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volontär

visdom
En tidning från Visby domkyrkoförsamling

ett år som

Volontär i Visby
Visby stift är vänstift med Kirchenkreis
Soest i Nordrhein-Westfalen, Tyskland.
En av prästerna i Kirchenkreis gjorde
för några år sedan praktik på Gotland
och initierade sedan ett utbyte i
ungdomsarbetet stiften emellan. Nils
Neumann är den första volontären inom
detta arbete och förhoppningen är att
det nu ska bli fler...
- Jag tycker det är viktigt att ta ett år
”ledigt” för att bestämma sig för vad man
vill plugga, säger Nils och fortsätter:
- Det är bra att vara ensam någonstans.
Att bo ”halv-ensam” innan universitetet.
Många säger att det är det bästa året.
Här i Visby bor Nils inackorderad hos en
familj. Han lagar oftast sin egen mat, men
umgås en hel del med familjen och har lärt
sig mycket av värdfamiljens fyra barn.
- Det är jättebra med barnen, de är så bra
att prata med. Vuxna kan korrigera språket
ibland men vågar sällan avbryta.
Innan Nils kom till Sverige försökte han
lära sig lite svenska hemma i Tyskland med
hjälp av en bok och ett ljudband, men det
var jättesvårt.
- Jag förstod ingenting när jag kom hit,
men alla har hjälpt mig mycket, säger
han. En timme i veckan träffar han Örjan
och Birgitta Nygren, båda pensionerade
engelsklärare, för att prata svenska.
- Den första tiden var det svårt att tvingas
prata bara svenska, men idag går det bra.
I värdfamiljen pratade man till en början

engelska, men idag är det endast svenska
som gäller.
Som volontär i Visby domkyrkoförsamling
är Nils med i allt från ungdomsläger,
personalmöten
till
läxläsning
och
samtalsgrupper. Dessutom spelar han
varje onsdag bas på Ung-mässa. Och
så fixar han fika till ungdomsgruppen
och alla konfirmander. En stor del av
församlingens konfirmandarbete innebär
lägerverksamhet; hemmaläger i Visby,
helgläger på Gotland , sommarläger
på Öland... Nils är ledare i två av
Visbys
tre
konfirmandgrupper
–
Intensivkonfirmanderna (som träffas mest
på loven) och Sommarkonfirmanderna.
Varje vecka under höst- och vårtermin
träffas Veckokonfirmandgruppen. Här är
det Nils som fixar fikat!
- Det bästa med jobbet här i Visby är
folket jag träffar, säger Nils. Det är otroligt
trevliga människor! Det enda som är
lite tråkigt är att inte alltid hänga med
språkligt, berättar han.
Vad som är spännande är att den lyssnande,
perceptiva sidan har stärkts just på grund
av språket.
- I Tyskland är jag den som nästan alltid
pratar, så är det inte riktigt här.
När Nils var 17 år bestämde han sig för
att bli präst.
- Allt finns inom teologin, säger han och
jag ber honom förklara.
- Gamla språk som ger dig möjlighet att
översätta Nya och Gamla Testamentet.

Kyrkohistoria. Hur man sätter in Bibeln
i dagens sociala kontext. Praktiska saker,
psykologi, hur man tänker och hur man lär
sig predika.
Det var Nils lärare i hebreiska som
berättade för honom om teologi. Nils
känner sig idag säker på att han ska bli
just präst, även om han vet att vägen dit är
lång. Han är samtidigt öppen med att han
kanske kommer att tänka annorlunda om
några år.
- Jag kan föreställa mig att jag kan växa in
i rollen som präst, berättar han.
Som 14-åring var han konfirmand i
församlingen hemma i Soest. Och det var
inget konstigt med det, konfirmation är
ännu vanligt i Tyskland. Nils valde därefter
att fortsätta som ungdomsledare.
- Jag spelade i gudstjänstband, var med
som ledare på många läger, höll i andakter
och bibelstudier.
I Soest finns tre stycken Jugendkirsche –
ungdomskyrkor. Man jobbar här i projekt
med ledare och konfirmander. Arbetet
bygger till stor del på volontärer med få
anställda.
I juli avslutar Nils Neumann sitt volontärår
i Visby och till hösten väntar teologistudier
i Münster.
- När jag kommer tillbaka hit på semester
kommer det att kännas som att ha semester
hemma, avslutar Nils och det är väl ett
betyg så gott som något från en tysk som
valt att tillbringa elva månader av sitt liv
på Gotland.

A

tt åka ut i världen ett år
som volontär ger dig ett minne
för livet. Ofta berikar det så
pass att du i framtiden alltid
kommer att ha volontäråret
som en riktig milstolpe. Du får
nya vänner – kanske vänner
för livet. Du lär känna en ny
ort, ett nytt land, en ny kultur.
Kanske lär du dig ett nytt språk.
Många unga väljer att ta ett
sabbatsår mellan studier och
jobb för att göra en långresa. För
att finansiera resan måste man
få tag i jobb hemma. Väljer du
istället att åka som volontär är
det vanligt att resa, boende, mat
och en extra fickpeng ingår. Det
du ”betalar” med är din tid och
ditt engagemang under perioden
du är på plats som volontär. Ett
lite annat sätt att se världen helt
enkelt!

”

Många säger
att det är det
bästa året!

Svenska kyrkans församlingar
i utlandet söker då och då
volontärer. Dessutom kan du
som är mellan 18 och 30 år åka
som volontär inom programmet
”Ung i den världsvida kyrkan”.
Genom Ungdomsstyrelsen går
det också att ansöka om att åka
till ett annat europeiskt land.
Gör som Nils Neumann och ta
chansen du också!
Länkar
www.svenskakyrkan.se
www.ungdomsstyrelsen.se

text och foto: åsa höjer

frivilliga

vardagshjältar

Jag tar bussen ut till Terra Nova, en tio
minuters resa för mig till en värld lite
annan än såväl Visby innerstad som
Östercentrum. Här cyklar barnen runt
i lugn och ro. En gammal man är ute
och rastar sin hund. Med mig på bussen
visar sig ett par av dagens lunchgäster
vara. Det är ännu lite gråmulet ute, men
väl inne i kyrkan välkomnas jag av både
ljus och värme.
Varje tisdag serveras soppa i Terra Nova
kyrkan. Helene Blomér, som är husmor här
sen nio år, startade i höstas soppluncherna
på prov och de visade sig bli populära.
- Innan hade vi bara ”tisdagsträffen” på
eftermiddagen, nu kan man komma lite
tidigare, äta soppa och umgås lite mer,
berättar Helene.
Luncherna följs varannan vecka av
”Terra Nova gemenskapen”, en öppen
sällskapsgrupp som bygger på den
tidigare syföreningen, och varannan
vecka av ”Tisdagsträffen” där man alltid
har en inbjuden gäst som berättar eller
kanske spelar musik. Denna vecka är det
gemenskap och de flesta verkar känna
varandra rätt bra, även om det faktiskt
visar sig vara ett par rätt nya besökare här

också.
- Man behöver komma ut och träffa lite
folk, säger Britta Sundström.
- Ja, man söker lite av det sociala,
instämmer Eivor Daun. Hon fortsätter:
- Atmosfären här skapar ett lugn. Man
känner sig både välkommen och behövd.
Eivor är, liksom Britt och flera av de andra
på plats denna dag, även frivillig här i
Terra Nova kyrkan. Varje tisdag hjälper
hon Helene med lunchen samt fixar fika åt
barnen som kommer på TeKy - en öppen
verksamhet på tisdagseftermiddagar för
alla som går i trean och mellanstadiet.
- För sju år sen, när jag var nybliven
pensionär, ville jag ha något att göra och
fick chansen att börja här som frivillig,
berättar Eivor.
- Jag tror inte jag skulle klara av om jag
inte gick hit varje tisdag, det får mig att
känna mig behövd, påpekar hon.
Eivor vittnar, så som andra pensionärer,
om att det är lätt att tappa de sociala
kontakterna när man går i pension. Och
att man lätt kan falla in i ”jag orkar inte”.
Det hon berättar känns äkta och upplevt.
- Fler borde komma hit, det är säkert
många äldre som sitter hemma ensamma,
tänker hon.

Förutom att hjälpa till på tisdagarna så
ingår Eivor Daun i serveringsgruppen, en
grupp bestående av 15 damer uppdelade i
tre grupper med ansvar för en kyrklunch
och ett kyrkkaffe per termin.
- De får schema av mig inför kommande
termin, så kommer de hit, dukar, fixar
med förberedelser, serverar mat och diskar,
berättar Helene.
- Utan mina 15 frivilliga skulle det aldrig
funka, konstaterar hon och intygar att de
har väldigt kul ihop. Något som jag inser
är nödvändigt för att på ett schysst sätt
klara ut att servera ca 60 personer lunch.
- Det är jätteviktigt att personkemin
stämmer, säger Majken Hård som
innan pensionen jobbade i kyrkan som
barnledare i tio år.
- Det kändes konstigt att sluta, så då var det
bra att kunna gå in i nånting annat, menar
hon. Förutom jobbet i serveringsgruppen
så läser hon någon text på samlingarna
varannan vecka. Och så är hon kyrkvärd i
Visborgskyrkan.
Soppan - en knallgrön variant gjord på just
gröna ärtor - är uppäten och stämningen
varm. Ute har solen letat sig fram och det
gula skenet är välkommet denna tidiga
vårdag. Några av damerna stickar eller

broderar. Man planerar för en resa längre
fram i vår och spånar idéer om fina platser
på ön där det finns möjlighet till lunch och
något studiebesök. Sist var man norrut,
kanske blir det söderöver denna gång?
Kanske österut? En inbjudan från stiftet
leder också till diskussion; vilka vill åka
med till Othem på ett diakonalt möte i
mars? Vilka har bil och kan köra?
Framåt halv tre kommer kaffet fram med
semlor dagen till ära. Det börjar höras
spring i huset och snart stormar killar
och tjejer in för att fika. De flesta brer sig
en smörgås av det Eivor ställt fram och
någon kommer ut i köket för att fråga om
semmelbullar utan fyllning. Husmor fixar
vant en med sylt istället för mandelmassa
och alla är nöjda. När kaffet är urdrucket
går ”gemenskapen” in i kyrkorummet för
en kort andakt. Det är Aina Unemo som
ansvarar för dessa, något hon tar på största
allvar och alltid är väl förberedd inför.
Eivor och Helene stannar i köket för att
diska upp och barnen går ner i källaren för
lek, bus och sång.
Solens strålar värmer kinden när jag
lämnar kyrkan. Inuti är jag redan varm
över all tillit och gemenskap som jag fått
dela denna eftermiddag.

”Utan mina 15 frivilliga
skulle det aldrig funka!”

text och foto: åsa höjer

Unga och engagerade
Varför väljer man att konfirmera sig och
vad får ett gäng 15-åringar att hänga
i kyrkan varje vecka? Vad innebär det
att vara konfaledare och vad skulle ni
göra om ni inte var här? Det var några
av frågorna jag hade med mig när jag
mötte Ella, Helena och Albin för att
snacka lite.
Ella Söderlund, Helena Sandquist och
Albin Thomsson är alla 15 år och går i
9:an på Solbergaskolan. Förra året var de
konfirmander i Visby och i år har de valt att
bli konfaledare. Vi träffas en eftermiddag i
Församlingshuset och det är skönt att se
att de känner sig minst lika hemma som
jag i lokalerna.
Ella och Albin är ledare i veckogruppen.
Varje onsdagseftermiddag höst- och
vårtermin träffas konfirmanderna och i
mitten av maj är det konfirmation. Man
hinner också med några läger, till exempel
Kärlekslägret häromveckan i Gothem –
ett helgläger med tema Kärlek. Helena är
ledare i intensivgruppen – en grupp som
huvudsakligen träffas under loven och då
åker på läger tillsammans. I julas hade
man läger hemma på Gotland och kring
Valborg blir det en resa till Haninge.
- Jag vill göra det bra för andra, säger

Helena och berättar att det under hennes
konfirmationstid var de unga ledarna som
startade bra samtal. Även Ella instämmer:
- Det var roligt att vara konfirmand, jag
vill göra det en gång till.
I början av hösten fick ledarna en endagars
utbildning. Längre fram i vår väntar en
påbyggnad på den.
- Vi fick bland annat lära oss att man
har olika ledarroller – kompisen, den
ansvarstagande, den rättvisa... Och att
ingen av dessa är den bästa, utan det bästa
är att ha lite av varje, säger Helena och
fortsätter:
- Det är bra att vi är många ledare, det
finns alltid nån av varje typ i gruppen.
Albin och Ella berättar att de på onsdagarna
får många egna uppdrag. Det kan vara att
gestalta något med en kort teater eller tolka
en text. På lägren får ledarna vara med och
bestämma väldigt mycket och även här blir
det en hel del teater.
- Vi är mycket med konfirmanderna, jag
tror att de ser oss som vi såg våra ledare,
menar Helena.

förutfattade meningar
Jag funderar lite på vad kompisarna som
inte går till kyrkan säger om att dessa tre
ungdomar hänger här varje vecka. De som

väljer att konfirmera sig idag är ju ändå en
minoritet och kyrka och religion brukar ju
ofta vara ett rätt så kontroversiellt ämne.
- Folk undrar vad vi gör i kyrkan så ofta,
säger Ella.
Helena berättar att en del brukar
kommentera det med att ”de verkar ha
väldigt kul”. Albin får mer negativ respons
från sina kamrater; ”det måste va´ jättetrist
att va´ där”.
Vi pratar lite om religionsundervisningen i
skolan. Om att det man läser mest är fakta
om världsreligionerna. Och att det finns
många förutfattade meningar om kyrkan.
- Genom att vara med här vet man vad det
egentligen är, säger Ella och fortsätter:
- De som är emot vet nog inte vad vi gör.
- Jag tycker att de andra går miste om nåt,
säger Albin, men han är tveksam till om
han skulle kunna lyckas få med någon hit
för att se. Helena däremot tror att det går
att få andra att ändra inställning.

mer än bara ledare
- Det bästa med att vara ledare är
gemenskapen, alla människor är så himla
sköna, strålar Helena. Ella instämmer:
- Gemenskapen! När vi blev ledare trodde
jag att det skulle märkas att vi var yngst,
men det är välkomnande.
- Och så kan man komma och gå som vill,

menar Albin och påpekar att det ibland
kan ta lite mycket tid – men ändå inte...
För de som inte vill vara ledare finns
möjligheten att delta i Stegen, ett slags
gruppverksamhet som pågår i 5-6
veckor. Temat på de olika grupperna
väljer ungdomarna själva. Till exempel
jobbade man i höstas med ”Heaven &
hell – en musikmässa om mörker och ljus,
förtvivlan, hopp och tröst”. Sen finns ju
alltid onsdagskvällarna med Ung-mässa
och efterhäng. Hit brukar de alla gå.
- När Charlotte (Bachelder, red. anm.)
predikar kommer det mycket närmre, säger
Ella, som också berättar att det var nära
att hon slutade som konfirmand förra året.
Då träffades man alltid på söndagarna
och det var högmässan som var den fasta
gudstjänsten.
- På Ung-mässa har texterna en betydelse,
gudstjänsten är anpassad till oss unga.
Det var dock Kärlekslägret förra våren som
fick Ella att välja att stanna kvar i gruppen.
Det blev en annan sammanhållning, något
som de andra två håller med om.
Efter Ung-mässa har man också
ungdomskvällar i Klockargården.
- Dagens höjdpunkt, säger Albin och
berättar att det brukar vara mellan 15 och
20 ungdomar dessa kvällar.
- Vi sitter och pratar å fikar, det är bra.

att stå upp för sin sak
En sak slår mig flera gånger under vårt
samtal – dessa ungdomars styrka. Att
de vågar stå för vad de vill och tycker.

Varken Ella, Albin eller Helena hade någon
påtryckning hemifrån om att de skulle
konfirmeras.
- Jag hade hört från kompisar på fastlandet
att de tyckte det var roligt, berättar Helena.
- Sen gjorde de reklam i skolan och det
verkade kul så jag gick hit!
Ellas familj är baptister men hon valde
själv att bli konfirmand i Svenska kyrkan.
- Jag ville inte bara prata killar och smink,
här lär man känna folk på ett nytt sätt och
här får alla vara som den de är.
Även Albin hade kompisar som berättade
för honom att det var kul.
- Tidigare slösade jag bort min tid på annat,
till exempel dataspel, nu värderar jag tiden
på ett annat sätt.
- Ja, hade jag inte varit här som ledare så
hade jag suttit hemma och läst, suttit vid
datorn eller gjort ingenting, fyller Ella i.

pilgrim
Till hösten väntar gymnasiestudier för
ungdomarna, men det kommer nog inte att
hindra dem från att fortsätta vara aktiva i
UngDomen.
- Man lär sig prioritera, säger Ella och
berättar att man efter ett år får åka på
pilgrimsläger till Stockholm. Och efter två
år får man chansen att följa med på en resa
ut i Europa.
Albin och Ella ska vidare till ännu en
eftermiddag med konfirmanderna. Helena
kommer nog att hänga kvar för att sen
delta i mässan och veckans höjdpunkt ungdomskväll i Klockargården.!

Läs mer om UngDomen - verksamheten och konfirmander
på deras egen blogg

www.ungdomen.se

Domkyrkan behöver din hjälp!

Är du nyfiken på människor och nya utmaningar?
Tycker du det skulle vara roligt att möta människor i Visbys vackraste rum?
Då finns ett spännande och utvecklande uppdrag för dig!
Visby Sankta Maria domkyrka välkomnar under året stort antal besökare, för att bättre
kunna möta alla besökare behöver vi din hjälp! Under sommaren behövs frivilliga i vår
bokbordsförsäljning i Stora kapellet, som också fungerar som en informationsplats för
besökarna. Vi behöver vara många som delar på ansvaret att ta hand om domkyrkans alla
besökare. Vill du vara med?
Det behövs inge förkunskaper. Din nyfikenhet och viljan att bemöta kyrkorummets gäster
på ett välkomnande sätt – räcker bra. Du behöver inte veta något om domkyrkan eller om
Svenska kyrkan innan. Det kan man lära sig på vägen.

Välkommen till ett första informationsmöte med domprost Mats Hermansson,
kultursekreterare Thomas Fors m.fl.
Tisdag den 10 april kl 16.00 i domkyrkan. Samtal, fika mm.
Vid detta tillfälle får du information om en intensivkurs under två lördagar som vi planerar
under våren 2012 som du erbjuds att delta i. För vidare information och anmälan kontakta:
Kultursekreterare Thomas Fors. Tel. 0498 – 20 68 00. E-post. thomas.fors@visbydf.se

domprosten ha

r ordet

Jag blev tidigt betrodd
i församlingen
I tyska språket finns ett underbart ord. Tyska
kvinnor och män som är med i kyrkan kan
presentera sig själva som Ehren-amtlich. De
har ett ämbete som belönas med äran. De
innehar äro-ämbetet. Visst låter det fint. Det
är ärans ämbete man har när man är frivillig i
församlingen. Kanske borde vi börja tala om
förtroendeanställda i församlingen? Finns det
inte två typer av anställda i församlingen?
Några får lön i form av pengar, andra får
ingen penninglön, i stället belönas man
med det förtroende man åtnjuter. Man är
förtroendeanställd. Man har ärans ämbete.
Min karriär som förtroendeanställd började
i församlingen hemma i Örebro efter
konfirmationen. Min konfapräst kom efter
konfirmationen och frågade om jag ville
hjälpa honom med konfirmanderna året
efter. Jag fick vara konfirmandmedhjälpare.
Det var stort. Jag kände mig oerhört stolt.
Senare fick jag vara ledare på cykelläger
med nykonfirmerade ungdomar på Gotland.
Fantastiskt spännande. Jag kostades
på ledarutbildning som stiftet ordnade.
Församlingen betalade. Så småningom fick
jag en egen nyckel till ungdomslokalen. För
mig blev den symbolen för nyckeln in till en
annan värld.
Församlingens anställda medarbetare visade
på ett stort förtroende för mig som tonåring.
Någon hade fattat beslutet att ge just mig,
en nyckel. Det förstod jag. Någon hade
verkligen tänkt just på mig. Man räknade med
mig – såg mig som en resurs, man litade på
mig – trodde inte att jag skulle äta upp alla
kakorna... Jag, som var en sådan slarver, en
riktig drummel - tänk att jag fick ett sådant
förtroende i kyrkan. Inget annat har nog
färgat min kyrkosyn så mycket som denna
relativt enkla sak. Att man ville att jag skulle
vara frivillig ledare och att jag fick en egen
nyckel. Och visst är det kyrkosyn det handlar
om!
Mats Hermansson
domprost

Frivilliga behövs på många platser...
Är du intresserad av människor eller blommor, mat eller ungdomar... Det finns något för alla!
Inför sommaren söker vi frivilliga som vill hjälpa till ute i rabatterna runt domkyrkan och i biskopens trädgård. Birkagården har ständigt behov av nya frivilliga till matgrupp och natthärbärge. I Nattskutan nere i
Visby hamn behövs det hjälp alla heta sommarnätter - samtal och vattenmuggar är det som gäller där. I
Domkyrkan håller vi bokbordet och visningar samt informationsservice igång med hjälp av frivilliga. Tveka inte att höra av dig! Läs mer på webben eller ring oss på 0498-20 68 00 för att få mer information.

öppet i domkyrkan
våren 2012

alla dagar 9-17
Till dig som är medlem

kyrkis - söndagsskola
Söndagsskola under högmässan.
För barn från 4 år och uppåt.
Söndagar ojämna veckor
11.00 Domkyrkan

konserter
i urval
Lördag 21 april
15.00 Musiklinjen från Hemse,
Domkyrkan
Söndag 29 april
19.00 Gospelkör, Visborgskyrkan
19.00 Orgelkonsert, Claes
Holmgren, Domkyrkan
Söndag 6 maj
19.00 Oratoriekören, Domkyrkan
Söndag 13 maj
19.00 Vårkonsert med Loci Stella,
Visborgskyrkan
Torsdag 17 maj
15.00 Eginokören, Domkyrkan
Fredag 18 maj
15.00 Kävelsta folkhögskola,
Domkyrkan
Lördag 19 maj
17.00 Kungälv kulturskola, 		
Domkyrkan
Söndag 27 maj
19.00 Schola Cantorum Visbyensis,
Domkyrkan
Onsdag 30 maj
21.00 Domkyrkans Distlerensemble
Söndag 3 juni
19.00 Bachensemblen, Domkyrkan
Lördag 9 juni
18.00 Camerata Gothia orkester,
Domkyrkan
Söndag 10 juni
15.00 Studentkammarkören Schola
Cantorum, Domkyrkan
Torsdag 14 juni
12.00 Lunchkonsert. Adolf Fredriks
gosskör, Domkyrkan
Fri entré

påsken 2012

babykonsert

Skärtorsdagen 5 april
18.00 Mässa, Domkyrkan
18.00 Mässa, Terra Nova kyrkan
18.00 Mässa, Tjelvarkyrkan
18.00 Mässa, Visborgskyrkan

Barn 0-12 mån med föräldrar
Torsdag 26 april
kl 10 och 13
Terra Nova kyrkan
Anmälan 20 68 00 senast 24/4

Långfredagen 6 april
11.00 Gudstjänst, Terra Nova kyrka
11.00 Gudstjänst, Visborgskyrkan
12.30 Ekumenisk långfredagsvandring från Stora torget till 		
Galgberget
15.00 Gudstjänst, Domkyrkan
16.00 Gudstjänst, Tjelvarkyrkan
18.00 Gravläggningsgudstjänst,
Domkyrkan

körfest med anders nyberg

Påskafton, lördag 7 april
23.00 Påsknattsmässa, Domkyrkan
Påskdagen, söndag 8 april
11.00 Högmässa, Domkyrkan
11.00 Mässa, Terra Nova kyrkan
13.00 Högmässa, Visborgskyrkan
16.00 Högmässa, Tjelvarkyrkan
Annandag påsk, måndag 9 april
9.30 Mässa, Visborgskyrkan
11.00 Ekumenisk gudstjänst,
Domkyrkan
16.00 Emmausmässa, Domkyrkan

leva vidare
Samtalsgrupp för dig som förlorat
en anhörig. Vi startar regelbundet
nya grupper.
Frågor och anmälan
Sjukhuskyrkan 0498-26 89 52

fredax
Fest för mellanstadiebarn med disco,
kiosk, film, lek med mera
Terra Nova kyrkan
Fredag 20 april kl 18-21
Fredag 25 maj kl 18-21
Vill du veta mer, kanske hjälpa till?
Ring My Bergbäck, 0498-20 68 72

www.svenskakyrkan.se/visby

Välkomna till ett par dagar med
sång och gång...
Lördag 14/4 kl 10-17
Lördag 12/5 kl 13.30-17, 19-21
Det blir sånger från Anders Nybergs
egen skatt av sånger, folkmusikbaserad musik från olika håll av världen,
på temat vandring, och miljö samt
även mer kontemplativa sånger i en
modern pilgrimstradition.
Hela upplevelsen, inklusive ett litet
nothäfte med repertoaren, är kostnadsfri!
Anmälan senast 4 april resp. 4 maj
på tel: 0498-20 68 00 eller
visby.domkyrko@svenskakyrkan.se

Tack vare dig som är medlem
kan vi bedriva ett rikt diakonalt arbete, med bland annat
sorgegrupper och stöd till
utsatta och behövande, exempelvis via Birkagården. Vi
kan erbjuda barn och unga en
meningsfull fritid i en utvecklande och lugn miljö samt
vårda församlingens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi kan vara en kraft som
verkar för andlighet, delaktighet och gemenskap i ett
samhälle där ensamhet och
sekularisering breder ut sig.

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
konfirmationsgudstjänster
Lördag 12 maj kl 11, Domkyrkan
Lördag 26 maj kl 14, Domkyrkan
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