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vägar till tro

katekumenatet

en vuxen väg till tro
Vad är katekumenatet?
En metod för vuxenundervisning där
deltagaren genom samtal med andra, i sin
egen takt och i flera steg ges möjlighet att
utveckla en personlig tro i församlingens
gemenskap.
Samtalen utgår från deltagarnas frågor och
erfarenheter.
Vilka kan vara med i en katekumenatsgrupp?
Alla som är nyfikna på den kristna tron och
vill upptäcka den i samtal med andra. Du behöver inte vara döpt eller konfirmerad. Katekumenatet är ett sätt att mötas och söka
kunskap om och fördjupa sin syn på livet och
tron på vägen mot dop eller dopförnyelse.
Hur ser en katekumenatsgrupp ut?
Den brukar bestå av 4-10 personer, där
sökare/katekumener, medvandrare och
samtalsledare ingår. En präst är också knuten
till gruppen och deltar vid vissa tillfällen.
Hur länge pågår katekumenatstiden?
Vanligt är att gruppen träffas en gång varannan vecka under två terminers tid.

Katekumenatets delar och pedagogik...
Det är sökarnas frågor som är i fokus och
gruppen kommer gemensamt under året att
försöka finna svaren.
Katekumenatstiden har en tydlig början och
ett tydligt slut. Den är indelad i fyra etapper:
Välkomnandet - mina frågor. Katekumenatstiden börjar med en inventering av det som
är deltagarnas funderingar. Det finns tid och
plats för allas frågor, stora som små.
Växandet - livsberättelser. Vi delar varandras
livsberättelser. De som lyssnar hjälper mig
att höra vad jag vill berätta för mig själv.
Fördjupningen - bekräftelsen. Frågorna
förändras utefter sökarens väg. Vi hittar inga
enkla svar, men kanske får vi syn på viktiga
aspekter av vad som är viktigt för oss i livet.
Undet påsken får alla förnya sitt dop, de som
inte redan är döpta får döpas.
Vägen vidare - sändning. Vad betyder det
i mitt liv att ljuset är starkare än mörkret?
Hur ska jag tydliggöra det goda genom min
person? Du får tillfälle att fundera över vad
som är helig tjänst för dig just nu.

Jag är nyfiken och vill veta mer, vem
frågar jag?
Du är välkommen till vår informationskväll
den 20:e maj, se annonsen på baksidan. Du
är också välkommen att kontakta någon av
årets samtalsledare;
Inger Hägg, tel. 070-792 43 77
e-post: inger.hagg@tjelvar.org
Gullevi Dahlby, tel. 070-749 90 41 eller
Charlotte Bachelder, präst,
tel. 070-444 26 50
Jag vill anmäla mig - när, var, hur?
Vi startar nya grupper i början av september
2010, runt vecka 35-36.
Anmälan gör till församlingsexpeditionen,
tel. 20 68 00.
Ett år som katekuman - vad händer sen?
Kanske har man hittat sin gudstjänst och sin
gemenskap i församlingen. Kanske är man
nyfiken på att gå vidare till en Frälsarkranskurs eller vara med i en Bibelstudiegrupp.
Kanske engagerar man sig ideellt i någon
verksamhet.
Vi vill vara en levande församling och hoppas
att vi är lyhörda för de som kommer till oss.

Källa: Ett år med katekumenatet. Göran Rehnström och Mats A Sverker. Svenska kyrkan,
Linköpings stift 2006.

Det börjar med en längtan
Text och foto: Åsa Höjer

Till vardags arbetar hon som församlingsvärdinna i Stenkumla församling.
På sin lediga tid engagerar hon sig ideellt genom att vara samtalsledare för en
Katekumenatsgrupp i Visby.
– För mig började det med en resa, berättar
Gullevi Dahlby. Jag fick möjlighet att åka
på en helgkurs till Stjärnholms stiftsgård
förra våren och det var en helt fantastiskt
helg, en riktig wow-känsla.
Det var en Katekumenatkurs i miniformat.
De fick under några dagar genomgå alla
steg som ingår i själva Katekumenatet.
– Jag visste inget om Katekumenatet innan
vi åkte, fortsätter Gullevi, jag kunde inte
ens uttala ordet.
Ordet Katekumnat användes i fornkyrkan
för den som sökte vägledning och kunskap
inför sitt dop och sitt upptagandet i kyrkan. Idag innefattar det också de vuxna
som vill konfirmeras, påminnas om sitt
dop och de som söker en personlig tro eller
andlig fördjupning.
Det var inget krav att Gullevi skulle bli
samtalsledare för att hon åkte på kursen,
tvärtom, men tankarna växte fram redan
under kurshelgen. På Stjärnholm lärde hon
också känna Inger Hägg, och det är idag
de två som gemensamt leder sin grupp med
katekumener.
– Vi kompletterar varandra jättebra och
det är skönt att vara två samtalsledare, intygar Gullevi.
Katekumenatsgruppen träffas varannan
vecka. De börjar med fika och har sen två
timmar som de sitter och pratar. Det är 6
personer i åldern 24-70 år, både kvinnor
och män.
– Det har hänt massor med de här personerna under året, mycket positivt. Det här
är en grupp som är nyfiken och vill lära sig,
säger Gullevi.
Varje träff planeras grundligt av Gullevi
och Inger. Hon berättar arr de brukar sitta
uppåt tre timmar ibland. Att det skulle ta
riktigt så mycket tid visste nog ingen av
dem när de började i höstas, men Gullevi
anser att det helt klart är värt det.
– Jag får så mycket tillbaka, annars skulle
jag inte orka, säger Gullevi och berättar att
tiden med Katekumenatsgruppen också bidragit till egen utveckling.

– Alla får växa i sin egen tro och livsåskådning, även jag själv får så mycket av de
andra att det är värt tiden jag lägger ned,
fortsätter hon.
Det börjar med en längtan
Katekumenatet måste utgå ifrån ”vem är
jag”. Det kan handla om att man söker
svar på existentiella frågor, att man har en
andlig längtan som man inte vet vad man
ska göra av, att de egna frågorna ska tas på
allvar i kyrkan.
– Katekumenatet bygger på mig själv, menar Gullevi. Hela hösten har vi bara pratat
livsberättelser och mina egna frågor har
fått ta plats. Tiden handlar om mig själv
och det är många gånger väldigt personligt, fortsätter hon.

Det är först andra terminen som man börjar söka svar i Bibeln och gruppens nyfikenhet växer.
– Man behöver inte vara döpt eller konfirmerad för att vara med i en Katekumenatsgrupp, säger Gullevi och berättar att
man under påsken, på Påsknattsmässan,
bekräftar sitt dop, eller döps om man inte
är det sedan innan.
Den sista tiden av kursen ägnas åt ”Mitt
liv” och vad det ska bli sen.
– Jag hoppas att den här tiden också föder en längtan, avslutar Gullevi, som redan
har varit iväg på en egen fortsättningskurs
på Stjärnholm och planerar att vara samtalsledare för en ny grupp katekumener till
hösten.

Text och foto: Åsa Höjer

Konfirmation 2010 - att få en annan

människan

Ute är det regnigt och grått. När jag
öppnar dörren till Församlingshuset
möts jag av två ungdomar som susar
förbi, fnissande. När de ser mig, med
kameraväskan över axeln, utropar de
båda någonting i stil med ”åh nej, fotografen!” och rusar vidare. Jag går uppför trappan och möter fler ungdomar,
de är överallt, i köket, i vilorummet, i
konferenssalen… Hela huset sprudlar av
liv och aktivitet så här på söndagseftermiddagen.
Vad gör ni egentligen på konfan, frågar jag
Martin Kolberg och Saga Markkula, två av
årets konfirmander som jag satt mig ned
för att prata lite med.
– Vi har kul och pratar, säger Saga.
– Och leker lekar och gör arbeten som
grundar sig på Bibeln, fyller Martin i.
Just för dagen håller hela gruppen på med
en tidning. De skriver reportage, annonser
och notiser om händelserna runt påsk i
Bibeln. Tidningen ska användas vid konfirmationen då föräldrar och andra intresserade får möjlighet att läsa den.
– Jag är mycket hellre här än hemma framför datorn, säger Saga entusiastiskt.
Varannan söndag träffas konfirmanderna
några timmar, oftast på eftermiddagen. De
brukar avsluta med att gå på gudstjänst.
Under året ska de gå på minst 15 gudstjänster. Martin berättar att han har två
kvar, Saga vet inte riktigt men säger att hon
har gått på de flesta hittills.
Kommer ni att fortsätta gå i kyrkan efter
konfirmationen?
– Ja, verkligen, det finns ingen anledning
att sluta, säger de båda samtidigt.

Att bestämma sig
Martin har två äldre systrar som båda är

konfirmerade, men han hade absolut inget
tvång hemifrån. Han hade hört mycket bra
om konfa och bestämde sig för att testa.
– Det var roligt, så jag fortsatte, säger han
klarsynt.
Saga berättar att hon först absolut inte
tänkt konfirmera sig. Men så var det flera
av hennes kompisar som berättade att det
var ”så himla kul”.
Både Saga och Martin känner att deras
föräldrar pushar dem i deras val att gå på
konfa.
– De ser till att vi går hit. Ibland är man
inte sugen på att gå, men när man väl kommer hit är det jättekul, och det vet föräldrarna att vi tycker, säger Martin.

för ni går här?
– Min närmsta kompis accepterar det, säger Martin och berättar att det inte varit
något problem.
Saga berättar att många respekterar hennes val men inte förstår, att många tror att
hon går på konfa bara för att få presenter.
Men Saga säger också att hon kommit en
del vänner närmre, att de kunnat diskutera
djupare saker.
Jag avslutar vårt samtal med att fråga vad
de skulle vilja säga till andra ungdomar
som funderar på att konfirmera sig, men
inte har bestämt sig ännu.
– Gör ett försök! säger Saga.
– Ja, och kom som du är! säger Martin.

Att ha något gemensamt
Vad är det då som är så bra? Varför tycker
de så mycket om att gå på konfa?
– Man blir accepterad på ett helt annat sätt
här än i skolan, säger Saga. Och så blir
man inte betygsatt.
– Vi har fått en annan syn på livet, fortsätter Martin.
– Ja, och en annan syn på människan, fyller Saga i, man dömer inte lika här som i
skolan.
Rent praktiskt säger de att de har lärt sig
att hitta i Bibeln, något de haft hjälp av
i skolans religionskunskap. De berättar
också att de lärt sig av alla typer av människor.
– I skolan provar man inte nya grupper,
här startar man nya samtal, förklarar Martin. Vi har det gemensamt att vi alla gått
hit frivilligt.
– Och vi har tron gemensamt, säger Saga
och berättar att alla inte hade en Gudstro
när de började.

Acceptens och respekt
Hur är det då med andra kompisar som
inte går på konfa, har de förståelse för var-

”Här gör man
det osynliga synligt,
det svaga tydligt
och det oälskade älskat
Gud - Dug
Det känner man
när man går till kyrkan.”
Saga Markkula

syn på

och livet

Att Pia Tofténius brinner för sitt arbete med ungdomar är inte svårt
att förstå. Så får hon också otroligt
mycket tillbaka.
– Det blir bara roligare! säger Pia
och berättar att hon har jobbat med
konfirmander i 27 år.
Pia tycker att ungdomarna är lite frimodigare idag:
– Förr gick majoriteten och konfaläste, nu
är det mer de som verkligen vill och det är
alltid lite modigare att göra något som inte
alla gör, menar hon.
Även Charlotte Bachelder har jobbat i flera
år med ungdomar och konfirmander.
– Det känns bra att vara med i den mest
krångliga tiden, i tonårsfasen. Att vandra
med konfirmanderna under ett år, säger
hon. Charlotte berättar att hon också lär
sig väldigt mycket av konfirmanderna.
– Konfirmanderna ställer ofta svåra frågor,
de ifrågasätter mycket och är oftast väldigt
insiktsfulla och öppna för samtal om livet.
Och så ser de på den kristna tron lite utifrån, säger hon och påpekar att en av de
stora uppgifterna man har som konfirmationsledare är att skapa en miljö där man
kan få vara sig själv och fundera tillsammans.
– Ibland är det inte svaren vi måste fokusera på, utan vi måste våga börja ställa
frågor, fortsätter Charlotte. Hon anser att
konfirmationstiden handlar mycket om
öppna frågor och också om att få lära sig
något om vad kyrkan står för, om kyrkans
tro och liv.

Inte som i skolan
Pia påpekar att för många ungdomar är
det första gången man träffar vuxna som
man inte har en relation till.

– Vi erbjuder en plats att prata om sånt som
man inte hinner i skolan. 90 % av konfirmanderna säger att det är det roligaste man
gjort. Och det är kunskap de kan ha nytta
och glädje av hela livet, menar hon.
– Det handlar om glädje, vänskap, gemenskap och äventyr, säger Charlotte med ett
stort leende. Nyckelord som hon ofta återkommer till.
– Och vi försöker göra det så olikt skolan
som det går, fyller Pia i och fortsätter, det
är mycket diskussioner, mycket som är
upplevelsebaserat och ofta grupparbeten
av olika slag.

idén, berättar Pia. Tydligen har han gjort
något liknande när han själv var ung och
man har nu bestämt sig för att testa här
i Visby.

Nya mötesplatser

Ett exempel på äventyr är ”Dygna i Domen”, ett helt nytt grepp för i år. På påskaftonskvällen samlas konfirmanderna i
domkyrkan där man pratar om påsken, ser
på film, fikar och har ett samtal med biskop Lennart Koskinen. Man deltar i Påskmässan med dop sent på kvällen och den

Konfaledarna vill finnas där ungdomarna
finns och därför valde man i höstas att starta en egen Facebookgrupp, Ung-Domen.
– Det är en bra kommunikationsväg genom
vilken vi kan påminna om vad som händer,
dels i kyrkan men också på andra platser,
säger Pia. Hon berättare att de också samverkar med de ungdomsgårdar som finns
runt om i Visby. Och så har församlingen
gjort en stor ungdomssatsning i det att
man i vintras köpte Klockargården, huset
mitt emot Församlingshuset mitt i Visby.
– Det här ska bli ett ungdomshögkvarter,
berättar Pia stolt. Hon kommer att ha sitt
kontor i huset som för övrigt ska inrymma
ett musikrum, ett skaparrum och gott om

Renovering pågår i Klockargården, mitt emot Församlingshuset brevid domkyrkan.

Charlotte Bachelder, domkyrkokaplan, och Pia Tofténius, församlingspedagog.

efterföljande påskfesten. Därefter stannar
konfirmanderna kvar i kyrkorummet där
man tillbringar hela natten, fylld av olika
aktiviteter. På morgonen avslutar man med
frukost innan alla beger sig hemåt för att
sova.
– Det är domprosten som kommit med

”mys och häng utrymme”. Alla ungdomar
som vill ska kunna komma hit och umgås,
fika, spela spel, skapa och bara vara. Planer finns också på att ställa i ordning det
gamla brygghuset till keramikverkstad.
Fortsättning på nästa sida...

Fortsättning från föregående sida.
– Det är invigning den 30/5 i samband med
en sammanlyst församlingssöndag. Vi börjar med gudstjänst i domkyrkan och fika,
därefter blir det högtidlig invigning och
möjlighet till rundvandring i huset, säger
Charlotte och uppmanar till att hålla utkik
efter mer information om detta som kommer senare under våren.

Erbjuder alternativ
Idag finns två olika alternativ till konfirmation i församlingen. Man kan välja
mellan vinterkonfa och sommarkonfa. De
som väljer vinteralternativet träffas varannan söndag under höst och vårtermin för
att konfirmeras i slutet av våren. De som
väljer sommarkonfa har tre sammanhängande veckor direkt efter skolavslutningen
när man åker på läger. Man börjar med ett
hemmaläger för att sedan åka till Öland
några dagar och därefter avsluta med några dagar hemma igen innan själva konfirmationen.
– Lägret på Öland är jättemysigt, berättar
Charlotte. Vi gör cykelturer, badar i havet
och det är ett riktigt äventyr. Hon beskriver

också den tajta gemenskap som blir under
en sån koncentrerad period med en grupp.
– Det är en riktigt fin upplevelse med en
stark sammanhållning under en intensiv
tid, säger hon.
Till hösten 2010 påbörjas ett samarbetsprojekt med idrottsrörelsen på Gotland.
Tre idrottslag (fotboll och innebandy) har
tackat ja till ett Värdegrundsprojekt. I höst
hålls en kick-off och därefter fem heldagar
under hela året, för hela gruppen. Dessa
värdegrundsträffar kommer att vara ickekonfessionella, vilket innebär att de inte
skall bekänna sig till någon religös tro utan
alla ska kunna delta. Under året kommer
dock ungdomarna som vill att få en möjlighet att utöka dessa värdegrundsträffar med
konfaläsning, för att kunna bli konfirmerade i maj 2011.

berättar Pia. Klockargården öppnar givetvis upp för gemenskap under eftermiddagarna, och vi kommer också att erbjuda
ungdomskvällar till hösten.
Charlotte ger exempel på olika grupper
där man kan hjälpa till: Svenska kyrkans
internationella arbete, rese- och planeringsgrupp, IT-grupp som ska jobba med
en egen webbsite, musikgrupp, kyrkkaffegrupp, konfaledare…
– Mycket av detta är under uppstart och vi
lyssnar givetvis till vad ungdomarna själva
vill, avslutar hon.

En fortsättning
Vad händer när man är klar med konfirmationen då, vilka möjligheter finns det att
fortsätta samtalen, vänskapen, gemenskapen och äventyret?
– Alla erbjuds naturligtvis att stanna kvar
och det finns en mängd olika sysslor för
den som vill hjälpa till med något konkret,

Till sommarens konfirmationsläger finns det
fortfarande chans att anmäla sig.
Kontakta Christina Lindén på tel. 070-285 21 02

Fönster i Klockargården, församlingens nya ungdomsgård. Välkommen på invigningen den 30/5!

Vuxenkonfirmand
Du vet väl att det aldrig är för sent att konfirmera
sig? Som vuxen kan du gå och läsa enskilt eller i
grupp. Välkommen att ta konktakt med någon av
församlingens präster;
Camilla Vallhagen
Charlotte Bachelder
Doris Granath		
Helena Nikula		
Julius Mehler		
Martin Eriksson
Mats Hermansson

070-973 35 23
070-444 26 50
070-618 88 24
070-302 11 78
070-211 69 88
070-362 68 05
070-341 39 10

Vårkonsert med oratoriekören
Som traditionen bjuder gör oratoriekören en
något mindre vårproduktion, följt av en större
satsning under hösten – i år Johannes Brahms
”Ein Deutsches Requiem”. Årets vårkonsert
blir en blandning av både tysk och svensk
musik. Från Max Regers omfattande verksförteckning presenteras opus 138 - ”Acht
geistliche Gesänge”. Textmaterialet är hämtat
från olika källor, några med namngivna författare, andra från okända författare. Söderman
anses ofta som den främste företrädaren för
den svenska nationalromantiska musikstilen.
Hans ”Andliga sånger” är idag det verk som
framförs flitigast, mycket av hans omfattande skådespelsmusik är idag bortglömd. I
ett annat sammanhang kan man dock ofta få
lyssna till musik av Söderman, ur ”Bröllopet på
Ulfåsa” spelas också idag den populära ”Bröllopsmarschen” vid många vigselgudstjänster!

Söndagen den 2 maj kl 19.00
Visby S:ta Maria domkyrka

Domkyrkans oratoriekör framför ”Acht
geistliche Gesänge” Max Reger samt
”Andliga sånger” Augusti Söderman
Solister: Lena Blomer och Sara Löfqvist
Dir: domkyrkoorganist Claes Holmgren

VisDom möter...

Magnus Bergqvist med sonen Joar, 11 månader
Jag träffar Magnus och Joar en förmiddag
på den öppna verksamheten i Församlingshuset. De är nyinflyttade på Gotland sen
bara två veckor tillbaka.
– Jag har sökt information på Internet om
vad som finns att göra här i Visby, svarar
Magnus på min fråga hur de hittat hit så
fort. Han skrattar och säger att Visby på
vintern är lite mindre action än Stockholm,
varifrån de flyttat, men att det är tillräckligt för Joar.
Joar är familjens första barn och Magnus
och hans fru Elin var föräldralediga båda
två de första fyra månaderna. Ett beslut
föräldrarna fattat tidigt och som de är
mycket nöjda med. Det har exempelvis
hjälpt dem att kunna behålla kontakterna
med kamrater. Och så var det skönt att
vara två i början.
– Jag hade lite skräck inför att få ett barn
som skriker hela tiden, men allt har varit
lugnare än jag förväntat mig, säger Magnus, och fortsätter, omställningen från innan är ändå väldigt stor, det är glasklart vem
som tar mest tid och vem som har kommando i all planering.
Det var jobbmöjligheter som fick familjen
att flytta till ön och nu inledningsvis är
Magnus pappaledig några månader. Senare
i vår kommer Joars mormor hit. Hon har
tagit tjänstledigt fem månader för att ta

hand om sitt barnbarn.
– Vilken tid är sångstunden här på förmiddagarna, undrar Magnus.
Vi frågar Helén som är en av församlingens
barnledare och får veta att den hålls klockan 10 varje måndag, tisdag och torsdag.
På tisdagarna är man inne i domkyrkan,
de andra dagarna här i Församlingshuset.
Tyvärr krockar tiden med Joars sovtimme,
berättar Magnus, och eftersom familjen
helt rättar sig efter Joars tider så lär det
inte bli några sångstunder, i vilket fall inte
för tillfället.
– Joar är chef, det är han som bestämmer,
säger pappa Magnus och sneglar leende
mot sin son. Han fortsätter; men vi har inte
gjort några inskränkningar i våra liv sedan
innan Joar föddes, allt kräver bara lite
bättre planering. Magnus påpekar att han
tror att total självuppoffring inte är bra för
barnet, och berättar att han fortfarande
kan spendera en helg med sina kompisar.
Magnus verkar oerhört nöjd med sitt nya
liv som pappa, men jag frågar om det ändå
finns något som känns lite jobbigt med att
ha blivit far.
– Elva månaders sömnbrist tar ut sin rätt,
säger han och skrattar. Och jag saknar att
träna, fyller han i. Många timmars promenad blir det, men träningen – undra hur
andra pappor löser det? Kanske något

för träningscentrumen att ta till sig, att
kunna erbjuda barnpassning när föräldrarna tränar?
Klockan har blivit tolv och den öppna
verksamheten är på väg att stänga för dagen. De flesta andra har redan packat ihop
sina saker och är på väg. Jag tar några sista
bilder av Magnus och Joar, som tittar rakt
in i kameran med sina stora ögon.
– Vi kommer säkert hit på måndag igen,
om du kommer på något du glömt att fråga, avslutar Magnus innan vi skiljs åt.

”Joar är chef, det är han som bestämmer” säger pappa Magnus.

öppet i domkyrkan

alla dagar 10-17
från 20/5

alla dagar 9-17
Katekumenatet

en vuxen väg till tro
Informationskväll
i Visborgskyrkan

20/5 kl 18.30-20.00

Vi träffar några från
förra årets grupp
och får möjlighet
att ställa frågor.

sommarläger på öland

music at noon

kyrkofullmäktige

Vill du konfirmera dig i sommar? Det
finns ännu några platser kvar på vårt
sommarläger, de första tre veckorna
på sommarlovet.
Anmäl dig direkt till konfaledare
Christina Lindén,
tel. 070-285 21 02

Liten konsert vid 12-slaget
i Visby domkyrka.

Inbjudan till Kyrkofullmäktige i Visby
domkyrkoförsamling.

Onsdag 19:e maj kl 12

Måndagen den 17 maj kl 18.30 i
Församlingshuset intill domkyrkan.

Alla hälsas varmt välkomna!

Kyrkofullmäktige beslutar bland annat om fastställande av årsredovisning för år 2009, revisionsberättelsen tar upp frågan om beviljande
av ansvarfrihet för kyrkoråd, kyrkogårds- och fastighetsnämnd, och
valnämnd. Ev. genomförs fyllnadsval. Eventuellt inkomna motioner
och frågor tas upp. Kyrkofullmäktige
kommer att välja elektorer till kommande biskopsval.

KONTAKT

Vi har en första träff i mitten av maj,
så det är bra om du hör av dig så
snart som möjligt. Välkommen!

nikodemusmässa
torsdagar kl 20, domkyrkan
Välkommen till en mässa med ljuständning där vi använder färre ord
och mera musik.
Aktuellt program hittar du på webben och i predikoturen i GA/GT.

meditation
torsdagar kl 18, domkyrkan
(Instruktion 17.30 för nya)
Inga förkunskaper krävs.
”Vägen är målet”,
kristen djupmeditation.

frivillig
frivilliga sökes till natthärbärget Birkagården. Kontakta Tommy
Wissing på telefon 070-574 20 06.
vill du hjälpa till i Domkyrkan?
Kyrkkaffe, bokbordet...
Kontakta Charlotte Bachelder på
tel. 070-444 26 50

webben
se även webben för aktuell info

www.svenskakyrkan.se/visby

Musik & soppa
Konserttid ca 15-20 minuter
Därefter serveras soppa
Pris 30 kr

öppen verksamhet/barn
Måndagar
9.00 - 12.00 i Församlingshuset intill domkyrkan.
Öppen verksamhet för föräldrar med
barn (0-6 år).
Tisdagar
9.00 - 12.00 i Församlingshuset intill domkyrkan.
Öppen verksamhet för föräldrar med
barn (0-6 år).
9.00 - 12.00 i S:t Mikaels kapell
Öppen verksamhet för föräldrar med
barn (0-6 år).
9.00 i Terra Nova kyrkan
Öppen förskola för föräldrar med
barn (0-2 år). Sång och lek.
9.30 i Visborgskyrkan
Klapp & klang.
Onsdagar
13.00-16.00 i Terra Nova kyrkan
TeKy. Öppen verksamhet för skolbarn.
15.00 i Terra Nova kyrkan
Mininova. Barnkör.
Torsdagar
9.00 - 12.00 i Församlingshuset intill domkyrkan.
Öppen verksamhet för föräldrar med
barn (0-6 år)
9.30 i Visborgskyrkan
Klapp & klang.
Fredagar
9.00 i Terra Nova kyrkan
Öppen förskola för föräldrar med
barn (0-6 år). Sång och lek.

Alla välkomna att närvara.

leva vidare
Samtalsgrupper i sorgens tid
Vi startar nya samtalsgrupper varje
vår och höst, eller när behov finns.
Varmt välkommen att höra av dig till
oss för frågor och information.
Sjukhuspräster:
Camilla Vallhagen, 070-973 35 23
Helena Nikula, 070-302 11 78

församlingssöndag

Kvällsfika.

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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Söndag 30/5 kl 11.00
Visby domkyrka
Sammanlyst mässa för
hela församlingen.
Novakören, servering,
invigning av Klockargården mm.
Se affischer på våra anslagstavlor
och webben för mer info.
Kulturarrangemang i samarbete med
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