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En tidning från Visby domkyrkoförsamling
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Tystnaden

Varje torsdagskväll sedan ett par år
tillbaka är det meditation i Domkyrkan.
Det är en öppen meditationsgrupp
vilket innebär att vem som helst får
komma, ingen anmälan krävs och inga
förkunskaper behövs. Ledarna visar dig
hur du ska sitta och svarar på frågor
innan eller efter om det är något
du funderar på. Jag sökte upp Anna
Benderix, en av ledarna, för att ta reda
på lite mer inför höststarten.
- När jag flyttade till Visby för några år
sedan gick jag till Domkyrkan och frågade
efter en meditationsgrupp, berättar Anna
Benderix.
Det fanns en grupp som hon gick med i och
för två år sen föll det sig naturligt att, tillsammans med Christina Johnnysdotter, ta
över då dåvarande ledare slutade.
Anna har mediterat i många år och gått
flera kurser i meditation och avspänning.
- På Berget i Rättvik gick jag en introduktionskurs 1997, berättar hon. Där är öppet
för alla och folk kommer dit av många lika
anledningar. Det handlar om kroppen och
själen tillsammans. Om hållning, kroppsmedvetenhet och att frigöra andningen.
Men också om det ordlösa.
- Livet idag är så mycket buller och det
här med alla ord, allt som måste sägas. Vi
tvingas bära och förhålla oss till allt som
händer i världen.
Vi träffas hemma hos Anna som bor
centralt i Visby med utsikt både över hav,

hustak och gågatan nedanför. Ändå vilar
här ett lugn. De udda stolarna i köket ger
ett charmigt intryck och jag bjuds på kaffe
med varm mjölk i stor mugg.
- Meditation handlar om att släppa taget,
säger Anna, att låta saker komma till en.
Hon påpekar flera gånger att det inte finns
något mål, ”vägen är målet”. Att meditation är ett ständigt resande. Det handlar
också om disciplin. Att ta sig tid fastän
man kanske inte tycker att det finns tid.
- Man måste hitta sin egen rytm, många
mediterar på morgonen men jag gör det
nästan alltid på eftermiddagen eller tidigt
kväll. 20-25 minuter för att komma in i
den andra andningen, släppa tankarna på
det som oroar.
Det var när Anna åkte på den första kursen
till Berget som hon upptäckte hur trött hon
egentligen var.
- Jag var sliten. Man lever i ett sånt tempo
idag, suckar hon och påpekar, mer sakligt;
meditation är inget hokus pokus, stressnivåerna sjunker.
De personer hon mött under åren som
meditationsledare har ibland delat med sig
av erfarenheter. En kvinna berättar att hon
idag inte städar lika noggrant. Man lär sig
välja bort. För många leder meditationen
till att man börjar söka efter något mer.
Man blir nyfiken, vill läsa mer och hittar
kanske ett djup inom sig själv man inte
kände till.
- Vi har så många krav idag på att det ska
hända saker, säger Anna eftertänksamt, och
fortsätter; vi måste våga hitta stillheten. Efteråt, senare, kan man upptäcka saker.

Lugn musik, klassiskt, jazz, strömmar
sakta ur radion i vardagsrummet. En ängel
blickar ut genom köksfönstret och möter
en mild vindpust som letat sig in.
- Tiden har blivit längre, säger Anna, nästan förvånat. Hon tittar på köksklockan
där den hänger på väggen.
- Jag har tagit klockan och tänjt ut den.
Hon skrattar till. Jag ser bilden framför
mig, Salvador Dalis berömda målning,
Anna som drar i klockorna så att de blir
större, ojämna, mjuka. Men så den nästan
stilla varningen:
- Men man får inte ha för höga förväntningar. Meditation är ett slags arbete, en
process, inte ett mål.
De senaste året har Anna Benderix gått en
utbildning på Berget för att blir meditationsledare. Den handlade mycket om hur
man tar hand om människor och om olika
psykiska processer.
- När man blir väldigt stilla händer saker,
förklarar hon.
Anna, som är pedagog i botten, kände i
kursen en bekräftelse på att hon förstått
rätt mycket.
Jag frågar om meditationen i Domkyrkan.
Kan vem som helst lära sig meditera? Kan
man komma och gå, eller hur fungerar
det?
- En del är att lära sig, en del att vara där,
svarar Anna.
Hon poängterar vikten av att komma i tid,
för att inte störa.
- Meditation är beroende av ett absolut
lugn och kyrkorummet är en bra lokal.

finns där

Men en liten del i meditationen är också
att kunna vara i sig själv, att inte låta sig
störas.
Att det finns en öppenhet är också viktigt,
menar hon.
- Jag vill att det ska vara öppet för alla, sökare, troende, kristna. Och man ska kunna
komma och gå från gång till gång, så är
det idag med många medan några har varit
med från starten.

Utdragna klockor till trots, vår avsatta tid
för mötet börjar lida mot sitt slut, men jag
har ännu någon fråga kvar för att stilla
min nyfikenhet. Vad har meditationen lärt
Anna? För även om resan är utan mål,
tiden blivit längre och ledarkursen gett
henne bekräftelse på kunskap så känns det
som det borde finnas något mer.
- Meditationen har lärt mig att släppa taget, att vänta in – saker kommer till mig,
och att räta på ryggen, både mentalt och
fysiskt, säger hon och sträcker lite extra på
sig.

- Jag börjar förstå och finna mig själv.
Meditationen startade upp ett sökande.
Jag söker fortfarande. Livet är en resa. Det
finns inget mål.
text och foto: åsa höjer

Läs mer om Stiftelsen Berget och meditation i
Domkyrkan på nästa sida.

Fakta om stiftelsen Berget

Meditation i Visby domkyrka

En öppen mötesplats som ger vila, kunskap
och andlig styrka för våra liv. Vår kallelse
är Kyrkans synliga enhet, vänskap, gemenskap och andlig fördjupning. Vi arbetar
inom Svenska kyrkan med bred ekumenisk
samverkan för att erbjuda retreater, kristen
djupmeditation, kurser, gudstjänster och
gemenskap för alla människor.
Berget är en ideell stiftelse i Svenska kyrkan som vuxit fram ur Stiftsgården i Rättvik. Verksamheten är öppen för alla intresserade, oberoende av trostillhörighet. Ca
2500 personer deltar i kurser och retreater
varje år.
På Meditationsgården lär man ut kristen
djupmeditation enligt za-zenmetoden. Zazen betyder ”sitta till stillhet”. Det är en
metod som för in i en avspänning som
samtidigt är vakenhet och uppmärksamhet.
Det som anmäler sig av sådant som varit
gömt under olika försvar, kommer upp till
medvetandet i den takt man själv orkar
med. Övningarna i kroppskännedom är
enkla men mycket verksamma. Med all
tydlighet erfar vi att människan är en
fysisk-psykisk andlig helhet.

Att sitta sig till stillhet
Kristen djupmeditation i Domkyrkan.
Varje torsdagskväll kl 18-19.
Inga förkunskaper krävs. Ingen kostnad.
Du behöver inte anmäla dig, men kom i tid.
Höstens meditation börjar torsdag 22/9
och håller på till och med 15/12.

”Var medveten om den längtan
som alltid funnits inom oss.
När kroppen är i ro ber den.”
			

Wilfrid Stinissen

Källa: www.berget.se
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Visby domkyrkoförsamling ska under år
2011 skriva en ny församlingsinstruktion,
dvs ett grundläggande måldokument som
berättar vad församlingen är och vill vara.
Den beskriver kyrkans grundläggande
uppgift: att fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och
mission. Församlingsinstruktionen ska
också presentera de särskilt prioriterade
områdena som församlingen arbetar aktivt
med.

undervisning/lärande

Som ett led i processen bjuder vi nu in till
fyra inspirationskvällar öppna för vem
som helst att delta i. Våra gäster kommer
att berätta utifrån sina egna erfarenheter
inom respektive område och det finns tid
för samtal, diskussioner, frågor och fika.

gudstjänst/musik

Det kostar inget att delta, men anmäl gärna
ert deltagande till vår församlingsexpedition,
tel. 0498-20 68 00.
Plats: Församlingshuset vid Domkyrkan

Håkan Holmlund, präst

13 september kl 19.00

mission/utåtriktat
KG Hammar, ärkebiskop em.

27 september kl 19.00

Sven-Bernhard Fast, biskop

18 oktober kl 19.00

diakoni/socialt arbete
Boel Skoglund, diakon

1 november kl 19.00

närhet

Kura skymning...
får vi bjuda på lite boktips så här när höstmörkret börjar komma

Om godhet och varför den gör all skillnad
i världen av Desmond Tutu och Mpho Tutu
I Om godhet berättar Desmond Tutu tillsammans med sin dotter Mpho om sin tro
på det goda i människan - den godhet som
Gud har lagt i hennes väsen.
Blodläge av Johan Theorin
Genom kalkstenen vid den öländska kusten löper blodläget, ett mörkrött stråk som
man förr sades vara förstenat blod från en
strid mellan trollen inne i berget och älvorna på alvaret.
Blodläge är den tredje boken i Theorins
planerade kvartett med Öland som spelplats.
Kristen djupmeditation av Wilfred Stinissen
Många människor i vår tid längtar efter
fördjupning, stillhet och frid - ett sökande
efter kontakt med det gudomliga, ja, erfarenhet av Gud. Somliga vänder sig till yoga
och zen. Och visst är det sant att österlandet
erbjuder västerlänningen vissa hjälpmedel,
som kan hjälpa honom att samla ihop de
spridda bitarna av hans väsen. Det främsta av dessa hjälpmedel går under namnet
djupmeditation. För många är det kanske
okänt att den funnits inom kristendomen
ända från dess allra första tid.
Denna bok beskriver en ny form för kristen djupmeditation som tar särskild hänsyn
till de svårigheter nutidsmänniskan har så
snart hon försöker börja koncentrera sig.
Att älska livet mer än dess mening
av Owe Wikström.

En reflektionsbok som är mer praktiskt
orienterad än författarens tidigare böcker.
Den spänner över sju veckor med en text
per dag där varje veckodag är kopplad till
ett existentiellt ord eller symbol.
Konsten att sätta smarta mål - och att nå
dem av Anna Jakobsson Lund.
100 sidor om konsten att sätta smarta mål.
Du får till exempel lära dig hur du jobbar
bättre, inte mer, hur du vet när du är framme och hur du gör för att orka hela vägen
fram till målsnöret.
Från urskog till storstadsdjungel
av Jan-Åke Alvarsson.

Författaren har valt att presentera sju olika
samhällen utifrån vilket försörjningssystem
de har. Det är en klassifikation som kommer från ”kulturekologin”. I boken möter
vi samlar- och jägarfolk, hackbrukarfolk,
herdefolk, intensivjordbrukare och folk
från den urban-industiella sfären - från
urskog till storstadsgjungel, från Afrika,
Amerika och Asien.

Om körsången i Visby Sankta Maria

Körsång – en av de mest vanligast förekommande fritidssysselsättningarna i hela Sverige!
Körsångare – den vanligast förekommande frivilligarbetaren i Svenska Kyrkan.
text : thomas fors
I Visby Sankta Maria har vi förmånen
att ofta gästas av körer från andra
delar av landet som gärna vill sjunga i
vår domkyrka, något som berikar vårt
musikliv och låter oss få lyssna till många
olika musikaliska uttryck och stilar. Som
en solid bas i utbudet finns naturligtvis
församlingens egna körer och i domkyrkan
finns många olika konstellationer med sina
egna profiler.

Oratoriekören arbetar främst i projektform
och presenterar vanligtvis en större
produktion under hösten. I Visby Sankta
Maria har det under de senaste åren blivit
en tradition att framföra ett rekviem på
Alla Helgons dag. I år blir det Mozart’s
rekviem som nu åter klingar under
domkyrkovalven. I oratoriekören samlas
såväl mer erfarna sångare som nytillkomna
sångare i alla åldrar. Kören samlas under

olika veckodagar under våren och
hösten för att vid All Helgona-helgen få
samverka med solister och orkester i årets
produktion.
I Bach-ensemblen samlas mer erfarna
körsångare. Gruppen var tidigare verksam
under namnet ”Nonetten” och har som
sitt signum att framför svensk a cappellamusik. Bach-ensemblen arbetar ofta med
den musikaliska uttrycksformen motett
– under våren 2011 med tonsättarnamn
som J S Bach och J Brahms. Repertoar av
J S Bach finns alltid med vid ensemblens
framträdande.
Konstellationen Collegium Cantorum är
en damkör som arbetar med en klassisk
sakral repertoar och framträder oftast i
gudstjänstsammanhang.

Foto: Jonas Valthersson ur boken Sankta Maria

Distlerensemblen är en specialiserad
körgrupp som fått sitt namn av den
tyske 1900-tals tonsättaren Hugo Distler.
Förutom tonsättningar av Distler arbetar
man vanligtvis med repertoar av Palestrina
men även med den samtida musikens
repertoar. Ensemblen har vid flera tillfällen
uruppfört Claes Holmgrens tonsättningar
av den finlandssvenska poeten Tua
Forsströms diker.

Diakoni

Diako

- att vara medmänniska

nins m

ånad,

Damterzetten är en nystartad mindre
körgrupp som hittills har framträtt i
konsertsammanhang.

septe

mber

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet,
respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.
”Vi pratar diakoni”

fyra onsdagskvällar
om diakoni - socialt arbete
Plats: Tjelvarv. 4, Visby
17.30 Drop-in, enklare förtäring
18.30 Program 19.30 Andakt & kaffe
Anmälan senast fred. kl 12 veckan innan resp.
kväll. Kostnad 20 kr. 0498-20 68 00 alt.
visby.domkyrko@svenskakyrkan.se

7 september
Vi lär oss stava till diakoni
Inger Hägg, stiftsdiakon

Vadå? Profetisk diakoni
Marie Larsson, diakon

14 september
Konkret diakoni i Sjukhuskyrkan,
på Birkagården, på häktet
Malin Martis, Carl-Runo Löf,
Hans Jansson, diakoner

21 september
Medmänniska - medberoende
Hans Jansson, diakon

28 september
Ung i världen - steget ut i livet
Maja Inde, diakon i Utlandskyrkan

Lördag 17 september
12.00 Stiftsmässa med diakonal prägel,
Plats: Visby domkyrka

Ungdomskören Schola CantorumVisbyensis
framför 4-stämmig a cappellarepertoar.
Kören visar att uttrycket ”ungdomsmusik”
har många olika schatteringar och även
kan bestå av musikaliska uttryck som
vi omedelbart inte förknippar med en
schablonartad bild av en ungdomskultur.

13.00 Panelsamtal & fika ”Hur är/kan diakonin
vara partner i skapandet av det goda samhället?”
Plats: Församlingshuset vid Domkyrkan
Hanna Westeren (S), Göran Wahlqvist (Röda
Korset) och fler repr. för ideella org., myndigheter
m.fl. Moderator: Biskop Sven-Bernhard

Söndag 18 september
11.00 Högmässa på diakonins dag.
Predikan: Marie Larsson. Plats: Visby domkyrka

Du kan vända dig till kyrkans diakoni:
- oavsett om du tillhör Svenska kyrkan eller ej
- oavsett vilken tro eller livsåskådning du har
- det är kostnadsfritt att träffa en diakon

Enskilt samtal - själavård

Frågor kring personliga relationer, livets mening eller
tron? Ibland behöver man hjälp att ”få ordning på
tillvaron”, både som ung och vuxen. Församlingens
diakoner möter människor. Vi får följa med en bit
på vägen och dela frågor kring tro, sorg, glädje,
ensamhet och relationer. Vi för inte journal och vi
har tystnadsplikt.

Medmänniska

Att vara diakon är också att vara en medvandrare
i livet. Våra diakoner kan till exempel hjälpa dig
som vill ha stöttning i möte med socialtjänst och
kommun.

”Sången ädla känslor föder” säger den
gamla devisen. Många körsångare vittnar
om den speciella gemenskapen som sången
föder inte minst i ett kyrkorum där sången
aldrig tystnat sedan 1225 då Visby Sankta
Maria invigdes!
FÖRSAMLINGSAFTON 23/10 kl 19 i
Församlingshuset. Inför Mozarts requiem.

Vill Du också sjunga i kör!?!

Nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna
till Oratoriekören (Mozarts Requiem i nov),
Damkören och Ungdomskören. Kontakta
körledaren Claes Holmgren på telefon 070655 81 45 eller hör av dig till församlingsexpeditionen, telefon 0498-20 68 00.
Novakören i Terra Nova kyrkan repeterar på
onsdagar. Kontakta Gunilla Schei för info,
tel. 26 55 80, 073-318 21 00.
På Tjelvarvägen 4 övar St Mikaels kör, torsdagar 18.30. Kontakta Hans-Gunnar Engström på tel. 070-618 88 23.

Känna efter

Kultur och livsfrågor

Kristendomens historia

Tillsammans vandrar gruppen genom trons
landskap. Vid olika stationer delar man
tankar om tro och liv. Här vävs din egen
livsresa samman med kristen tro. Gruppen
träffas regelbundet under ett år. Med i
gruppen finns både ledare från församlingens
medarbetarlag och medvandrare från förra
årets katekumengrupp. Om du vill så kan
medverkan i denna grupp leda till såväl
vuxendop som vuxenkonfirmation.

Vi använder aktuella filmer och böcker
för att samtal om livet och andligheten.
Fem onsdagskvällar i höst med början
12 oktober samlas vi för att dela tankar,
upplevelser och erfarenheter med varandra.
Vi i gruppen är vuxna med en andlig
längtan och ingen bestämmer vad som är
rätt eller fel. Nödvändiga förkunskaper är
livet vi levt så här långt.

Välkommen till en spännande vandring
i kristendomens historia med professor
Diarmaid MacCulloch som guide! Med den
uppmärksammade och hyllade BBC-serien
”Kristendomens historia” som grund får vi
följa några spår i kristendomen myllrande
historia. Till några av sammankomsterna
kommer vi också att få möta en inbjuden
gäst som får reflektera kring något av de
ämnen som serien behandlar. Till vem riktar
sig dessa kunskapsorienterande möten? Till
alla som känner att man vill fördjupa sina
kunskaper i kristendomens historia men
också till den vill få en ökad förståelse för
de olika religionsuttrycken som vi möter i
dagens mångreligiösa värld.

Katekumenatsgrupp

Ledare: diakon Hans Jansson och pedagog
Ingrid Lingvall. Som resurs i gruppen finns
också distriktspräst Martin Eriksson.
Anmälan till församlingsexpeditionen
senast 21 september, tel. 20 68 00.
Begränsat antal deltagare - först till kvarn.

Samtalsgrupp i oktober/november 2011

Samtalsledare: sjukhuspräst Camilla Vallhagen och domprost Mats Hermansson.
Vi ses onsdagar kl 18.30-20.30
12 oktober, 19 oktober, 2 november,
9 november och 16 november.
Anmälan till församlingsexpeditionen
senast 21 september, tel. 20 68 00.
Begränsat antal deltagare - först till kvarn.

Kunskapsorienterande möten

För sammankomsterna ansvarar församlingens kultursekreterare Thomas Fors.
Anmälan till församlingsexpeditionen, tel.
20 68 00 eller till thomas.fors@visbydf.se
Datum:
Lördag 24 september kl 10 – 12
Lördag 1 oktober kl 10 – 12
Lördag 15 oktober kl 10 – 12
Lördag 29 oktober kl 10 - 12

Prof. Diarmaid MacCulloch är professor i kyrkohistoria
i Oxford men också diakonvigd i Anglikanska kyrkan.
Hans bok ”A history of Christianity – The First Three
Thousand Years” som publicerades 2009, har kallats
“en milstolpe inom sitt område” av Rowan Williams –
ärkebiskop av Canterbury.

Lokal: Församlingshuset intill domkyrkan.
Deltagande sker utan kostnad.

Hallå där!
Ulla Cargelius, deltagare i fjolårets
katekumenatsgrupp
Hej Ulla, så trevligt att du ville ställa
upp på den här intervjun. Hur fick du
egentligen reda på att det skulle starta en
katekumenatskurs förra hösten?
Jag såg en annons i tidningen om att
det skulle vara en infoträff. Begreppet
katekumenat var inget jag kände till, men
jag cyklade dit för att se vad det var.
Vad fick dig att gå med i gruppen?
Jag ville söka mig till kyrkan, till en
kristen gemenskap. Jag har alltid haft en
Gudstro och gick i söndagsskolan när jag
var liten. Men nu saknade jag den andliga
gemenskapen. Jag ville uppdatera och
fördjupa mig.
Vad har katekumenatsåret betytt för dig?
Jag hade ett behov av att träffa andra
som jag, och det har jag gjort även om vi
som var med i gruppen var väldigt olika.
Vi fick en fin sammanhållning och det
var en spännande dynamik. I och med
Katekumenatet så hittar jag igen vägen
hem.

Hur går det till, vad gör man under året?
Katekumenatet följer kyrkoåret och det
var intressant med de olika temana. Jag
förstår Svenska kyrkan och liturgin bättre
nu. Känner mig hemma.
Alla i gruppen berättar och delar
erfarenheter och tankar. En stor del är
alltså också att lyssna. Det blev att man
pratade om saker som berör. En chans att
landa djupare.
På vilket sätt, om något, har
katekumenatet påverkat ditt liv?
Jag har fått en mer personlig tro och en
relation med Gud. Det bär, det håller. Jag
tycker att Svenska kyrkan ger mycket
stillhet och vila, man lyssnar in, man får
vila i tron här.
Under året fick jag svar på många frågor
och nya väcktes.
Vad finns det för krav på att gå med i en
katekumenatsgrupp?
Egentligen inga, men visst är det bra om
man känner att man är en sökare på något
sätt. Man behöver inte vara döpt och
konfirmerad, det får man möjlighet att bli
under året om man vill. Det finns heller

inga prestationskrav, känner man för att
bara vara tyst och lyssna en gång så är det
helt ok.
Din grupp slutade i våras, vad händer nu?
Vi fick en fin sammanhållning i gruppen,
så vi kommer säkert att fortsätta träffas
på olika sätt. Jag går också allt som oftast
i högmässan. När det startar en ny grupp
till hösten vill jag gärna finnas med som
medvandrare.
Medvandrare, vad innebär det?
Då är man med och planerar lite. Man
stöttar och pratar i gruppen, delar i
samtalen men håller en lite lägre profil.
Slutligen, om du skulle beskriva
katekumenatstiden för andra, vad skulle
du säga?
Jag har funnit en skatt som jag önskade
fler vågade upptäcka. Om man känner
att man har andliga behov, är nyfiken,
vill prata om livsåskådning – gå med i en
katekumenatsgrupp.
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studentkyrkan hösten 2011
Pluggar du på Högskolan på Gotland?
Kanske visste du inte att vi har en
speciell studentpräst och studentdiakon
- bara för Dig!

Vi finns för dig!

Under terminen finns vi på högskolan och
även på Rindi för någon After Work.
Kontakta oss gärna om du har förslag på vad
vi kan göra tillsammans... Eller om du bara
vill träffas och snacka lite!

Studentkyrkan
Helena Nikula, studentpräst
070-302 11 78
helena.nikula@visbydf.se

Händer i höst...
Studentfrukost + kyrkvinden

Torsdag 29/9 kl 8.30-10,
frukost i Församlingshuset vid Domkyrkan.
Därefter, kl 10, besök på Domkyrkans vind.
Anmälan senast 26/9, tel. 0498-20 68 00.
Kostnad 20 kr

Vill du ha någon att prata med?

Malin Martis, studentdiakon
070-315 75 61
malin.martis@visbydf.se

- enskilda samtal (ingen kostnad)
- sorgegrupp, för dig som förlorat en
anhörig (ingen kostnad)

International student?

www.svenskakyrkan.se/visby
www.facebook.com/visbydf

Are you from abroad and here to study for a
year or so... Welcome! The Swedish church
have a special priest and deacon working
with the students at Gotland University.
Feel free to contact us anytime! During the
year we offer special breakfastmeetings for
students, a night at the church of Visby and
of course you are always to participate in
our services etc. For more information, call
Helena or Malin. And, once again, warmly
welcome to Gotland!

Övernattning i Domkyrkan

Tisdag 15/11 - onsdag 16/11
Vi samlas i kyrkan kl 20.
Besök på vinden, andakt, fika,
övernattning i kyrkan...
Frukost morgonen efter.
Anmälan senast 11/11,
tel. 0498-20 68 00. Kostnad 20 kr.
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Man trivs där man behövs!
Det mänskliga mötet är kyrkans viktigaste uppgift - när får vi möta dig? Hur vill du möta andra? Ideella krafter behövs i höst till...

Barnverksamheten
Frivilliga önskas till minior- och juniorverksamheten på Tjelvarvägen och Församlingshuset. Kontakta Annelie Salomonsson, 076-527 67 64.

Matlagning på Birkagården
Personer som vill hjälpa till i matlagningsgruppen på Birkagården. Kontakta Tommy Wissing på telefon 070-574 20 06.

Nattjobb på Birkagården
Tycker du om att jobba med människor? Du kan få hjälpa till nattetid på Birkagården. Kontakta Tommy Wissing på telefon 070-574 20 06.

Domkyrkan - kyrkkaffe och bokbord
Till domkyrkan söker vi dig som vill hjälpa till med kyrkkaffet efter söndagens mässa. Ni jobbar alltid två och två.
Vi söker också dig som vill jobba med vårt bokbord. Främst på lördagar och söndagar i samband med gudstjänster och konserter.
För att hjälpa till i domkyrkan kontakta Charlotte Bachelder på telefon 070-444 26 50

Besöksgrupp
Vill du jobba med människor? Det finns i församlingen en besöksgrupp, vi träffas en gång i månaden i Visborgskyrkan och samtalar om vilka
som har behov av hembesök. Vill Du vara med? Kontakt Ingrid Lingvall för information, tel. 0498-20 68 64 alt. 070-354 32 93.

öppet i domkyrkan
hösten 2011

alla dagar 9-17

Planerar ni att gifta er? Så roligt!
Tänk på att boka er vigsel i god
tid, vår domkyrka är populär om
sommaren... Har ni frågor och funderingar, kontakta Monica eller Ylva
på expeditionen, de hjälper er gärna!
Tel. 0498-20 68 00

kyrklördag

gymnasiekonfirmation

babykonsert

“Tro i vår tid”
Visborgskyrkan. Samtal och fika.
10 september kl 14.00
biskop Sven-Bernhard
“Den nya ekumeniska kartan”
24 september kl 14.00
Helena Wangefelt Ström
“Heligt eller historiskt. Om kulturarvifieringen av kyrkorummet”

Hej! Missade du konfirmationen
när du gick i högstadiet? Kanske
hade du inte tid, kanske krockade
konfirmationen med andra aktiviteter
eller kanske verkade det inte så
intressant... Det är aldrig försent! I
vinter planerar vi att starta en grupp
för dig som går i gymnasiet eller
är i den åldern. Nyfiken redan nu?
Kontakta Pia Tofténius på tel.
070-608 11 19

Barn 0-12 mån m föräldrar
Onsdag 9 november
kl 10 och 13
Terra Nova kyrkan
Anmälan 20 68 00 senast 7/9

gruppverksamhet för barn
Tisdag
17.30-19.00 Juniorer (10-12 år)
Tjelvarvägen 4
18.30-20.30 Äventyrs- och utmanarscouter (12-17 år) Terra Nova
Onsdag
14.00-16.30 Miniorer (7-9 år)
Tjelvarvägen 4
Torsdag
16-17.30 Bäverscouter (6-7 år)
Terra Nova kyrkan
16-17.30 Spårarscouter (8-9 år)
Terra Nova kyrkan
17.30-19.00 Juniorer (10-12 år)
Församlingshuset
18.30-20 Upptäckarscouter (1011 år) Terra Nova kyrkan
Fredag
13.15-14.30 Mininova, barnkör
(från 7 år) Terra Nova kyrkan

fredax
Fest för mellanstadiebarn med disco,
kiosk, film m.m.
Terra Nova kyrkan
30 september kl 18-21
18 november kl 18-21
9 december kl 18-21
Vill du veta mer? Ring My Bergbäck,
tel. 20 68 72

öppen barnverksamhet
Måndag
9-12 Öppen verksamhet, (0-6 år)
Församlingshuset
Tisdag
9-12 Öppen verksamhet (0-6 år)
Församlingshuset
9-11.30 Öppen förskola (0-2 år)
Terra Nova kyrkan
9-11.30 Öppen verksamhet, Klapp
& klang (0-6 år) Visborgskyrkan
13.30-16.30 TeKy, Öppen
verksamhet för mellanstadiebarn,
Terra Nova kyrkan
Torsdag
9-12 Öppen verksamhet (0-6 år)
Församlingshuset
9-11.30 Öppen verksamhet, Klapp
& klang (0-6 år) Visborgskyrkan
Fredag
9-11.30 Öppen förskola (0-6 år)
Terra Nova kyrkan

leva vidare
Samtalsgrupp för dig som förlorat
en anhörig. Vi startar regelbundet
nya grupper.
Frågor och anmälan
Sjukhuskyrkan 26 89 52

music at noon

konfirmation
Prova-på-dag
För dig som är nyfiken på årets
konfirmationsalternativ.
Lördag 17/9 kl 13-15 Domkyrkan

Liten orgelkonsert och soppa.
Torsdagar jämna veckor kl 12
Konsert i Domkyrkan och soppa i
Församlingshuset.

www.svenskakyrkan.se/visby

familjeverkstad
Samtalsgrupp om föräldraskap.
Start torsdag 29/9 kl 18.30
i Terra Nova kyrkan.
Intresseanmälan och info 20 68 72
barbro.lindby@visbydf.se
my.bergback@visbydf.se

samtalsgrupp på terra nova
”Andliga samtal” med prästen Julius
Mehler. Samtalsgrupp för andligt
nyfikna. 10 gånger med start 5/10.
Onsdagar kl 15.30-17.00 på Terra
Nova kyrkan. Info och frågor, kontakta Julius på 070-211 69 88.
Varje onsdag kl 17.17 firas också
veckomässa på Terra Nova kyrkan.

blogg
Domprost Mats har börjat blogga.
Om livet, om att vara kyrka idag,
om det som händer ute i världen
och i världen här hemma i Visby.
Du hittar bloggen på
http://blogg.svenskakyrkan.se/
domprostmats

kontakt
Visby domkyrkoförsamling
Besöksadress:
Norra Kyrkogatan 2
Postadress:
Norra Kyrkogatan 4
621 55 VISBY
Tel 0498-20 68 00
Kyrkogårdsoch fastighetsförvaltningen
Peder Hardings väg 14
621 45 VISBY
Tel 0498-20 68 80
www.svenskakyrkan.se/visby

visdom
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