visdom
En tidning från Visby domkyrkoförsamling

2012
nr 4/11
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V

isby domkyrkoförsamling erbjuder olika mötesplatser runt om i Visby. Förutom den stora medeltida katedralen mitt i stan, Visby S:ta
Maria domkyrka, finns tre distriktskyrkor; Terra Nova kyrkan, där vi är samarbetskyrka med EFS, fanns på plats 1983 när stadsdelen Terra
Nova började byggas ut. Visborgskyrkan, kyrkan på söder med sitt ljusa kyrkorum och församlingsdel väl anpassad för olika slags barn- och
vuxenverksamhet. Och Tjelvarkyrkan, där vi är sambo med Visby missionsförsamling sedan vintern 2010. Dessutom finns på Visby lasarett ett
andaktsrum där det varje vecka firas gudstjänst. I Sjukhuskyrkan arbetar Svenska kyrkan och frikyrkorna tillsammans med den andliga vården.

F

örsamlingsexpeditionen, församlingens nav, hittar ni en trappa upp i Församlingshuset vid domkyrkan. Välkommen att höra av dig hit för att få
information om verksamhet eller medlemskap, anmäla dig till verksamhet eller som frivillig, boka dop, vigsel eller begravning.
I Församlingshuset finns också många rum för olika behov - här möts föräldrar och barn i Öppen verksamhet flera dagar i veckan, här samlas
konfirmander i stora grupper, syföreningarna träffas regelbundet, det erbjuds sopplunch, här finns rum för samtalsgrupper, stora som små,
föreläsningar, dop- eller begravningskaffe och mycket mer.
I Klockargården huserar Ung-Domen, församlingens ungdomsverksamhet.
På Birkagården erbjuds hemlösa en sovplats, ett mål mat och möjlighet att duscha. Under dagtid är Birkagården öppen för vem som önskar att
komma in på en fika eller bara för att prata lite.

A

llhelgonakapellet på Norra kyrkogården och Östra gravkapellet på Östra kyrkogården är rum för begravningar och minnesstunder.
Kyrkogårdsförvaltningens expedition ligger i en ljusblå villa, mitt emot Östra gravkapellet. Hit kan du vända dig om du har frågor som
rör gravsättning, gravskötsel, kyrkogårds- och fastighetsfrågor, gravrättsfrågor m.m. Tre kyrkogårdar finns i Visby; Norra kyrkogården, Södra
kyrkogården och Östra kyrkogården. Dessutom är det runt domkyrkan en gammal kyrkogård.

Terra Nova kyrkan

Allhelgonakapellet

Birkagården

Tjelvarkyrkan

Visborgskyrkan

K

Januari
1 Nyårsdagen. Tema: I Jesu namn
2 Vecka 1
3
4
5 Trettondagsafton
6 Trettondedag jul. Tema: Guds härlighet i Kristus
7
8 Tema: Jesu dop
Vårterminen börjar, skolorna
9 Vecka 2
10
11
12
13Tjugondedag jul
14
15Tema: Livets källa
16Vecka 3

17
18
19
20
21
22 Tema: Jesus skapar tro
23 Vecka 4
24
25
26
27
28
29Tema: Jesus är vårt hopp
30 Vecka 5
31 Babykonsert, Visborgskyrkan

yrkorummet - ett rum för andning. I ett
samhälle där allting brådskar är det risk
att själva livet blir andfått. Vi stressar fram
genom livet så att ett helt folk har blodsmak
i munnen. En hel kultur längtar efter
andrum. Människan behöver pauser i livet
för att leva. Nästan alla bejakar sitt behov
av rastställen. Ändå blir de så förskräckande
få. Det kommer ofta något emellan, något
som bara måste uträttas. Oavsett om det
handlar om en kvart, en timme, en dag, en
vecka eller mer. I brådskans kultur behövs
kyrkorum.
Väggarna i Sankta Maria har mycket att
berätta - om mänskligt liv, om Visbys
historia, om kristen tro i olika tider. Tänk
om de kunde berätta om pompa och ståt vid
stora vigslar genom åren. Murarna har också
omslutit mycken sorg. Åtskilliga Visbybor
har vigts till den sista vilan i kretsen av
sörjande släkt och vänner. Hur många barn
kan det vara som har döpts i Santa Maria,
hur många har konfirmerats...

Utdrag ur boken ”sankta maria”.
Text: Mats Hermansson.

Månadens tips: unna dig själv en liten
present! Det kan vara en god bok, en kopp
te på favoritcaféet eller en egen stund i ett
stilla kyrkorum.

A

Februari
1
2
3
4
5 Kyndelsmässodagen. Tema: Uppenbarelsens ljus
6 Vecka 6
7
8
9
10
11
12 Sexagesima. Tema: Det levande ordet
13 Vecka 7
14 Alla hjärtans dag
15
16

17
18
19 Fastlagssöndagen. Tema: Kärlekens väg
20 Vecka 8
21 Fettisdagen
Bach genom fastan, kl 12 i Domkyrkan
22 Med
Askonsdagen. Tema: Bön och fasta
23
24
25
26 Första söndagen i Fastan. Tema: Prövningens stund
27 Sportlov
Vecka 9
28 Sportlov
Med Bach genom fastan, kl 12 i Domkyrkan
29 Sportlov

lla behöver pauser i livet. Askonsdagen
inleder fastetiden, avhållsamhetens tid.
Under fyrtio dagar får livet gå i eftertankens
tecken. Fastan handlar inte om att göra
livet svårt för oss, tvärtom! Utmaningen i
fastan är att fundera över vad som är det
viktigaste i mitt liv. Vad som är mitt hjärtas
innersta längtan. I en kultur där mycket går
ut på att ha roligt och må bra är fastetiden
en utmaning.
Fasta är en av kyrkans äldsta andliga
övningar. Det är en metod som finns i många
religioner. Fasta i andlig bemärkelse har inget
med kroppsvikt att göra, utan är en metod
att flytta fokus från mig själv till relationen
med Gud och medmänniskan. En fasta
behöver inte inrikta sig på mat. Idag väljer
vissa att ”mediefasta”, att avstå från medier
några dagar. Att inte använda internet, se på
tv, vara inne på Facebook kan vara en nog så
välförtjänt paus i vardagen.
”Vänliga blickar gör hjärtat glatt,
god nyhet ger kroppen styrka.”
Ordspråksboken 15:30

Månadens tips: stöd Rätten till mat - Svenska
kyrkans fasteinsamling som pågår 19/2-1/4
SMS:a TJUGO eller SEXTIO till 72950 för att
skänka motsvarande belopp.

I

Mars
1 Sportlov
2 Sportlov
Världsböndagen för fred
3
4 Tema: Den kämpande tron
5 Vecka 10
6
7 Med Bach genom fastan, kl 12 i Domkyrkan
8
9
10
11Tema: Kampen mot ondskan
12 Vecka 11
13
14
15
16

17
18 Tema: Livets bröd
19 Vecka 12
20
21
22
23
24 Vårmarknad, Terra Nova kyrkan
Sommartid börjar, ställ fram klockan en timme
Tema: Guds mäktiga verk
25 Jungfru
Marie bebådelsedag / Våffeldagen
26 Vecka 13
27
28
29
30
31
Månadens tips: varje onsdag under terminerna firar
vi Ung-Mässa i Domkyrkan kl 18 - alla är välkomna!

vårt land är barndop den vanligaste formen
av dop, men många döps också som unga
eller vuxna. Det finns ingen åldersgräns för
dop. Den som konfirmeras skall vara döpt
och därför döps många tonåringar under
konfirmationstiden. En tonåring eller vuxen
är medveten om vad som sker på ett annat
sätt än det lilla barnet och kan säga ”ja” till
sitt dop.
Dopet är ingen trosprestation utan förblir
alltid detsamma: en gåva från Gud som drar
in oss i Guds kärlek och Guds kärleks seger
över all ondska och allt mörker.
Genom dopet blir du medlem i Svenska
kyrkan. Många döps därför i samband med
att de ansöker om att få bli medlemmar i
kyrkan. Är man tidigare döpt i annat ett
kristet samfund i Sverige eller i annat land
behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller
alltid.
En del föräldrar anmäler att deras barn
ska tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan
på dop. Många av dem döps sedan under
konfirmationstiden. Ungdomar som ännu
inte är döpta när 18-årsdagen närmar sig
kontaktas av församlingen med en inbjudan
till dop och därmed fortsatt medlemsskap i
Svenska kyrkan.

Jesus föddes i ett ramaskri av nöd
Världens hela smärta drabbade honom
Inget mänskligt var honom främmande
Han såg världen underifrån
Flykting var han, förföljd och förklarad sinnessjuk
I ångest, under tortyr och med en helvetisk död,
delade han människans villkor till det yttersta
Hans vänner svek honom i Getsemane
Gränslös kärlek väjde inte för dödsriket
I det definitiva och bottenlösa mörkret
besegrade Jesus döden
I jordens mörker brast vetekornet,
livet började om

L

April
1 Palmsöndagen. Tema: Vägen till korset
Med Bach genom stilla veckan, kl 12 i Domkyrkan
2 Vecka 14
3 Med Bach genom stilla veckan, kl 12 i Domkyrkan
4 Med Bach genom stilla veckan, kl 12 i Domkyrkan
5 Skärtorsdagen. Tema: Det nya förbundet
6 Långfredagen. Tema: Korset
7 Påsknattsmässa
Påskafton. Tema: Genom död till liv
8 Påskdagen. Tema: Kristus är uppstånden
15
9 Vecka
Annandag påsk. Tema: Möte med den uppståndne
10 Påsklov
11 Påsklov
12 Påsklov
13 Påsklov
14 Filmvisning i Domkyrkan kl 20
15 Tema: Påskens vittnen
16 Vecka 16

17
18
19
20
21
22 Tema: Den gode herden
23 Vecka 17
24
25
26 Babykonsert, Terra Nova kyrkan
27
28
29Tema: Vägen till livet
Valborgsmässoafton. Lovdag, skolorna
30 Vecka 18
Månadens tips: Klockan 23 på Påskafton
firas Påsknattsmässa i Visby domkyrka - ta
med en vän och kom!

ivet skulle upphöra om inte frön
begravdes i den mörka jorden och dog.
När livet går förlorat, så segrar livet. Den
som ger sig själv åt andra dödar ett stycke
själviskhet. Den människan vinner liv,
oväntat och plötsligt. Vi förlorar nämligen
inte basen för vårt liv om vi släpper taget.
Tvärtom. Det rinner till.
Påskdramat är inte möjligt att förpassa till
historien utan är något som pågår varje dag.
Det finns oändligt många människor som
torteras och förnedras, som töms på blod
och livsmening i människornas värld. Det
skedde i går, det sker i dag och det kommer
att ske i morgon. Runt om vårt klot tvingas
människor att uppleva påskens smärta på
sin egen kropp.
Uppståndelse betyder att det som blivit
fördärvat och förstört återställs. Det gäller
inte bara på det kosmiska planet utan också i
våra egna liv. Det som förstörts i en relation,
det som gått sönder i ett äktenskap, det som
gått i stå, en grå vardag…allt kan genomgå
påskdramats mysterium. Påskerfarenheten
ropar rakt in i vårt liv: Ge inte upp, hur
mörkt det än ser ut!
Glad påsk!

Mats Hermansson, Domprost

Maj
1 Första maj
2
3
4
5
6 Tema: Att växa i tro
7 Vecka 19
8
9 Gotlands kyrkvecka
10 Gotlands kyrkvecka
11Gotlands kyrkvecka
Konfirmation, Domkyrkan
12 Gotlands
kyrkvecka
Gotlands kyrkvecka
13 Bönsöndagen. Tema: Bönen
14 Vecka 20
15
16

E
17 Kristi himmelfärds dag. Tema: Herre över allting
18 Primörpremiären
Lovdag, skolorna
19
20Tema: Hjälparen kommer
21Vecka 21
22
23
24
25
Konfirmation, Domkyrkan
26 Pingstafton
27 Pingstdagen. Mors dag. Tema: Den heliga Anden
Annandag pingst. Tema: Andens vind över världen
28 Vecka 22
29
30
31
Månadens tips: Pilgrimsmässa med mycket
körsång under ledning av Anders Nyberg,
lördag 12/5 kl 20 i Visby domkyrka.

n gång om året samlas ett par hundra
personer i Visby för att under några
dagar diskutera, utveckla, inspirera, mötas
och kanske till och med ta ansvar för kyrkans
roll i dagens samhälle och framtiden. 2012
går den fjärde Gotlands kyrkvecka av stapeln
och man kommer detta år att få inspiration av
bland andra prästen och författaren Fredrik
Modéus, aktuell med boken ”Konturer av
tro”. Två andra seminarieledare är Fredrik
Beverhjelm & Rickard Bonnevier som år
2011 fick priset ”årets förnyare i Svenska
kyrkan” för sitt konfirmandarbete i Lund;
”de 24 äventyren”.
Gotlands kyrkvecka är öppen för vem
som helst som vill ta ett ansvar för
kyrkans roll i samhället och känner ett
engagemang för kyrkans framtid. Förutom
de tre förmiddagarna med seminarium
för alla deltagare så finns det i år 24
eftermiddagsseminarier att välja bland,
till exempel kommer Gråboprojektet att
presenteras, samarbetet mellan Svenska
kyrkan och Svenska fotbollsförbundet
diskuteras, du kan få en guidning i religiös
mångfald eller gå på en pilgrimsvandring
längs Visbys gator.
Under kyrkveckan firas också mässor, så
klart! Varje morgon och kväll klockan 8,
vanligtvis i Domkyrkan. Välkommen!

Juni
1
2
3 Tema: Gud - Fader, Son och Ande
4 Vecka 23
5
6 Sveriges nationaldag
7
8 Studenten i Visby
9
10 Tema: Vårt dop
11Vecka 24
12
13
14
15Skolavslutning
16

Tro, hopp och kärlek

17Tema: Kallelsen till Guds rike
18 Vecka 25
19
20
21
22 Midsommarafton
23 Midsommardagen. Tema: Skapelsen
24Tema: Den Högstes profet
25 Vecka 26
26 Bergmanveckan inleds
27
28
29
30

Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk,
den brusar inte upp,
den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten,
men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den,
allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek,
dessa tre,
och störst av dem är kärleken.
(1 Kor 13:4--7, 13)

S

tort, litet, påkostat eller enkelt...oavsett
hur ni väljer att gifta er så är ni välkomna!
En vigsel i kyrkan behöver inte alls vara stor
och pampig med många gäster, dyr klänning
och påkostad fest. Vigseln ska vara ett stort
och högtidligt ögonblick för Er, ett minne
att vårda ömt och ta fram när vardagslivet
känns grått.

Månadens tips: visa din kärlek till de som står
dig nära i livet - det är lätt att glömma!

A

Juli
Almedalsveckan - SD
1 Tema:
Att inte döma
Almedalsveckan - MP
2 Vecka 27
3 Almedalsveckan - M
4 Almedalsveckan - V
5 Almedalsveckan - FP
6 Almedalsveckan - C
Domkyrkan
7 Konfirmation,
Almedalsveckan - S
Almedalsveckan - KD
8 Tema:
Sönd mig
9 Vecka 28
10
11
12
13
14
15Tema: Efterföljelse
16 Vecka 29

17
18
19
20
21 Barndagen i Almedalen
22 Tema: Jesus förhärligad
23 Vecka 30
24
25
26
27
28
29 Tema: Andlig klarsyn
30 Vecka 31
31

lmedalsveckan präglar de flesta
Visbybors vardag under juli månad.
Antingen väljer man att fly stan, eller
så kanske man ser möjligheterna till
vidareutbildning, nya möten, engagemang,
inspiration och folkbildning dessa aktiva,
annorlunda juli-dagar.
Visby domkyrkoförsamling vill medverka till
mötesplatser för goda samtal om de viktiga
framtidsfrågorna. Lekfolk, professionella,
media, politiker, organisationer med flera
- olika aktörer som representerar stora
delar av det svenska samhället - möts
och interagerar omkring samhälls- och
värderingsfrågor under Almedalsveckan.
Tradition och förnyelse bryts mot varandra.
I detta finns kyrkan. Framförallt på två sätt:
I det pågående samtalet; Vilka frågor rör
sig i folkdjupet? – kyrkan finns med för att
lyssna, ta tempen och lära. Vilka frågor är
aktuella för kyrkan – vad vill vi som kyrka
bidra med, finns det viktiga frågeställningar
som förtigs av samtiden?

Genom att vandra tillsammans med vår
samtid; genom att ta samtidens frågor på
allvar – för de är också kyrkans. Genom
att delta i andras samtal, inbjuda till egna
Månadens tips: lyssna på våra politiker! Nikodemus- och använda kyrkans rika rum, rit och arv.
samtal i domkyrkan, må-fr kl 22 i Almedalsveckan. Tillsammans praktiserar vi kyrka!

M

Augusti
1
2
3
4
5 Medeltidsveckan
Tema: Goda förvaltare
6 Medeltidsveckan
Vecka 32
7 Medeltidsveckan
8 Medeltidsveckan
9 Medeltidsveckan
10Medeltidsveckan
11Medeltidsveckan
Medeltidsveckan
12Tema:
Nådens gåvor
13 Vecka 33
14
15Gotlands orgeldagar
16Gotlands orgeldagar

17 Gotlands orgeldagar
18 Gotlands orgeldagar
Gotlands orgeldagar
19 Tema:
Tro och liv
20 Vecka 34
21 Höstterminen börjar, skolorna
22
23
24
25
26Tema: Friheten i Kristus
27 Vecka 35
28
29
30
31

edeltidsveckan aktualiserar en tid
då kyrkan rådde som samhällsaktör.
Det var det kyrkliga studieförbundet som
var initiativtagare till veckan, som idag
har utvecklats till ett mycket stort publikt
evenemang. Där människorna är, är kyrkan
- sålunda är kyrkan under medeltidsveckan
på sin hemmaplan. Det händer mycket i och
kring Visby domkyrka denna vecka. Dels
många olika gudstjänster och konserter, men
domkyrkoplanen har också blivit spelplats
för såväl ”Maria-teater” som gycklarspel.
Med sin unika scen nedanför kyrkberget,
med grässlänten som åskådarrum och själva
kyrkan som fond är evenemangen välbesökta
dessa vanligtvis varma augustidagar.

A

ugusti är också höststart - skolorna
börjar och så gör även många av de
verksamheter för barn och unga som vi
erbjuder. Öppen verksamhet för föräldrar
med barn, juniorer, miniorer, barnkör, öppet
hus för mellanstadiebarn och scouter är
något av utbudet. För aktuell information
om alla verksamheter se affischer, annonser
i dagstidningarna eller på webben; www.
svenskakyrkan.se/visby.
Månadens tips: fundera lite över hösten som
är i antågande - kanske finns det någon kurs du
vill gå, något nytt att lära, nya människor att
möta... Vi har grupper om tro och livsfrågor,
kolla webben för aktuell information...

K

September
1
Diakonins månad inleds
2 Tema: Medmänniskan
i Visby
3 Kyrkogårdskongress
Vecka 36
4 Kyrkogårdskongress i Visby
5 Kyrkogårdskongress i Visby
6
7
8
9 Tema: Enheten i Kristus
10 Vecka 37
11
12
13
14
15Fårönatta
16Tema: Ett är nödvändigt

17 Vecka 38
18
19
20
21
22
23 Tema: Döden och livet
24 Vecka 39
25
26
27
28
29
30 Tema: Änglarna
Månadens tips: vilka orättvisor finns i din närmaste
omgivning? På vilket sätt kan du hjälpa till? Prata
inte bara om det goda - gör det!

onfirmanderna är samlade, prästen tar
upp en femhundring och håller den i
luften och frågar: ”vill någon ha den här
sedeln?” Alla räcker upp handen. Prästen
knöglar ihop sedeln, släpper den på golvet och
trampar på den, därefter frågar hon återigen
konfirmandgruppen om det är någon som
vill ha femhundringen. Alla konfirmander
håller åter upp sina händer. ”Varför?” frågar
prästen. En av killarna svarar: ”det är ju
fortfarande en femhundring”.
Det här kan vara en bild för människovärdet.
Hur livet än far med oss, hur vi än blir
behandlade är vi i Guds ögon alltid
okränkbara och oändligt värdefulla.
Under konfirmandtiden diskuterar vi
tillsammans de stora livsfrågorna. Vem är
jag? Vad är Gud? Vad är meningen med
livet? Varför existerar krig, svält och ondska?
Det innebär också läger, lek och bus, samt
möjligheten att hitta nya vänner.
Hit är alla välkomna, sökare, troende och
tvivlare, döpta som odöpta.
Vanligtvis är man konfirmand under det året
man går i åk 8, men vi har även gymnasieoch vuxenkonfirmation. Många stannar
kvar i vår verksamhet efter konfirmandtiden,
en del får ledaruppdrag, andra åker på
pilgrimsresor.

Text: Pia Tofténius

V

Oktober
1 Vecka 40
2
3
4
5
6 Visbydagen
7 Tema: Att lyssna i tro
8 Vecka 41
9
10
11
12
13
14 Tacksägelsedagen. Tema: Lovsång
15 Vecka 42
16

17
18
19
20
21Tema: Att leva tillsammans
22 Höstlov
Vecka 43
23 Höstlov
24 Höstlov
25 Höstlov
26 Höstlov
27
slutar, flytta tillbaka klockan en timme
28 Sommartid
Tema: Samhällsansvar
29 Vecka 44
30
31
Månadens tips: trådlös bön! Du kan be på webben
också, klicka in på www.svenskakyrkan.se/be

isste du att svenskarna ber mycket, ofta
för sig själva. Att de flesta samtal med
Gud sker mitt i vardagen, mellan hem, jobb
och skola, eller i naturen. Vi ber också när vi
upplever starka känslor: lidande, vrede och
bubblande lycka.
Många ber i stillheten på kvällen eller på
natten. Många besöker också kyrkorummen
för att be. Här finns möjlighet att skriva sina
böner på små lappar som sedan bärs in i en
av veckans mässor.
Bönen är hjärtats samtal med Gud. Den är
ofta privat och personlig, riktad till livet
eller dess källa och ursprung. Om inte orden
kommer av sig själva när du vill be, kan du
ta hjälp av böner som skrivits ner av andra.
I kyrkorna finns olika bönböcker att låna
eller köpa.
Den mest kända bönen är den som Jesus
lärde sina lärjungar. Den finns på alla språk
och kallas vanligen Herrens bön;
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet. Amen.

V

November
1
2 Öppet hus på kyrkogårdarna
hus på kyrkogårdarna
3 Öppet
Alla helgons dag. Tema: Helgonen
Brahms Requiem
4 Konsert,
Alla själars dag. Tema: Vårt evighetshopp
5 Vecka 45
6
7
8
9
10
dag
11Fars
Tema: Förlåtelse utan gräns
12 Vecka 46
13
14
15
16

17
18 Tema: Vaksamhet och väntan
19 Vecka 47
20
21
22
23
24
25 Domsöndagen. Tema: Kristi återkomst
26 Vecka 48
27
28
29
30

isste du att närmare 2000 barn, unga
och vuxna på Gotland regelbundet
sjunger i kör? I domkyrkoförsamlingen
finns ett tiotal körer - allt från körer för
riktigt små barn, till ungdomskörer och ett
brett urval av vuxenkörer. Oavsett om du
är en erfaren körsångare eller nybörjare
så är du välkommen. Kontakta någon av
församlingens musiker så hjälper de dig att
hitta rätt.
Församlingen har också förmånen att gästas
av körer från andra delar av landet, något
som berikar vårt musikliv och låter oss få
lyssna till många olika musikaliska uttryck
och stilar.
Förutom den regelbundna körverksamheten
så erbjuder församlingen ett digert musikutbud. Som återkommande arrangemang varje
år ser vi Gotlands orgeldagar i augusti, Requiem med Oratoriekören, solister och medverkande orkester i Allhelgonahelgen, samt
Excelsisdagarna som varje år återkommer
mellan jul och nyår. Dessutom många olika
konserter och mässor under året, både med
församlingens egna musiker såväl som musikarrangemang i samverkan med andra.
Månadens tips: delad glädje är dubbel glädje
- gör något för en vän! Baka en kaka, sjung
en sång, erbjud att sitta barnvakt en kväll...

Domkyrkans krubba är skapad av konstnärinnan
Margaretha Ingelse 1981. Figurerna är mycket
vackert skulpterade och vita. Vid sidan av stallet
placerade Margareta två barn, som förundrade
tittar in i stallet. Hon tyckte att det var viktigt att
alla barn som står inför krubban skulle känna sig
delaktiga.

D

December
1 Världsaidsdagen
kyrkans julinsamling börjar
2 Svenska
Första advent. Tema: Ett nådens år
3 Vecka 49
4
5
6
7
8
9 Andra advent. Tema: Guds rike är nära
10Vecka 50
11
12
13Luciadagen
14
15
16Tredje advent. Tema: Bana väg för Herren

17 Vecka 51
18
19
20
21
22
23 Fjärde advent. Tema: Herrens moder
Vecka 52
24Julafton.
Tema: Den heliga natten
25 Juldagen. Tema: Jesu födelse
Excelsisdagar
26Annandag
jul. Tema: Martyrerna
27 Excelsisdagar
28 Excelsisdagar
29
30
Vecka 1
31 Nyårsafton

et är julaftonsmorgon i Visby
domkyrka. I koret har bordet för
julkrubban placerats. Allt är i ordning för
samlingen kring julkrubban. Husen och
stallet i Betlehem är redan utplacerade,
oxen och åsnan står i stallet, men krubbans
huvudpersoner finner vi ännu så länge på
ett bord lite vid sidan av. Det är speciellt
att vara i kyrkan den här morgonen. Hela
kyrkorummet andas förväntan. Klockan är
snart tio.
Porten öppnas och snart fylls koret av
förväntansfulla barn med föräldrar och mor/
farmödrar med barnbarn från fastlandet
på besök. En och annan farfar och morfar
har också hittat hit. Orgeln intonerar
psalm 126 - Ett barn är fött på denna dag
,sjunger vi, och medan prästen berättar
om skattskrivningen, Josef och Maria och
herdarna, bär några barn fram figurerna
och placerar dem i krubban. Lyckligast
är barnet som får bära fram Jesusbarnet.
Under psalmsång - Gläns över sjö och
strand - vandrar stjärnan in för att lysa över
stallet och visa vägen för de tre vise männen.
Så är krubban fullbordad och alla barn får
komma fram, titta, fråga och beundra.
Text: Wiveka Schwartz

Månadens tips: tänk igenom året som varit.
Blev det som du tänkt? Vad kan du göra för
att nästa år ska bli som du vill? Le mot den du
möter och du får ett leende åter!

kontakt

Vad tyckte du? Har du använt
almanackan? Var den bra, dålig, fin, trist,
informativ, innehållslös, tänkvärd...
Dina synpunkter är viktiga för oss.

Visby domkyrkoförsamling
Besöksadress:
Norra Kyrkogatan 2
Postadress:
Norra Kyrkogatan 4
621 55 VISBY
Tel 0498-20 68 00

1. Använde du almanackan?
a) Jag använde den hela året
b) Jag använde den lite grann
c) Jag använde den inte alls

Kyrkogårdsoch fastighetsförvaltningen
Peder Hardings väg 14
621 45 VISBY
Tel 0498-20 68 80

2. Vad tyckte du om bilderna?
a) Bra
b) Lite tråkiga
c) Varken eller

visdom

3. Vad tyckte du om texterna?
a) Informativa
b) Inget nytt
c) Ointressanta

Ansvarig utgivare:
Domprost Mats Hermansson
mats.hermansson@svenskakyrkan.se

Redaktör/layout/original:
Åsa Höjer

4. Helhetsintryck
a) Mycket positivt
b) Den går att utveckla
c) Inget för mig

asa.hojer@svenskakyrkan.se

Fotografer detta nummer:
Jonas Valthersson, Pia Tofténius,
Åsa Höjer

Övrigt:
Skicka eller e-posta in dina kommentarer
senast 1 november 2012 till:
Visby domkyrkoförsamling,
Norra Kyrkog 4, 621 55 Visby
E-post: visby.domkyrko@svenskakyrkan.se
Märk kuvertet/e-post ”almanacka 2012”.
Vi lottar ut 3 st böcker om Visby domkyrka,
”Sankta Maria”, bland er som svarar
så glöm inte att skriva din adress eller
telefonnummer.

www.svenskakyrkan.se/visby

Tryck:
IVisby Tryckeri AB
Detta är ett specialnummer av VisDom och delas ut som samhällsinformation till alla hushåll i Visby
domkyrkoförsamling. Nästa nummer planeras till mars 2012.
Kulturarrangemang i
samarbete med Sensus.

