllop och fester. Mikaela ångrar inte att hon
återvänt till sin barndomsö.
–Vi som vuxit upp här känner varandra
och har roligt. Det finns mycket att göra.
David Ruthström, 25 år, är en annan
ung serviceinriktad entreprenör som vill
stanna på ön och har en vision:
– Fårö är mitt hem, är som en mindre
jordglob att leva på och som kan påverka
Sverige, Europa, världen. Vi sprider ringar
på vattnet.
David är utbildad medicinsk massageterapeut. Han ger behandlingar på Clarion
Hotel Wisby och på Fårö. Vidare arbetar
han i receptionen vid Bergmancenter och
kommer vara en av guiderna för utställningarna.
Som den mångsysslare David är hjälper
han sin pappa Anders med att reparera
cyklar vid cykeluthyrningen som pappan
startade för ett par somrar sedan. Och
tillsammans är de skötsel- och tillsynsmän
på Fårö på uppdrag av Länsstyrelsen på
Gotland och anställda av Föreningen Fårö
Framtid.
– Allt jag har upplevt och studerat vill jag
ge tillbaka till Fårö.
5
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Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café

GÅSEMORA
GÅRDSKROG
Hanna och Kristoffer Dagerås är två unga krögare som
driver en av Fårös bästa restauranger. Året runt serveras mat
tillagad med omsorg av lokalproducerade och ekologiska råvaror.
Förutom att servera lunch- och middagsgäster ansvarar de också
för måltider till Stora Gåsemoras konferenser, bröllop och fester.
Hannas föräldrar, Anna och Bertil Gabrielsson, ser med stolthet och tillförsikt på
framtiden och vad de unga bidrar med till
samhället på kort och lång sikt.
Anna Gabrielsson:
– Vi är givetvis jätteglada och stolta över
att de vill och kan fortsätta att verka här på
ön. De och alla andra unga som jobbar här
visar att Fårö är en ö som lever året runt.
Sedan 201 arrenderar Hanna, 1 och
Kristoffer Dagerås, 7, kök och matsal på
Stora Gåsemora.
– Vår ambition att ge våra gäster mersmak av Fårö med omsorgsfullt tillagad mat i
första hand av lokalproducerade samt ekologiska råvaror på menyn. Matglädje, nyskapande och hållbarhet är ledorden.
Hanna Dagerås tar emot i matsalen på
Stora Gåsemora. På fem år har mycket
hänt:
– Vi har flyttat från Göteborg, har fått två
barn, Bosse som idag är 5 år och Edith 3 år.
Från att ha bott i en liten lägenhet så har
vi numera ett stort hus att ta hand om. Vi
har även blivit krögare. Något som inte var
planerat från början.
Birgitta och Mikaela du Rietz, ägare till
Stora Gåsemora frågade Hanna och Kristoffer 201 om de ville ansvara för måltiderna vid konferenser, bröllop och fester.
– Vi tvekade först, dels för att vi trodde
att det var ett tungt ansvar och ekonomisk

svårt, dels för att vår son Bosse då bara var
två månader. Men vi vågade testa, mamma
ställde upp som barnvakt och vi har verkligen inte ångrat oss.

Hanna lägger förrätter. Fotografi Alva Wallén Keller

Hanna, kockutbildad och Kristoffer, bagare, har därefter haft fullt upp med fester,
bröllop och konferenser. Under sportlovsveckan 2017 prövade de att servera
luncher för allmänheten. Luncherna blev
mycket uppskattade och de har sedan fortsatt med dessa under höst och vår.
– Vi har sett det som en service för dem
som bor här. Det är ju inte så mycket öppet
under lågsäsongen förutom Elsies Café som
har öppet på helgerna.
6
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Hanna och Kristoffer Dagerås. Fotografi Klara Blochmann
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Kristoffer Dagerås. Fotografi Lisa Bratt
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Dottern Edith med Fårö-odlad vitlök. Fotografi Kristoffer Dagerås
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Artikel av Ann Lindgren • Restaurang & Café
I sommar tänker de satsa på en sommarrestaurang på Gåsemora, öppen måndag
till fredag på kvällarna.
– Vi tänker ha fler platser utomhus och
förhoppningsvis också ett utekök. Vi vill ju
vara ute i naturen och inte stå inne i ett kök
hela tiden. Det ska vara en liten meny som
vi själva gillar och med goda drycker. Vi tar
in ytterligare personal och därmed kan min
faster Marie Malmgren som arbetar för oss få
mer tid att vara ute och ta tillvara allt fint
som växer på Fårö som till exempel ramslök.

De kommer också att öppna upp ladan
på gården för fester och bröllop. Att vara
egenföretagare innebär givetvis mycket arbete. Hanna och Kristoffer fördelar uppgifterna. Kristoffer sköter bl a bokföringen
och Hanna kontakter med kunder och förslag till menyer. Kristoffer är också ordförande i förskolan som drivs som ett föräldrakooperativ och som är öppen året runt.
– Man måste engagera sig om det ska finnas en förskola på Fårö. Om vi ska kunna
arbeta som vi nu gör måste vi ha tillgång till
en förskola.
Hanna älskar att driva krogen på Gåsemora med sin man:
– Miljöerna, att få laga mat på fantastiska råvaror, närhet till producenterna, möten
och gästerna. En stor bonus är att jag fått
jobba med min barndomskompis Mikaela. Vi
har vuxit upp här på Fårö och gått i samma
klass. Vi vet var vi har varandra.

Vilda lökväxter. Fotografi Lisa Bratt

Hanna och Alva lägger rätter till bröllopsmiddag. Fotografi Lisa Bratt
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Sensommar på Fårö, blåbär och lingon från Ava-näset. Fotografi Hanna Dagerås
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Jerry Grönberg i sin ateljé . Fotografi Walle Grünewald
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Artikel av Ann Lindgren • Scen & Utställning

JERRY GRÖNBERG
Konstnären Jerry Grönberg ställer ut för sjunde gången
på Bondans hos Inga och Erik W Ohlsson. Utställningen har
han gett namnet ” Med horisonten som sällskap”.
Den äger rum mellan den 21 och 28 juli.
Sommaren 197 kom Jerry Grönberg och
hans hustru Britte Grünewald till Fårö första gången och återvänder numera varje
år, från maj till september.
Jerry Grönberg målar i starka, klara och
konstraterande färger, ofta i flera olika
blåa, röda, gula nyanser. Återkommande
motiv är mannen på cykel, hedarna, stränderna, bodarna vid fiskeläget Helgomannen och båtarna, det ensamma trädet.
– Det är inte en man som cyklar på en
modern 15-växlad mountainbike, utan en
som knegar på en gammeldags cykel och som
kan vara på väg till jobbet eller därifrån. Jag
avbildar inte utan jag vill förmedla intryck.
Det bästa med här jobbet är man får eller
snarare ska fabulera. Vill man ha en bild
kan man fotografera. Grunden till mitt måleri är den oändliga himmeln och obrutna
horisonten på Fårö.
Att cykla tycker Jerry Grönberg är ett
utmärkt sätt att ta sig fram på Fårö, inte
minst på hedarna.
– Det är då man upplever saker, dofter.
Som doften av backtimjan på hedarna. Växterna, blommorna, fågellivet är något som vi
lärt oss uppskatta mer och mer. När vi kom
hit de första somrarna visste vi ingenting.
Men vi skaffade oss en flora och en fågelbok
och känner nu till några fler blommor och
fåglar. Där vi bor ser vi nästan dagligen örn
eller kärrhök.
På Fårö förstör man inte gamla, läckande båtar. De får ligga kvar på stränderna
intill bodarna och på sätt ”begravas” där.

Fotografi Tomas Åhlman

– Man ”åker inte båt” utan de tjärade båtarna används i försörjningen. Man ror ut
och lägger nät. Jag råkade föreslå en Fåröbo
när vi först kom till ön att man kunde elda
upp det gamla båtvraket. Fick då en skarp
blick och kommentaren: ” man ska inte bråka
med en gammal trotjänare…” Jag skämdes
över mitt återvinningsförslag.
Jerry Grönberg målar med akrylfärger
och säger själv att han numera vågar vara
lite mer romantisk.
– Skulle inte ha målat så här för 15 år sen.
Nu gör jag precis vad jag vill…
På utställningen kommer han att ca 25–0
tavlor. Han kommer själv att vara där mellan klockan 14 och 18 på dagarna. Vad är
då skillnaden mellan att ställa ut på Fårö
och på något galleri i Stockholm?
4
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– Besökarna har mer tid och kontakten blir
personligare. Ofta kommer det hela familjer
och frågar om allt möjligt till exempel om vad
taket på gården består av. Jag berättar då om
att det är agtak och hur man lägger på det –
eller täckating, som det kallas.
I bästa fall kan det komma en 400 – 500
besökare. Vädret har stor betydelse.
– Det får varken vara allt för fint eller ösregn. Bäst är när det är gråväder, mulet.

Ovan: Landskap. Till höger: Hus. Fotografi Tomas Åhlman
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BARNKÖRVECKAN
JUBILERAR
Barnkörveckan är ett välkänt återkommande evenemang på Fårö
som lockar flera hundra deltagare, såväl unga som vuxna. I år är
det extra festligt då Barnkörveckan firar 30 år.
Barnkörveckan är ett välkänt återkommande evenemang på Fårö som lockar flera
hundra deltagare, såväl unga som vuxna.
I år är det extra festligt då Barnkörveckan
firar 0 år. Barnkörveckan startade i liten
skala 1988 med musikerna Georg Riedel
och Irene Sjöberg-Lundin som initiativtagare. Vi är många, numera till åren komna
föräldrar, som i början av 1990-talet såg
våra små stå där framme i Fårö kyrka och
sjunga något vi knappast hade trott att de
skulle kunna klara av.
Körveckan börjar för de allra minsta 4 – 7-åringarna på måndag den 9 juli.
Högtidlig invigning sker sedan på tisdagen
den 10 juli i Fårö Kyrka då musiker och
gästförfattare framträder. Därefter pågår
repetitionerna under veckan för de olika
körerna. De övar i tre lokaler, ladan på
Stora Gåsemora, Bygdegården, Kyrkan
och församlingshemmet. På onsdagen den
11 juli hålls en jubileumsfest – öppen för
alla – med stort tårtkalas på eftermiddagen
på Stora Gåsemora. Körveckan avslutas
sedan med sammanlagt tre konserter den
1 och 14 juli i ladan på Stora Gåsemora
Drivande kraft bakom Barnkörveckan är
styrelseledamoten Arne Silfvergren.
–Det här uppdraget är det roligast jag har
haft. Speciellt härligt är det med barnkören.
Att höra barnrösterna är förtrollande.
Arne Silfvergren har sina rötter på
Fårö. Han har numera fritidshus vid Norra
Gattet och hela släkten finns runtomkring.
Hans egna barn har givetvis sjungit under

många år i körerna. Men nu har de vuxit
ifrån ungdomskörstadiet.
Jubileumsåret firas också med att en ny
sångbok ges ut. Den innehåller alla sånger
som har komponerats och satts text till under Barnkörveckans senaste 15 år.
Inom Barnkörveckan ryms en vuxenkör, ungdomskör och olika åldersindelade
barnkörer. De allra yngsta kallas ”Minisar”
och är 4 – 5 år. ”Bubblorna” är 6 – 7 år,
därefter barnkörerna 8 – 9 år samt 10 –12
år. Ungomskören är från 1 år och uppåt
och därefter följer vuxenkören.
Alla körerna leds och ackompanjeras av
en professionell körledare och två musiker,
pianist och basist. Konstnärlig ledare är
Karin Eklundh, utbildad kördirigent och
sångpedagog vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon har varit musiklärare i Uppsala musikklasser och dirigent
för damkören La Capella. Bor sedan 2014
på Gotland och är aktiv i det gotländska
musiklivet.
Varje år medverkar också en barn- och
ungdomsförfattare. I år gästas Barnkörveckan av Sara Lundberg, illustratör och
barnboksförfattare. Förra året blev hon
Augustprisvinnare i kategorin bästa barnbok med boken ”Fågeln i mig flyger vart
den vill”.
– Omkring 230 deltagare är anmälda till
årets körvecka. Med familjer rör det sig totalt
om cirka 750 personer som spenderar sin tid
på Fårö under barnkörveckan, säger Arne
Silvergren.
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CYKELTURER
RUNT DÄMBA
För tredje året presenterar vi cykelvänliga turer på Fårö. Dessa
cykelguider finns också att köpa hos alla cykeluthyrare på Fårö.
Denna gång har vi cyklat i området runt Dämba.
Den violetta turen startar vid Fårö kyrka
och är cirka 1 km lång.
Från kyrkan cyklar du Dämbavägen cirka 1,5 km till Verkegards. Där tar du till
höger strax efter en färist och efter ett vitt
hus på höger sida. Denna väg är lättcyklad
ca 800 meter fram till en gård. Vid gården
går du genom grinden och fortsätter över
gårdsplanen. Denna väg är en omtyckt cykelväg, trots att en liten bit är nygrusad.
Vägen går förbi en bronsåldersgrav till höger om vägen (märkt R). När du kommer
till en T-korsning tar du till vänster ut till
Dämbavägen.
Vill du passa på att besöka Klintängarna
(ett blomsterparadis) gör du en avstickare
till höger och cyklar sedan tillbaka.
Följ därefter Dämbavägen söderut förbi
Dämba-gårdarna. Du passerar Bergmans
bio (vitt/rött hus till vänster). Vid kvarnen
efter gårdarna tar du till vänster. Framme vid Strandakersvik åker du vänster
och följer vägen norrut på en skogsväg.
Fortsätt utefter Brajdaursvik i drygt 2 km
fram till en bättre väg åt höger. Strax efter
en gul grind med gröna stolpar tar du till
höger på en liten väg ner mot havet. Där
följer du kusten norrut på en vacker väg
nära havet i cirka  km. Sedan är du framme vid Dämbavägen som du följer norrut
tillbaka till kyrkan.

Från Dämba:
Cykla västerut mellan ett boningshus och
en ladugård. Följ den vägen cirka 600 meter. Efter grinden kör du rakt fram (söderut). Du cyklar nu på en lättcyklad vacker
väg som en bit går genom en kviar, en
gammal fägata, dvs vägen går mellan två
stentunar. Efter ungefär 2 km tar du höger
och kommer fram till vägen från Broa och
följer den söderut mot Ryssnäs.
I Ryssnäs naturreservatet kan du göra
en avstickare till Engelska kyrkogården eller ta den grönprickade vägen runt Ryssudden. För att titta på fikonträdet längst ut
på udden måste du gå sista biten.
Annars fortsätter du vägen norrut. När
du kommer till en asfalterad väg kör du
åt höger mot Hyluvik. Därefter den högra vägen utefter havet. Följ kustvägen till
Strandakersvik. Där väljer du en mindre
väg till vänster (västerut) och kommer åter
till Dämba,
Från Broa:
Från Broa färjeläge åker du uppför backen och tar sedan vägen till höger förbi ett
gult hus och fortsätter mot Ryssnäs där du
följer Dämba-beskrivningen.
När Dämba-beskrivningen slutar i
Dämba följer du dess början tills du kommer fram till vägen från Broa där du åker
åt höger tillbaka till Broa.

Den gröna turen med start vid Dämba
är cirka 9 km lång och med start vid Broa
cirka 1 km.
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Med horisonten
som sällskap
Jerry Grönberg
målningar
Bondans, Fårö
21/7 – 28/7 2018
kl. 14 –18

FYRA KONSTNÄRERS
PERSPEKTIV PÅ BERGMAN
THOMAS BROOMÉ. KIRA CARPELÁN.
SARA JORDENÖ. MARKUS ÖHRN.
GOTLANDS KONSTMUSEUM
6 JUNI – 4 NOVEMBER 2018
WWW.GOTLANDSMUSEUM.SE

15 september 2018
Fårönatta är ett årligt återkommande
kulturevenemang som arrangeras av
Föreningen Fårö Framtid i samarbete
med företagarna på ön. Hela Fårö
håller öppet med gårdsbutiker, affärer,
café & restauranger, konserter, konstutställningar, marknad och boende m.m.
Fårö Framtid arrangerar bussar under
lördagkvällen som går skytteltrafik
varje halvtimme för gratisresor mellan
de olika platserna och aktiviteterna.

www.faroframtid.se

Annonssida

SÅSOM I
SPEGLAR

FÅRÖNATTA

Invigning i Fårö kyrka 10 juli kl 9.00

Annonssida

Anmälningar till Studieförbundet Bilda
Efteranmälningar på plats

www.barnkorveckan.se

biografen

BIO PÅ FÅRÖ

Sommaren på Sudersandsbion 2018:
De stora premiärerna
De senaste familjefilmerna
De bästa kvalitetsfilmerna
De tuffaste trikåhjältarna

Kassan öppnar 30 minuter före filmstart.
Program och biljetter: www.sudersandsbion.se eller bio.se
Godis, kaffe, läsk och Fårös godaste popcorn. Och vi tar kort.

Annonssida

Upplev Bergmanåret på en
biograf Bergman själv
använde och besökte

Tennisturneringen för alla! Carlssons Fårö, Sudersand, 23 – 28 juli 2018
Läs mer om tävlingsklasser och gör din anmälan på www.faroopen.se
Följ oss för dagliga uppdateringar på www.facebook.com/faroopen

Fårö Cykeluthyrning
Öppet juni till augusti från klockan 10.00 till sent.
Vi finns vid Broa Kiosken Fårö. Varmt välkommen!
Boka din cykel i förväg. Tel +46 (0)73 351 44 37

Annonssida

@cykeluthyrning
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För att boka kontakta
Tel 070 – 690 04 32
ﬁa@faroislandshastar.se

Sväng in på gården
För att boka kontakta
Stora Gåsemora och fortsätt Sväng in på gården
Tel 070 – 690 04 32
Stora Gåsemora och fortsätt
in bakom ladugården, där
ﬁa@faroislandshastar.se
in bakom ladugården, där
ﬁnns vi. Välkomna!!
ﬁnns vi. Välkomna!!
Sväng in på gården

Öp
Annonssida

Välkommen
och upplev
Fårö från
hästryggen!

ICA Nyströms Fårö
ÖPPET ÅRET RUNT
Service i butiken
Apoteksombud
Frimärksombud

t
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m
m
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00
.
0
2
08.00

Spelombud
Systembolagsombud

Övriga tider se
vår ICA hemsida.
tel 0498-22 38 55

Annonssida

Brand Essence drivs av Markus Moström med uppdrag både i
Sverige och utomlands. Ett hjärtligt och stort tack till Bergmancenter,
Blessellska gården, Broa Kiosken, Fårö cykeluthyrning, Fårö Framtid,
Fårö Hembygdsförening, Fårö Hembygdsförenings Förlag och Fårö
Museum för hedersamma uppdrag på världens bästa ö!
markus@brandessence.se, www.brandessence.se
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FÅRÖ KRUKMAKERI
Nina Liljeqvist och Lasse Andersson driver Fårö Krukmakeri på
gården Nystugu. I ladan har de butik och ateljé kan man handla
välgjord keramik, prova att dreja eller måla på keramik.
”Vet du, jag tycker att hela Fårö har blivit
mer värt sen vi fick ett krukmakeri…” De
orden fällde en Fårökvinna till Nina Lilljeqvist när hon besökte krukmakeriet förra
sommaren.
– Jag blev jätteglad och rörd över hennes
och alla besökares uppskattande och vänliga
kommentarer i vårt nyöppnade krukmakeri
förra sommaren.
Vi träffas på Skansens krukmakeri där
hon arbetar tillsammans med Lasse Andersson som också är delägare i Fårö
Krukmakeri.
Nina vågade satsa på sin dröm om att
bli krukmakare och öppna ett krukmakeri
på Fårö. Hon tog steget och sa upp sig
från sitt jobb som ekonomikonsult. Det
var ett ganska rejält steg att släppa en
trygg anställning på ett stort företag med
fint kontor och byta kostymen mot blåstället och träskorna!
– Jag hade tillbringat många somrar på
södra Gotland och åkt runt till olika krukmakerier. Även gått på ”prova-på-dreja-kurser”. Jag ville försöka lära mig krukmakaryrket och öppna ett krukmakeri på Fårö.
Här är så fint, men jag har länge saknat den
fina keramik och krukmakartradition som
finns på Gotland. Jag tänkte att det måste
bara finnas ett krukmakeri här på Fårö!
Nina hittade Hantverksakademin som
har tvååriga lärlingsutbildningar inom allt
från dekoration, bokbinderi, keramik med
mera. En av de främsta krukmakarna i
landet, Lasse Andersson – som då ensam
drev Skansens Krukmakeri – tog emot
Nina som lärling.

– Jag såg från början att det fanns en potential hos Nina och den har hon i hög grad
utvecklat.
Själv säger Nina:
– Jag har fått en otroligt stor respekt för
hantverket. Det finns en mycket fin hantverkartradition att förvalta och man lär sig och
utvecklas ständigt. Jag har haft turen att få
lära av Lasse, han har en enorm erfarenhet
som vi nu tillsammans för vidare.
Nina och hennes man Thomas, född och
uppvuxen på Gotland, skaffade ett sommarhus vid Ekeviken på Fårö för ett tiotal
år sedan. För sex år sedan köpte de gården
Nystugu vid Alnäsa/Friggars där det ingick
en stor lada, och även en verkstad. Här fick
butiken och krukmakeriet ta plats.
Arbetet med att inreda ladan tog full
fart. Alla hjälptes åt.
– Thomas och jag samt Lasse och hans fru
Eva och även barnen röjde och fixade. Vi
snickrade hyllor, inredde och målade. Det var
viktigt för oss att ladans karaktär bevarades
så vi har gått varsamt fram.
Någon större marknadsföring av krukmakeriet valde de att avvakta med. Men
besökarna hittade dit och verksamheten
fick stor uppskattning. Prova-att-dreja
blev mycket populärt, även om det oftast
blev en liten ”nötskål”.
– Det var roligt att ta emot hela familjer
som skapade tillsammans. Till sommaren
kommer vi ha ytterligare en keramiker som
hjälper oss så att vi ska kunna starta kurser
då man även får bränna sina alster. Vi kommer också att erbjuda keramikmålning, vilket
är en riktigt trevlig aktivitet.
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Ingmar Bergmans begravningsplats på Fårö kyrkogård. Fotografi Markus Moström
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FÅRÖPRÄSTENS
MÖTE MED BERGMAN
Den 30 juli 2007 avled dramatikern, film- och teaterregissören
Ingmar Bergman i sitt hem på Fårö. Fåröprästen Agneta Söderdahl
berättar om samtalen med Bergman och om begravningen.
då kanske ni har bikt också!”
– Vi slutade samtalet med att han sade: ”
Intressant att diskutera med dig. Du är den
enda som sagt ifrån till mig…”
– Flera år senare, 2004, träffades vi många
gånger i kyrkan för att tala om hur de ljusstakar skulle se ut som han ville donera till
kyrkans altare. Han hade bett mig komma
till kyrkan och jag trodde att han redan hade
en bestämd uppfattning om hur de skulle
se ut. Men så var det inte utan vi satt där
många stunder på våra två stolar och till slut
sa han: ”Nu har jag tänkt klart.”
Resultatet blev sex ljusstakar i trä som står
på altaret i Fårö kyrka.
Därefter blev de vänner. Agneta Söderdahl berättar om en söndag då hon höll
gudstjänst i Fårö kyrka. Gudstjänsten hade
inletts och hon stod vänd mot altaret.
– Då jag vände mig om mot församlingen
såg jag plötsligt Ingmar Bergman. Han hade
smugit in lite för sent. Han var oerhört generad. Hatade ju att komma för sent.
Ingmar Bergman berättade sedan att
det var första gången på 70 år som han
deltog i en gudstjänst. ”Prästerna kan inte
predika som de gjorde förr”. Men han lovordade Agneta Söderdals predikan. ”Du
måste ha jobbat mycket med den här.”
– Själv ansåg jag att jag bara skrivit ihop
en slarvpredikan som tagit högst en timme att
få ihop kvällen innan.
Ingmar Bergman kom ytterligare en
gång till för att delta i Agnetas gudstjänst.

Agneta Söderdahl. Fotografi Johan Aronsson

Agneta Söderdahl, Fåröbornas varmt uppskattade präst, talar om sina möten med
Ingmar Bergman och den respekt han visade henne.
De träffades 1996 och diskuterade olika
kyrkliga ritualer. Agneta berättade att hon
alltid gjorde korstecknet.
– Då for han i taket. Han var ju lite
tvär och butter och jag blev riktigt rädd när
han blev så arg. ”Man gör inte korstecknet i
Svenska Kyrkan. Det vet väl jag som hade
en far som var präst”.
– Det har hänt mycket inom det liturgiska
området sen din far var präst. Det var mycket länge sen. Han svarade lite sarkastiskt ”
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Sammanlagt blev det två gudstjänster.
– Familjen häpnade men jag fick höra att
Ingmar tyckte mycket om mig.
Under hans sista tid ringde Ingmar
Bergman till Agneta Söderdahl varannan
lördag klockan 11.00 prick.
– Ett samtal kunde ta en till en och halv
timme. Mycket handlade om religion. Ingmar
såg mig som sin församlingspräst.
–Något år innan Ingmar Berman dog satt
vi tillsammans och jag lade min hand över
hans, en gammelmans hand. Ingmar sa;
” Jag har fått tillbaka min barndomstro”.
Ingmar Bergman ville vara en ”Fårögubbe” och han ville försäkra sig om att få
en äkta, riktig, enkel Fåröbegravning, en
jordbegravning.
– Jag fick lova att begrava honom. Det
tummade vi på. ”Du vet det kommer att bli
ett jävla liv när jag dör.”
När Agneta Söderdahl fick beskedet att
Ingmar Bergman avlidit åkte hon till hans

bostadshus på Hammars och satt på en
stol bredvid den döde i väntan på att familjen skulle komma.
– Jag tecknade ett kors över honom. Vila i
frid, Gud välsigne dig.
Inför begravningen strömmade journalister från Sverige och hela världen till
Fårö. Det blev känt att Agneta Söderdahl
skulle begrava Ingmar Bergman.
– Alla ville ha tag i mig, intervjua och
fotografera. Men fåröborna ställde upp och
skyddade mig, precis som de alltid gjort när
det gällde Ingmar och pekade åt helt fel håll
när de frågade var jag bodde.
Det blev en vanlig gudstjänst och begravning i Fåröbornas anda.
– Jag hade fått uppdraget av Ingmar. Han
ville enbart ha församlingsprästen utan någon biskop bredvid. Och jag talade också om
honom som en enkel Fåröbo. Jag ansträngde
mig. Den dåvarande biskopen i Visby Stift,
Lennart Koskinen, blev inte glad…
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Bergmans enkla ”meditationsrum” med utsikt över havet. Fotografi Markus Moström

Alltid
älskad
En egen stilla stund,
gemenskap i gudstjänster,
upplevelser vid konserter,
livets stora händelser
- till kyrkan är du
välkommen som du är.
11 juli 15-20 Drop-in
vigslar och dop
14 juli 18 Bergmans
100-årsdag
15 sept 22 Musikgudstjänst
Fårönatta

fårö
kyrka
Kyrkan är öppen
varje dag kl 9-18.
Tänd ett ljus,
njut av rummet.
Läs om sälfiskarnas
äventyr på
Kutatavlorna och ta
in historien om hur
medeltidskyrkan
förvandlades till
1800-talsdröm
med vidunderlig
utsikt över havet.

Fler gudstjänster och konserter
i eventkalendern!

Annonssida

Se hela kalendern, boka vigsel och dop:
svenskakyrkan.se/norragotland
0498-22 27 00

FÖRETAGARE
PÅ FÅRÖ & I FÅRÖSUND

Restaurang & Café
Shopping & Gårdsbutik
Scen & Utställning
Natur & Kultur
Sport & Fritid
Boende & Service
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Restaurang
& Café

04
Ebbas Mat & Kaffe
Mat och hembakat i rustik gotländsk miljö.
Öppen spis, uteservering. Husmanskost, pasta,
hamburgare, kyckling, soppa och sallader.
Dagens special. Hembakad saffranspannkaka.
Espressomaskin. Fullständiga rättigheter.
Handikappanpassat, barnvänligt.
Kontakt: 0498-22 37 22, www.ebbas.nu

01
Bistro Albatross
Kravmärkt krog med fiskspecialiteter.
Vacker uteservering med havsutsikt över hela
Alnäsaviken. Öppet varje dag från den 15 juni
från kl.11.0. Välkomna!
Kontakt: 072-267 64 06

05
Elsie’s Café
Ekologiskt café med hembakat i genuin
miljö med havsutsikt, öppen spis och mysig
uteservering. Helgöppet hela året samt
dagligen sommartid.
Kontakt: 070-203 89 24
www.facebook.com/elsiescafe

02
Bungenäs matsal och kalklada
Bungenäs matsal med smarrig mat och
servering både inne och ute i det fria med
utsikt mot havet. Den stora kalkladan med
sina vackra murade ugnar har nu blivit
Kalkladan med stort K och hyser ytterligare
en restaurang och ett konstgalleri, och den
gamla handelsboden har också återuppstått
under namnet Nyström och säljer bland
annat bullar och läsk att ladda batterierna
med.
Kontakt: 0498-22 34 15

06
Fårö StrandCafé
Minilivs med fika, takeaway, bakeoff & dagligvaror: 09–22. Lunch 11.30–15.00. Afterbeach
med liveunderhållning alt. Dj/spellistor.
15.00–19.00, Kvällsrestaurang kl 19.00–22:00.
Frågor/bokning: info@farostrandcafe.se
Alt +46 730 788 660

0
Carlssons Fårö
Genuin och mysig miljö med skön avslappnad
stämning. Den enda vedugnen på ön där vi
serverar grymt god vedugnsbakad pizza och
vällagad mat gjord på de finaste råvarorna.
Ett ställe du inte vill missa! Drop in, Eat well,
Have fun! Varmt välkomna!
Kontakt: 0498-22 34 15

07
Gåsemora Gårdskrog
Omsorgsfullt tillagad mat, utvalda viner och
vacker gotländsk gårdsmiljö med anor från
1700-talet. Vi har öppet året runt.
Se hemsidan för aktuella öppettider.
Meny, bokning och mer information på
www.gasemora.se/gardskrog
6
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11

Kutens Bensin/Crêperie Tati
Franska crêpes och galettes till musik
från amerikansk jukebox. Livemusik hela
sommaren.
Öppettider: Dagligen från 25 /5 –30 /9. Helgöppet i
maj och oktober. Crêperiet har öppet från 11.00.
Kontakt: 070-203 89 24
www.facebook.com/kutens.bensin

Smultronstället Café och restaurang
Välkommen till Smultronstället som ligger i
anslutning till Bergmancenter. På vår stora
uteservering kan du njuta av god mat, mackor,
sallader, hembakat fika samt varma och kalla
drycker. Barnmeny finns, samt stort utrymme
för hopp och lek.
Facebook: Smultronstället café och restaurang

12
Sylvis döttrar
Ett hemtrevligt bageri och café med härliga
bröd, bullar, kakor och ekologiskt kaffe. Här
kan du handla fika till stranden eller njuta en
stund på vår uteservering med trevlig lekplats
för barnen.
Kontakt: 0498-22 38 35
Facebook: Sylvis Döttrar AB

09

13

Lauters Café
Vissa kallar det en restaurang, andra en bar
och någon ett café. Vi kallar det för sommarliv.
Bokning: 070-677 80 15

Vinor Krog
Välkomma till Vinor Krog mitt på härliga
Sudersand. Under lunchen bakar vi Italiensk
pizza, kör en manuell salladsbar och lagar
klassiska pastarätter. Kvällstid lagar vi Tema
Bufféer Italienskt, Räkfrossa, Tex Mex och
Grillbuffé samt medelhavsinspirerad à la
carte med inspiration från medelhavet. Välj
solen på uteserveringen eller något läskande
i barsofforna. Fram på småtimmarna har vi
Fårös skönaste barhäng med svängig musik.
Glasskiosk, Bangolf & Tennis. Vi ses!
Kontakt: 070-456 54 17, info@vinorkrog.se,
www.vinorkrog.se, www.facebook.com/vinorkrog

10
Restaurang Fårögården & Fåröbryggeri
F.d. Fårö östra skola byggd 1850. Restaurang
med uteservering mot kvällssolen. Gotländsk
medelhavsmat kärleksfullt tillagad av lokala
råvaror. Eget bryggeri på gården.
www.restaurangfarogarden.se
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förädlat kött och chark från gårdslamm. Vackra
lammskinn och hantverk. Vi är ett året runt
företag.
Kontakt: 0735-17 46 64
info@farolamm.se
www.farolamm.se

14
Blessellska gården
Blessellska gården, Galleri & Café är beläget
vid Lauter på Fårö. Café i Orangeriet.
Glaskonst och porslin av Eva Darpö i galleriet.
Öppet dagligen 22 juni till 18 augusti,
kl. 11.00–18.00.
Kontakt: 070-300 66 90
www.facebook.com/blessellska
www.evadarpo.se

19
Fårö Krukmakeri
Butik & Verkstad
Prova att dreja & måla på keramik
Öppet dagligen 12-17, välkomna
från midsommar till mitten av augusti.
www.farokrukmakeri.se

20
ICA Nyströms Fårö
Utöver ett brett standardsortiment av varor
erbjuder vi även gasol, Svenska Spel, lotter,
apotek- och systembolagsombud. Öppet året
runt! Sommartider månd – sönd, 08.00 – 20.00.
Kontakt: 0498-22 38 55
www.ica.se/butiker/nara/gotland/icanystroms-1560/start

15
Broa Kiosken Fårö
Vi säljer ett sortiment av godis, snacks, dricka,
kaffe och enklare tilltugg. Njut av en glass på
vår veranda och spela kubb eller boule.
Du finner även cykeluthyrning i anslutning till
färjelägret på Fårö
Kontakt: 073-351 44 37
Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter
#broakiosken

21
Laterna Magica Bokhandel
I Fårös äldsta affär samsas klassiker med
beatnoveller. Öppet dagligen från 12.00 –16.00
från 25 juni till 20 augusti.
Därefter öppet vid förfrågan.
Kontakt: 0702-03 89 24

16
Ebbes Fårö
Förutom kläder och skinnprodukter har vi
skor, kunskap, lammskinn, humor, väskor och
andra användbara accessoarer!
Allt med hög kvalité till lågt pris!
OBS: Sista säsongen, utförsäljning hela 2018.
Tel: 0498-22 37 54

17
Ekologiska grönsaker
Prästgården Fårö (infart från Lauterväg).
Försäljning av ekologiska grönsaker,
jordgubbar och potatis. Öppet dagligen.
Kontakt: 0706-81 56 64

18
Fårölamm Gårdsbutik kött & skinn
Gotlands enda gårdsslakteri. Detaljstyckat och
65
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24
Fårö Museum
Kulturhistoriskt museum där besökaren
erbjuds att få se och uppleva Fårö genom olika
perspektiv och tidsepoker. Se årets utställning
”Fårö – En tidsresa” där du får följa Fårö
under 4000 år. Från de första människorna
som bosatte sig på Fårö på stenåldern – genom
vikingatid och medeltid – fram till idag.
Försäljning i museibutiken av publikationer
och Fåröprodukter.
Öppettider: Dagligen 31/5 – 2/9 kl. 11.00 –17.00.
Midsommarafton och Midsommardagen stängt.
Torsd–sönd 3/9 –16/9 kl. 12.00 – 16.00.
Fårönatta 15 september kl. 12.00 – 21.00.
Kontakt: 070 - 327 56 12
www.facebook.com/faromuseum

22
Barnkörveckan
Invigning i Fårö kyrka 10 juli kl. 09.00.
Vecka 28, 10–14 juli. Anmälningar till
Studieförbundet Bilda. Efteranmälningar
på plats.
www.barnkorveckan.se

23
Bergmancenter
Bergmanveckan hålls 25 juni till 1 juli på
Bergmancenter, Bygdegården, Sudersandsbion
och Bergmans bio på Dämba.
Ingmar Bergmans födelsedag 14 juli, firas med
samtal, filmvisningar kex och svart vinbärssaft.
Visningar av Bergmanfilmer varje tisdag från
 / 7 – 28 / 8, kl. 18.00.
Öppettider:
Bergmanveckan 25 / 6 – 1 / 7 öppet 10.00 – 18.00
2 / 6 – 2 / 9 öppet alla dagar 11.00 – 17.00
3 / 9 – 16 / 9 torsd – sönd kl. 12.00 – 16.00
Helgerna 22 – 23 / 9 + 29 –30 / 9 kl. 12.00 – 16.00
www.bergmancenter.se

25
Liten Kulturvecka i Svarta Fåret
Broa på Fårö (nära färjeläget) 17–21 juli 2018
i Salongen, KonstLadan och i grannens (fam.
Kellström) Maskinhall. Fullständigt program
hittar ni i annons eller evenemangskalendern.
Öppet: 17 –21 juli
Kontakt: 0705-26 73 14
www.ikonst.se
facebook.com/irenkultur

26
Sommarkväll på Stora Gåsemora
Konserter varje sommar i stora ladan.
Se aktuella artister i vår annons och på vår
hemsida.
www.sommarkvallpagasemora.se
facebook.com/sommarkvallgasemora
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29
Sjöräddningsmuseet och Käutabode
I det sydvästra hörnet av Ekeviken ligger
Sjöräddningsmuseet där vi visar sjöräddningsbåten ”Skärsände” och berättar om dramatiska
räddningar runt ett stormigt och förädiskt
Salvorev. I Käutabode lär du dig mer om en
av Fåröbornas viktigaste födkrokar – sälfisket.
Öppettider: Lördagar och söndagar
23 juni –26 augusti kl. 13.00 –16.00
info@farohembygdsforening.se

27
Bungemuseet
Gå på vandring från bronsåldern till 1900-tal.
Kliv in i autentiska hus och byggnader. Få
en inblick i tidig industri med bl.a. kalkugnar,
vädersågar och vattenkvarnar.
Öppettider:
13 maj–24 juni, kl.11.00–16.00.
25 juni–19 augusti, kl 11.00–18.00.
20 sugusti–9 september, kl.11.00–16.00.
Entré: varierar beroende på säsong
www.bungemuseet.se

30
Sudersandsbiografen
Sudersandsbiografen öppnade första gången
1953. Biografen är en av få kvarvarande
ladugårdsbiografer och här kan du uppleva
ny film med modern teknik i en klassisk
biografmiljö. Sudersandsbiografen har kvar de
snickrade originalstolarna från tidigt 50-tal och
många originaldetaljer har bibehållits för att
bevara den unika miljön.
Sommarens program hittar ni här:
www.sudersandsbion.se

28
Dämbaskogens Natur & kulturstig
Området i Dämbaskogen är rikt på
fornlämningar – allt från 000-åriga gravar
till jordkällare och två kalkugnar från slutet av
1800-talet. Leden är markerad med vitmålade
stolpar och ett tiotal skyltar berättar om
områdets historia och natur. Längs leden
finns ett antal bänkar för en stunds vila och
avkoppling i ett stycke Fårönatur. Om det
inte är för torrt i marken finns en lägerplats
och en kamin i jordkällaren som du kan göra
eld i. Natur och kulturleden ligger ca 900
meter norr om Solhaga camping, busshållplats
Ödehoburga.
Kontakt: 0706-36 57 22
www.dambaskogen.se
Facebook ”damba159”
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34
Medicinsk Yoga
Medicinsk yoga vid Fårö Kyrka. Passar alla
som vill yoga lugnt. Det spelar ingen roll om
du är van eller ovan, vig eller ovig, ung eller
inte längre ung. Yogamattor finns. Ta med
pläd/handduk. Vid oväder finns möjlighet att
vara inne i kyrkan. Eva Holmbäck är instruktör
och diplomerad i medicinsk yoga.
Datum: 24/7 –2/8
Tid: 17.00 –18.15
Kostnad: 100 kr /gång, Swish eller kontant.
Anmälan: sms till Eva 070-385 64 44
www.mediyoga.se, www.yogaliv.se

31
Fårö Cykeluthyrning
Öppet juni till augusti från klockan 10.00 till
sent. Vi finns vid Broa Kiosken Fårö. Boka din
cykel i förväg.
Tel +46 (0)73 351 44 37
Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter,
#cykeluthyrning.

32
Fårö fotbollsskola
För tjejer och killar i åldrarna 5 –15 år!
För tjugofjärde sommaren i rad arrangeras
Fårö fotbollsskola! Den genomförs även i år
under vecka 28, 9 –14 juli. Välkomna hälsar
Olof och Thomas Bodström!
Anmälan: Hos Sylvis döttrar alternativt till Olof
Bodström på 072-542 23 11.
Pris: 450 kronor. Swish eller kontantbetalning.
Plats: Fotbollsplanen vid semesterbyn.
Samling: Alla deltagare 9 juli kl.09.30

35
Solyoga
Yoga på Sudersand.
Mer info på: www.solyogastudio.se

36
Sudersands cykeluthyrning
Hyr en cykel vid ditt Fåröbesök! Vi har olika
typer av cyklar som enväxlade och 3-växlade
samt barncyklar och kärror. Priset att hyra en
cykel är beroende på vilken typ av cykel du
väljer och hur länge du önska hyra den. Boka
gärna din cykel i förväg! Vi reparerar även
cyklar. Välkomna!
Kontakt: Anders 070-680 88 18

33
Fårö Open
”A smashing event since 197.” Tennisturneringen för alla. På tennisbanan vid
Carlssons Fårö, Sudersand, 2 – 28 juli.
Anmälan senast den 22 juli på vår webbsida
eller på anslag vid tennisbanan. För dagliga
uppdateringar följ oss på Facebook.
www.facebook.com/faroopen
www.faroopen.se

37
Upplev Fårö från hästryggen
Fårö Islandshästar
Kontakt: 070-690 04 32
Mer info: www.faroislandshastar.se
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41
Slow Train B&B
Charmig gård från 1800-talet belägen
vid Alnäsaviken. Genuin miljö i mycket fint
och promenadvänligt naturområde. Ekologisk
frukost serveras på Elsies Café. Välkommen!
Öppettider: Året runt.
Kontakt: 0498-22 68 18
www.slow-train.se

38
Ekevikens Camping Fårö AB
Tält/Husvagn/Husbil och ställplatser för
kvickstopp. En lugn familjecamping i orörd
Fårönatur, nära vackra Ekevikens badstränder.
Vi erbjuder en god standard med rena
toaletter, varma duschar, diskplatser samt
latrinstation.
Öppettider: Sommarsäsong 16 / 6–2 / 9
Kontakt: Under för- /eftersäsong kontaktas
campingvärden på 0733-03 30 94
www.ekevikenscamping.se

39
Fårö kursgård
Hotell, stugor, vandrarhem, pub, matsal/
festvåning, frukost, lunch, middag och kaffe
efter beställning. Konferenslokaler/grupprum
och stora gräsytor.
Kontakt: 0498-22 41 33
info@farokursgard.se
www.farokursgard.se

42
Solhaga Camping Ödehoburga
Trivsam camping för husvagn, husbil och tält i
naturskön och lugn miljö. Modernt servicehus,
campingstugor och samlingsrum.
Öppettider: Juni–augusti.
Kontakt: 0703-42 31 17
www.solhagacamping.org

40
Royhuset
Sommarboende i fullt möblerade lägenheter.
Sommarbiograf. Kronhagsvägen 7, Fårösund.
Kontakt: wingrenc@gmail.com

43
Sudersand Resort - Stugby & camping
Utöver ett varierat utbud av boende har vi
det mesta för en aktiv semester. Äventyrsgolf,
pool och lekplats. Bastu med relaxavdelning
och vedeldade badtunnor. Och vi har ett 100
kvm stort gym med allt du behöver. Kontakta
oss för priser och öppettider.
Kontakt: 0498-22 35 36
info@sudersand.se
www.sudersand.se
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Bolins J & C Bygg AB
Nybyggnationer, ombyggnationer,
renoveringar.
Kontakt: 0498-22 38 18, 0703-93 94 84

Perras EL
Allt inom el- och teleinstallationer,
reparationer och service även båt och
fartygsel. Året runt företag på Fårö.
Kontakt: 0733-74 78 80, perras.el@telia.com

Carinas Biluthyrning
Stationerade i Fårösund
Tel: 0498-22 18 79. Mob: 0708-23 14 08

Taxi Fårö Cab
Din taxi på Fårö
Kontakt: 0498-22 35 94
www.farocab.se

Fårö Byggservice AB
Per Annas ny- och ombyggnationer
Kontakt: 0705-20 83 23

Åke Olssons Gräv & Schakt
Gräv och schaktarbeten utföres. Verkegårds.
Kontakt: 0703-52 02 28

Fårö Digitalservice
Snabb hjälp med PC, Internet, TV och mobilt.
Reservdelar och tillbehör. Hembesök, även
kvällar och helger. RUT-avdrag.
Öppettider: April – oktober.
Kontakt: Tomas Ehring, 070-778 17 18
Fårö VVS
Försäljning av tjänster och varor inom
VVS-området. Svens 1114, 624 66 Fårö
(bredvid skolan)
Kontakt: 0498-22 43 43, 0708-13 03 25

K S Gräv & Mark
Kristian Sandelin. Grävarbeten utföres.
Kontakt: 0767-16 98 86
Leif Westerbergs Snickeri
Tillverkning av fönster och ytterdörrar.
Adress: Mässvägen 1. 624 70 Fårösund.
Tel: 0706-226568
Epost: leif.westerberg@telia.com
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EVENEMANG 2018
JUNI

Tisdag 26 /6

Lördag 30 /6

Fredag 22 /6

Bergmanveckan 2018
Info: www.bergmancenter.se

Bergmanveckan 2018
Info: www.bergmancenter.se

Midsommarfest!
Tvårättersmiddag med
underhållning.
Tid: 18.00
Anmälan: info@farostrandcafe.se
Arrangör: Fårö StrandCafé
Kuvertpris: 295 sek

Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 08.30 –09.45
Plats: Blesselska gården, Lauter

JULI

Lördag 23 /6

Bergmanveckan 2018
Info: www.bergmancenter.se

Onsdag 27 /6

Vernissage, Skärsgalleriet
Nya oljemålningar av Sunniva
Kellquist under temat Rebusfigurer gjorda på gamla handvävda
tyger: ”Alla är välkomna att tolka
mina nya målningar och rebusar.
Var och en kommer att finna en
oväntad egen bild av de händelser
jag målat”. Öppet torsdag till söndag 15.00 –18.00 hela sommaren.
Tid: 15.00
Plats: Skär, Fårö
Arrangör: Sunniva Kellquist
Tel: 070-998 99 60
Email: sunniva.kellquist@live.se
Premiär Afterbeach!
Björn Salomonsson inleder underhållningen på Fårö StrandsCafés
säsongspremiär av Afterbeach.
Tid: 15.00
Plats: Fårö StrandCafé

Måndag 25 /6
Invigning Bergmanveckan!
Varmt välkomna till Bergmanveckan 25 juni –1 juli! Vi inviger
sju dagar av film, samtal, teater,
musik och föreläsningar i Fårö
kyrka. Information om biljetter
och detaljerat program hittar du
på vår webbsida.
Tid: 14.00
Plats: Fårö kyrka
Info: www.bergmancenter.se

Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 19.00 –20.00
Plats: Blesselska gården, Lauter

Torsdag 28 / 6
Bergmanveckan 2018
Info: www.bergmancenter.se
Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 08.30 –09.45
Plats: Blesselska gården, Lauter

Söndag 1 /7
Bergmanveckan 2018
Info: www.bergmancenter.se

Tisdag 3 /7
Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00.
Plats: Biografen Bergmancenter
Info: www.bergmancenter.se
Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 08.30 –09.45
Plats: Blesselska gården, Lauter

Jazz & Blues i Bunge
Björn Persson Bluesband spelar.
Tid: 19.00
Plats: Bungemuseet

Möt två aktuella författare
1. Agneta Arnesson Westerdahl:
De elva värsta åren i Sveriges
historia Agneta presenterar sin 9:e
roman i släktserien ”Skuggornas
tid” samt debutromanen Sagas
krönika, som delvis handlar om
Fårö i vikingatid.
2. Ronnie G Lundin: Gården vid
Fårös strand Ronnie presenterar
sin senaste roman och berättar om
hur den kom till.
Plats: Bondans
(utmed Långhammarsvägen)
Arr: FårÖ Publiceringsfond &
Studieförbundet Vuxenskolan
Entré: Frivillig

Fredag 29 /6

Onsdag 4 /7

Bergmanveckan 2018
Info: www.bergmancenter.se

Afterbeach med De Sotos
Tid: 15.00–19.00
Plats: Fårö StrandCafé

Blåskonsert
Gotlands Blåsarkvintett framför
musik med koppling till Ingmar
Bergman.
Tid: 19.00
Plats: Fårö kyrka
Arrangör: Svenska kyrkan

Med reservation för ändringar.
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Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 19.00 –20.00
Plats: Blesselska gården, Lauter

Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 08.30 –09.45
Plats: Blesselska gården, Lauter

Vernissage Vinor krog
Sunniva Kellquist visar flera nya
gotländska fågelmålningar. Det är
spännande bilder av välbekanta
fåglar målade på ett personligt
sätt: ”Jag vill att de gamla gotländska namnen på våra vanliga
fåglar ska kommas ihåg och även
särskilda platser i landskapet där
de häckar.” Utställningen har
öppet alla dagar hela sommaren
till sent.
Tid: 14.00 –18.00
Plats: Vinor krog, Sudersand
Arrangör: Marina Wall
Tel: 073-663 05 80

Bokrelease av pocketutgåva
Den kritikerrosade författaren och
journalisten Kristofer Ahlström
samtalar med Visbybokhandlaren
Roland Salemark om sina tre
böcker, främst om ”Hjärtat är
bara en muskel”.
Tid: 17.00
Plats: Bergmancenter/biblioteket
Arr: FårÖ Publiceringsfond &
Studieförbundet Vuxenskolan
Entré: Frivillig

Torsdag 5 /7
Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 08.30 –09.45
Plats: Blesselska gården, Lauter
Afterbeach med De Sotos
Tid: 15.00 –19.00
Plats: Fårö StrandCafé
Jazz & Blues i Bunge
Gotlands Jazzband spelar.
Tid: 19.00
Plats: Bungemuseet

Fredag 6 /7
Afterbeach med De Sotos
Tid: 15.00 –19.00
Plats: Fårö StrandCafé

Tisdag 10 /7
Invigning Barnkörveckan!
Barnkörveckan på Fårö firar
0-årsjubileum! 10 –14 juli (minisar och bubblor börjar 9 juli)
Anmälningar till Studieförbundet
Bilda. Efteranmälningar på plats.
Tid: 09.00
Plats: Fårö Kyrka
Info: www.barnkorveckan.se

Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter
Info: www.bergmancenter.se

Onsdag 11 /7
Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 19.00 –20.00
Plats: Blesselska gården, Lauter
Drop-in vigslar och dop
Fira livets högtider på Fårö! Även
förnyelse av äktenskapslöften.
Församlingen bjuder på tårta &
bubbel. Vid vigsel, medtag
hindersprövning och ring.
Tid: 15.00–20.00
Plats: Fårö kyrka
Arrangör: Svenska kyrkan

Fredag 13 /7
Vandring i Dämbaskogen
Allmän guidning av områdets
natur, arkeologi och kultur.
Varmkorv med tillbehör.
Tid: 17.15 –19.30
Plats: Infotavlan i Dämbaskogen
Info: www.dambaskogen.se
Barnkörveckan Konsert
Minisar och Bubblor
Tid: 16.00
Plats: Ladan Stora Gåsemora

Lördag 14 /7
Barnkörveckan Konsert
Barnkör
Tid: 14.00
Plats: Ladan Stora Gåsemora
Barnkörveckan Konsert
Ungdoms- och vuxenkör
Tid: 16.30
Plats: Ladan Stora Gåsemora
Helgmålsbön med musik
Ingmar Bergmans 100-årsdag firas
i toner. Georg Riedel och Mattias
Thorell m.fl. medverkar.
Tid: 18.00
Plats: Fårö kyrka
Arrangör: Svenska kyrkan
Bergmans födelsedag!
Ingmar Bergmans födelsedag firas
med samtal, filmvisningar, musik,
kex och svartvinbärssaft.
Tid: Från 10.00 till sent
Plats: Bergmancenter

Torsdag 12 /7

Måndag 16 /7

Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 08.30 –09.45
Plats: Blesselska gården, Lauter

Afterbeach med Vi3
Tid: 15.00 –19.00
Plats: Fårö StrandCafé

Jazz & Blues i Bunge
Back to Stage med Bengt
Engqvist spelar.
Tid: 19.00
Plats: Bungemuseet

Ingmar Bergmans fotograf
Fårösorken som blev Ingmar
Bergmans fotograf. Arne Carlsson
berättar minnen och visar klipp ur
Bergmanfilmer.
Tid: 19.00 på Fårö Bygdegård
Arr: FårÖ Publiceringsfond &
Studieförbundet Vuxenskolan
Entré: 50 sek
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Tisdag 17 /7
Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 08.30 –09.45
Plats: Blessellska gården, Lauter
Afterbeach med Vi3
Tid: 15.00 –19.00
Plats: Fårö StrandCafé
Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter
Info: www.bergmancenter.se
Liten Kulturvecka i
Svarta Fåret 17 – 21 juli
1. Invigning / Danshappening /
vernissage. Eva Sjöstrand inviger.
Helena Högberg i en danshappening till musik av Goldbergvariation nr 25 av J.S.Bach. Emma
Agnas de Frumerie violin , Tuula
Fleivik Nurmo viola, & Petra Lundin violoncell.
Tre konstnärer–tre uttryck
• Kerstin Ljunghall måleri
• Ulla Hultberg glas
• Marie Ström Gunnér plåt
Tid: 20.15
Fri Entré
2. Invigningskonsert i Salongen
med pianisten Roland Pöntinen.
Tid: 21.00
Plats: Broa på Fårö
(nära färjeläget på Fårö )
Salongen, KonstLadan och i
Kellström Maskinhall.
Entré: 150 sek

Onsdag 18 /7
Afterbeach med Vi3
Tid: 15.00 –19.00
Plats: Fårö StrandCafé
Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 19.00 –20.00
Plats: Blessellska gården, Lauter

Liten Kulturvecka i
Svarta Fåret
Pianokvintett i Ess dur op. 44 av
R. Schumann. Roland Pöntinen
piano, Emma Agnas de Frumerie
violin, Klara Hellgren violin, Tuula Fleivik Nurmo viola & Petra
Lundin violoncello.
Tid: 19.30 Introduktion Bengt
Lundin (I konstladan)
Konsertstart: 20.15 (I salongen)
Plats: Broa på Fårö
Arr: I REN KULTUR
Entré: 150 sek

Torsdag 19 /7
Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 08.30 –09.45
Plats: Blesselska gården, Lauter
Liten Kulturvecka i
Svarta Fåret
Klavichord. Pianisten Mats Persson med musik av bl.a. Duben ,
Ritter,Vikmansson samt improvisationer över ” Blå Partitur ”.
Måleri av Irène Sjöberg-Lundin.
Tid: 20.15
Plats: Broa på Fårö (I Konstladan)
Arr: I REN KULTUR
Entré: 150 sek
Jazz & Blues i Bunge
Anders Pettersson, Emilio Estrada,
Jonas Granberg m.fl. spelar.
Tid: 19.00
Plats: Bungemuseet

Fredag 20 /7
Liten kulturvecka i
Svarta Fåret
Bara Brahms! Stråkkvartett nr 1 i
c-moll op.51 & stråkkvintett nr 2 i
G dur op.111 av J. Brahms.
Emma Agnas de Frumerie violin,
Klara Hellgren violin, Emilia Wareborn viola Tuula Fleivik Nurmo
viola & Petra Lundin violoncello.
Agnes Lundin läser brev mellan
Clara Schumann och Johannes
Brahms.
Tid: 19.30
Introduktion Bengt Lundin

Konsertstart: 20.15
Plats: Broa på Fårö
(i Maskinhallen)
Arr: I REN KULTUR
Entré: 150 sek

Lördag 21 /7
Liten kulturvecka i
Svarta Fåret
Goldbergvariationerna av J.S.
Bach. Emma Agnas de Frumerie
violin , Emilia Wareborn viola &
Petra Lundin violoncell.
Tid: 19.30
Introduktion Bengt Lundin
Konsertstart: 20.15
Plats: Broa på Fårö
(i Maskinhallen)
Arr: I REN KULTUR
Entré: 150 sek
Afterbeach med Gul Front
Tid: 15.00 –19.00
Plats: Fårö StrandCafé

Söndag 22 /7
Afterbeach med Gul Front
Tid: 15.00 –19.00
Plats: Fårö StrandCafé

Måndag 23 /7
Fårö Open 23 – 28 juli
Tennisturnering som arrangerats
sedan 197. Öppen för alla att
delta i sex möjliga klasser. Spel
mellan ca 09.00 –18.00 varje dag.
Plats: Carlssons, Sudersand
Anmälan: Senast den 22 juli
Info: www.faoopen.se
www.facebook.com/faroopen
Afterbeach med Gul Front
Tid: 15.00 –19.00
Plats: Fårö StrandCafé
Fåröfilmer före Bergman
Jan Sundström visar Fåröiska filmsekvenser bl.a. från filmen ”Blånande hav” med Evert Taube, Gunnar
Olssons dokumentära inspelningar
från livet på Gotska Sandön i
början av 1950-talet, Mats Ahlbys
inspelningar om den legendariske
fåröbon ”Kalle på Skär” och från
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Information • Evenemangskalendarium
Sunniva Kellquists inspelningar där
Lennart Hellsing framför dikter och
sjunger sina kända visor.
Tid: 19.00
Plats: Fårö Bygdegård
Arr: Fårö Hembygdsförening &
Studieförbundet Vuxenskolan
Entré: 60 sek inkl. kaffe med bröd

Tisdag 24 /7
Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 08.30 –09.45
Plats: Blesselska gården, Lauter
Medicinsk yoga
Medicinsk yoga som passar alla
som vill yoga lugnt. Medtag pläd/
handduk. Yogamattor finns.
Tid: 17.00–18.15
Plats: Vid Fårö kyrka
Anmälan: Dagen innan via SMS
070-385 64 44
Info: www.mediyoga.se eller
www.yogaliv.se.
Kostnad: 100 sek
Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter
Info: www.bergmancenter.se

Onsdag 25 / 7
Medicinsk yoga
Medicinsk yoga som passar alla
som vill yoga lugnt. Medtag pläd/
handduk. Yogamattor finns.
Tid: 17.00–18.15
Plats: Vid Fårö kyrka
Anmälan: Dagen innan via SMS
070-385 64 44
Info: www.mediyoga.se eller
www.yogaliv.se.
Kostnad: 100 sek
Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 19.00 –20.00
Plats: Blesselska gården, Lauter

Torsdag 26 / 7
Mindfulness Yoga
Anna-Karin Darpö leder
Mindfulness Yoga i Orangeriet.
Tid: 08.30 –09.45
Plats: Blesselska gården, Lauter
Spelträff med Musikbyte
Välkomna till spelträff med sång
och musik. Spela och sjung med
Gutebälgarna. Vi bjuder varandra
på allspel och sång. Inspirera varandra, byt musik och musikaliska
erfarenheter. När skymningen
kommer, tänder vi grillar för grillning av egen kvällsvickning.
Tid: 16.00
Plats: Lädålauen, gräsplanen,
Ekevikens Camping Fårö
Kontakt: musikbytet@ekevikenscamping.se
Info: www.ekevikenscamping.se
Arr: Ett samarbete med
Ica Nyströms, Sylvis Döttrar,
Fårö Hembygdsförening &
Ekevikens Camping.
Fri entré!
Medicinsk yoga
Medicinsk yoga som passar alla
som vill yoga lugnt. Medtag pläd/
handduk. Yogamattor finns.
Tid: 17.00 –18.15
Plats: Vid Fårö kyrka
Anmälan: Dagen innan via SMS
070-385 64 44
Info: www.mediyoga.se eller
www.yogaliv.se.
Kostnad: 100 sek
Jazz & Blues i Bunge
Coste Apetrea spelar.
Tid: 19.00
Plats: Bungemuseet
Entré: 150 sek

Fredag 27 / 7
Medicinsk yoga
Medicinsk yoga som passar alla
som vill yoga lugnt. Medtag pläd/
handduk. Yogamattor finns.
Tid: 17.00–18.15
Plats: Vid Fårö kyrka
Anmälan: Dagen innan via SMS
070-385 64 44

Info: www.mediyoga.se eller
www.yogaliv.se.
Kostnad: 100 sekPlats & Arrangör:
Bergmancenter

Lördag 28 / 7
Fårö Opens finaldag!
Tennisturnering som arrangerats
sedan 197. Kom och titta på
spännande finalspel!
Plats: Carlssons, Sudersand
Info: www.faoopen.se
www.facebook.com/faroopen
Fårösunds marknad
Marknad och tivoli.
Plats: Fårösund

Söndag 29 / 7
Sommarfest!
Fårö Hembygdsförenings traditionsenliga sommmarfest. I år
bjuder vi på ett bygdespel om
mjölnaren Nanten och hans liv
vid Nantens kvarn. Gutebälgarna
spelar gotländsk musik. Lotteriförsäljning med fina Fårö-vinster.
Försäljning av korv och kaffe med
bröd.
Tid: 13.00
Plats: Nantens hus vid Butleks
Arr: Fårö Hembygdsförening &
Studieförbundet Vuxenskolan
Medicinsk yoga
Medicinsk yoga som passar alla
som vill yoga lugnt. Medtag pläd/
handduk. Yogamattor finns.
Tid: 17.00 –18.15
Plats: Vid Fårö kyrka
Anmälan: Dagen innan via SMS
070-385 64 44
Info: www.mediyoga.se eller
www.yogaliv.se.
Kostnad: 100 sek

Måndag 30 / 7
Medicinsk yoga
Medicinsk yoga som passar alla
som vill yoga lugnt. Medtag pläd/
handduk. Yogamattor finns.
Tid: 17.00 –18.15
Plats: Vid Fårö kyrka
Anmälan: Dagen innan via SMS
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070-385 64 44
Info: www.mediyoga.se eller
www.yogaliv.se.
Kostnad: 100 sek

Tisdag 31 / 7
Kyrkogårdsvandring
Lasse Kallander och Gunilla Brogren vandrar runt på kyrkogården
och berättar om personer från
olika tider. Samling inne i kyrkan.
Tid: 16.00
Plats: Fårö kyrka
Arr: FårÖ Publiceringsfond &
Studieförbundet Vuxenskolan
Entré: Frivillig
Medicinsk yoga
Medicinsk yoga som passar alla
som vill yoga lugnt. Medtag pläd/
handduk. Yogamattor finns.
Tid: 17.00 –18.15
Plats: Vid Fårö kyrka
Anmälan: Dagen innan via SMS
070-385 64 44
Info: www.mediyoga.se eller
www.yogaliv.se.
Kostnad: 100 sek
Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter
Info: www.bergmancenter.se

AUGUSTI

Torsdag 2 / 8

Söndag 19 / 8

Fårekartur fran förr ei
teiden
Fårö-ättlingen Lasse Kallander
visar och berättar om Fårökartor
från olika århundraden. Skattläggning, laga skiften och annat
av intresse. Äldsta kartan är från
1690-talet.
Tid: 19.00
Plats: Bergmancenter, biografen
Arr: FårÖ Publiceringsfond &
Studieförbundet Vuxenskolan.
Entré: 50 sek

Gotland Art Week
19 – 26 augusti
Utställning i Galleri Svarta Fåret,
Broa på Fårö.
Måleri Irène Sjöberg-Lundin.
Betongdockor Kaj Engström.
Tid: 13.00–18.00
Varje dag under hela veckan

Jazz & Blues i Bunge
Toril Snyen & Standard Selection.
Tid: 19.00
Plats: Bungemuseet
Entré: 150 sek

Tisdag 7 / 8
Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter
Info: www.bergmancenter.se

Onsdag 8 / 8
Familjemässa
För stora och små!
Tid: 19.00
Plats: Fårö kyrka
Arr: Svenska kyrkan

Torsdag 9 / 8

Onsdag 1 / 8
Medicinsk yoga
Medicinsk yoga som passar alla
som vill yoga lugnt. Medtag pläd/
handduk. Yogamattor finns.
Tid: 17.00 –18.15
Plats: Vid Fårö kyrka
Anmälan: Dagen innan via SMS
070-385 64 44
Info: www.mediyoga.se eller
www.yogaliv.se.
Kostnad: 100 sek

Vandring i Dämbaskogen
Allmän guidning av områdets
natur, arkeologi och kultur.
Varmkorv med tillbehör.
Tid: 17.15 –19.30
Plats: Infotavlan i Dämbaskogen
Info: www.dambaskogen.se

Tisdag 14 / 8
Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter
Info: www.bergmancenter.se

Tisdag 21 / 8
Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter
Info: www.bergmancenter.se

Fredag 24 / 8
Liten Poesifestival
24 – 26 augusti
Poesiläsning.
Tid: Läsning 18.00, 19.00 & 20.00
Plats: KonstLadan Svarta Fåret

Tisdag 28 / 8
Filmvisning Bergmancenter
Tid: 18.00
Plats: Biografen Bergmancenter
Info: www.bergmancenter.se

SEPTEMBER
Lördag 15 / 9
Fårönatta 2018
Nu njuter vi åter av Fårönatten!
Arrangör: Föreningen Fårö Framtid
Info: www.faroframtid.se
Musikgudstjänst
100 marschaller visar vägen.
Bungekören sjunger och Johan
Sunnerstam predikar. Kollekten
går till Världens Barn.
Tid: 22.00
Plats: Fårö kyrka
Arr: Svenska kyrkan
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BOKA
BOENDE
IDAG!
Annonssida

Campingstugor

Välkommen till Sudersand
Sudersand Resorts fyrstjärniga anläggning hittar du
vid en av världens finaste sandstränder. Titta förbi på
en glass, ta en runda äventyrsgolf eller njut av
en kall en på stranden, på Sudersannas Bar.
Du är också välkommen att stanna kvar med din
husbil, bo några nätter i en campingstuga eller på
vårt hotell.

www.sudersand.se
Äventyrsgolf

Pool för stora & små

Stor lekplats

Annonssida

Hotell & vandrarhem
Fårö Sudersand 5650, 624 67 Fårö
Tlf. +46 498 223536

Annonssida

Annonssida

• Tak & fasadrenoveringar
• Fönsterbyten
• Altanbyggen
• Invändig renovering
• Trädfällning
• Stubbfräsning
• Gräsklippning

0498-65 85 85 • 0704-98 23 24 • www.gutealltjanst.se

Annonssida

Kontakta oss för gratis oﬀert

”NYHET”

DATORER OCH MOBILER TILL HALVA PRISET!

- alltid ett års garanti och fri service
Vi gör det lika tryggt att handla i andra hand som att köpa nytt med
samma prestanda, kvalitet och minst ett års garanti. Det gör också
skillnad för miljön – genom att välja återanvända produkter minskar
du utsläppen av växthusgaser och sparar på jordens råvaror.
Se hela vårt sortiment på inrego.se

Pris från

1.499:-

Annonssida

Smartphones från
Samsung och Apple.

Pris från

1.999:-

Laptops från
HP, Dell, Apple m.m.

Pris från

1.999:-

Plattor från
Samsung och Apple.

Annonssida

Annonssida

I den här guiden får du en god vägledning om vad Fårö och Fårösund har att erbjuda
dig oavsett vad du söker. Ansvarig utgivare är Föreningen Fårö Framtid i samarbete
med företagarna i området. Tillsammans arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling
för fler arbetstillfällen inom turism, jordbruk, service och andra näringar – i balans med
ett bevarande av områdets höga natur- och kulturvärden. Allt för de bofastas framtid.
Men också för att ditt nästa besök ska bli så bra och minnesvärt som möjligt.
Stranden Norsta Auren på Fårö. Omslagsfotografi Markus Moström

