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visdom
En tidning från Visby domkyrkoförsamling

Jul med barn

Dela
levande julkrubba

familj
blöjor i alla
storlekar
täckjacka böcker
badkläder

ritpapper pennor
lim tejp välling

leksaker skor
stövlar regnkläder

overall
skridskor hjälm

reflexer

hygienprodukter

till

familj

julinsamling
5 december
kl 17-19
i tjelvarkyrkan
Tänk på att allt måste vara helt, rent
och i bra skick. Christer och hans
grupp av frivilliga har inga möjligheter
att laga eller tvätta i Tjelvarkyrkan. En
bra grundregel är att det som du själv
skulle sätta på dig eller dina barn och
som skulle hålla er torra, varma och
fina är en bra gåva. I familjerna finns
barn från 0 till 18 år... Köp gärna en
extra julklapp när du handlar!
Frågor: expeditionen 0498-20 68 00
christer.schwartz@svenskakyrkan.se

Dela med dig
Det är många som får magknip när skolan meddelar att ”Nu är det skridsko/
simutflykt”. Det finns fler exempel på
tillfällen då en familj som planerar sin
vardag noga får en utgift som stjälper
allt. Blöjor, välling, nappar är exempel
på varor som kostar mer än man tror.
I projektet Familj till familj hoppas man
kunna hjälpa de familjer som av olika
anledningar fått en tuff ekonomisk vardag. Församlingens diakoner kommer
dagligen i kontakt med människor som
hamnat i kläm ekonomiskt, och alla frågor om hjälp går via diakonerna. Basen
för villiga givare är en facebookgrupp,
”Familj till familj Gotland”. I den lägger
diakonen Christer Schwartz upp efterlysningar av en speciell sak eller en matkasse till en anonym familj. Den familj
som har möjlighet att hjälpa till svarar
på anropet. Gåvan förmedlas till familjen som uttryckt just detta behov.
Alla som behöver hjälp med något
kontaktar Visby domkyrkoförsamlings expedition tel 0498-20 68 00 eller mailar diakon Christer Schwartz:
christer.schwartz@svenskakyrkan.se.

Varma kläder

- Vi kommer även att anordna insamling av
säsongsprylar en gång i månaden - vinteroveraller, fräscha badkläder, pulkor, vantar
etc, berättar Christer Schwartz, diakon.
- Basen finns i Tjelvarkyrkan, där vi tyvärr
inte kan hålla ett stort lager, men ha lite
i beredskap. Tanken är framförallt att en
familj som har möjlighet hjälper en annan
familj som behöver, när behovet uppstår!

”

En familj som
har möjlighet
hjälper en annan

Just nu är behövs overaller, mössor, vantar, halsdukar, skor, stövlar, täckjacka,
skidbyxor, regnkläder, skridskor, hjälm och
även andra barnkläder. Inför julen önskar
vi även få in fräscha leksaker för barn i alla
åldrar. Det kommer att bli en drop-in-julfest med paketutdelning 18/12 kl 15-19 i
Tjelvarkyrkan för de som anmält sig.

Lizas
ilska
blev
en idé
Vi anar att det finns familjer runt om oss
som har det tufft ekonomiskt. Barn som
aldrig får gå på kalas eller ha ett eget. Tonåringar som alltid skolkar när det är friluftsdag för det finns varken skridskor eller
pengar till skidhyra. Overaller som är lite,
lite för korta. Skolelever som inte har med
sig frukt, för det finns helt enkelt ingen...
Men vad kan du och din familj göra?
Möt en visbybo som tog tag i sin vilja att
hjälpa andra, och vars initiativ du kan bli
en del av.
- Jag läste en artikel om en kvinna som
plötsligt föll igenom det sociala skyddsnätet, berättar Liza Szilasi. Hon var ensamstående med barn, fick en en oväntad sjukskrivning och ekonomin rasade.
Straxt efter såg jag den nystartade facebookgruppen ”Matkassen” som finns på
fastlandet. I den samordnas människor
som vill hjälpa någon i sitt närområde
med akut stöd. Det kan vara fråga om
vällning, blöjor, skafferivaror. Men också
gympaskor, vinteroveraller, baddräkter
och annat som en familj förväntas ha till
sina barn för att de ska kunna gå i skolan.

Att göra något

Med två egna barn hemma, valde Liza att
inte bara knyta näven i fickan. Först skrev
hon på facebook om sin frustration att vilja dela med sig av till exempel barnkläder
till någon lokalt. Via kommentarerna fick
hon uppslag på hur hon kunde söka sig vidare. Efter några telefonsamtal kom Liza i
kontakt med diakonen Christer Schwartz i
Visby domkyrkoförsamling.

”

Det här är för
mammorna
och papporna

Christer har jobbat med liknande projekt
på andra ställen. I sitt arbete kommer han
alltför ofta i kontakt med ekonomiskt utsatta familjer. Några har hamnat i en tillfällig svacka, medan andra har det svårare
att ta sig ur. Att få snåla in på blöjbytena,
eller säga nej till tonåringen som behöver
en ny jacka, det är tufft för en förälder.

Gåvor på mottagarens villkor

På Liza Szilasis initiativ startades i oktober
en långsiktig insats för att stödja barnfamiljer i akut kris. Familjer i behov kontaktar
diakonen Christer som sedan via facebookgruppen ”Familj till Familj Gotland” lägger ut en efterlysning. Den som har möjlighet att skänka en overall eller en matkasse
svarar på uppropet och varorna förmedlas.
-Man också ska kunna donera blöjor och
vällingpaket - så även de som inte har
barnsaker över kan vara med och hjälpa
en familj i sin närhet, berättar Liza.

Det är nte meningen att det ska finnas ett
stort lager med kläder och varor, utan att
man ska kunna möta behoven efterhand,
på mottagarens villkor.

Lucialinnen och skridskor

- Vid varje säsong kan man göra ett särskilt
upprop. Nu inför jul behövs till exempel
lucialinnen och tomtedräkter. Och fina,
hela leksaker som kan bli julklappar! I januari behövs pulkor, skridskor, varma vantar och skor förklarar Liza. Men tänk på
att det måste vara i bra skick. Att köpa nya
skosnören eller att lämna skridskor på slipning är också en kostnad för en skör familj.

Liza, varför gör du det här?

- För de som är i ekonomisk kris, är till
och med second hand-affärerna dyra. En
barnvagn på Blocket kostar en hel del! Begagnat och vintage är mode just nu. Det är

ju bra att vi tänker på miljön, men det gör
att priserna stiger, säger Liza och avslutar:
- Det här är för mammorna och papporna
som hoppar över lunchen för att kunna
köpa middagsmat till barnen.
Text: Görel Robsarve Malmros
Foto: Liza Szilazi
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ta del av
julens budskap
Levande
krubba
För första gången visas en levande
julkrubba vid Visby domkyrka. Med
scener från julevengeliet levandegörs
berättelsen för stora och små.
Jesus födelse, den otäcke Herodes,
herdarna och deras lamm, pråliga
kungar och sjungande änglar - alla är
de på plats utanför domkyrkan den
22 december.
Kom och upplev krubban utanför Domkyrkan kl 17 den 4:e advent.

Särskilt välkommen till de yngsta...
visning av julkrubban i visby domkyrka
För förskolegrupper och föräldrar med barn
i förskoleåldern. På ett lekfullt sätt berättar
vi om krubbans olika figurer.
Visningar måndag 9/12 och tisdag 10/12 kl
9.00, 10.00, 11.00. Varje visning tar ca 30
minuter.
Anmälan till expeditionen senast 6/12.

nyfiken på advent?
0-6 år gammal? Ta med en vuxen och kom
till en adventssamling i kyrkan!
Terra Nova kyrkan Onsdag 4/12, fredag
6/12 kl 9.30
Visborgskyrkan Tisdag 3/12 kl 10.00
Ingen föranmälan.

Leta lucka?

utdelning av adventskalendrar till alla unga första
advent, i barngrupper och vid gudstjänster men
även på Stora Torget under dagen.

24 december - julafton
för hela familjen
Samling vid krubban
9.30 Visborgskyrkan
10.00 Domkyrkan
10.00 Terra Nova kyrkan

klappar
med hjärta

”Juloratoriet”

– en efterlängtad återkomst!
”Jublen, lovsjungen!
Ja, prisen de dagar,
vilka förkunna vad
Herren har gjort!
Bort med all oro,
som tvekar och klagar, låten ert jubel bli
mäktigt och stort!”
Inledningsorden och musiken till J S Bach
”Juloratoriet” är för många något som
verkligen uttrycker julens budskap och
glädje, för vem kan inte låta bli att ryckas
med av den jublande musiken och glädjefyllda texten? Efter några års frånvaro
från repertoaren i Visby Sankta Maria
återkommer så nu detta i många meningar
klassiska verk.

Excelsis 2013
– musik under mellandagarna

Också i år blir det musik i domkyrkan
under mellandagarna med rubriken
”Excelsis”, en tradition sedan många år.
I år blir det en blandning mellan vokal
och instrumental musik. Fri entré.
Fredagen 27 december
kl 12.00
Körkonsert – Distlerensemblens damer
Dirigent: Director Musices Claes Holmgren
kl 19.00
Anton Linnerhed – violoncell
Claes Holmgren – orgel

Hemskänkt, gris eller rättvist

Tänk efter vad du har i överflöd av, som
kan skänka glädje till någon annan?
Dubletter av böcker, dina tre ensamma
glas av den där sorten som vännen också
har, barnens urvuxna cykel... Julklappar
ska inte behöva gräva hål i plånboken
flera månader framöver. Det blir inte
mottagaren gladare av! Om du känner att du vill lägga lite pengar också,
varför inte köpa en gris till någon som
verkligen behöver det från kyrkans
webbshop? Kvittoutskriften kan bli bokmärke i favoritboken som du ger bort?
I församlingshuset vid domkyrkan finns
ett skåp med rättvisemärka prylar - leksaker, glas, korgar m.m.
Bra saker för ett godare samvete !
Webbtips:

webbshop.svenskakyrkan.se
www.ekostil.se
www.hemskankt.se
www.pinterest.com har massor av inspiration.
Prova att söka på ”recycle craft”. Och ”toilet
rolls”!

Lördagen 28 december
kl 15.00 Konsert

”Juloratoriet – del 1 – 3” J S Bach

Visby Sankta Maria domkyrka
Söndagen 22 december kl 15.00.
Entré - biljettförsäljning från
kl 13.00 samma dag
Domkyrkans Oratoriekör
och orkester
Solister: Lena Blomér,
Katarina Lindblad,
Mattias Nilsson och
Andreas Marmbrandt
Dirigent: Director Musices
Claes Holmgren

Återvinn det du har hemma och ge
julklappar med hjärtat. Det finns massor
av fina, unika prylar du kan göra själv, vare
sig du räknar dig själv som pysslig eller inte.
Som varken kostar pengar eller tar lång tid.
Med sax och lim kommer man långt.

Julkonsert

med gospeltoner
Kumbaya
Tjelvarkyrkan 19/12 kl 19
Fri entré

Svenska kyrkan är en del av

Bli
månadsgivare!
Anmäl dig på
www.svenskakyrkan.se

julstjärna: Rulla sidor ur en gammal bok eller
färgglatt magasin till stutar, limma ihop. Använd
klädnypor tills det torkar om du inte har limpistol.
bokstavsgirland: Rita bokstäverna på en trasig
tröja, klipp ur. Trä upp på tråd eller ståltråd. Gör
dem stela med hemmagjord stärkelse (lika delar
socker och vatten som kokas ihop till hälften) eller pensla med trälim. Om du vill och har, strö över
glitter eller pärlor. Lägg slätt på plast tills det torkar.

Läs mer…

Läs mer om Svenska kyrkans
internationella arbete i Sydsudan på
www.svenskakyrkan.se/p173

trygg i lägret
15-åriga Juba Ahmed uppväxt i byn Djego
i delstaten Blue Nile i Sudan kantades av
våld.
– Det kom ofta soldater och misshandlade
människor i vår by. Jag har även sett människor bli dödade, säger hon lågmält.
Hösten 2011 utbröt våldsamma strider i
Blue Nile. För cirka ett år sedan kom armébilar till Jubas by.
– Soldaterna gick in i våra hus och tvingade
ut alla människor på gatan. Några försökte
fly, men de blev skjutna i ryggen, berättar
hon. Panik bröt ut. Folk flydde åt alla håll.
Juba sprang för livet med sina fem syskon
och sin mamma.
– Vi fick lämna kvar vår pappa eftersom
han var på andra sidan av soldaterna. De
sköt på oss medan vi sprang. Många föll
till marken, men vi kunde inte hjälpa dem.
De som stannade upp blev skjutna eller infångade av soldaterna, säger hon.

Skolan ger glädje och framtidstro

Juba bor i flyktinglägret Batil i Sydsudan.
Det känns bisarrt att lyssna till hennes berättelse om död och flykt samtidigt som ett

100-tal barn sjunger en munter sång utanför. Sången är en del av aktiviteterna på de
barnvänliga platser som finns i lägret.
– Jag kommer hit varje dag efter skolan.
Här tänker jag mindre på vad som har
hänt. Aktiviteterna skingrar tankarna, speciellt när jag hoppar hopprep med mina
kompisar, säger Juba.
Juba går i en av grundskola som LVF stödjer. Hennes ögon skiner av glädje när hon
pratar om skolan.
– Jag har fått många kompisar i skolan och
är nästan alltid glad där. Jag älskar matte
och vill lära mig prata flytande engelska.
En dag hoppas jag att få jobb på kontor
och bli något viktigt.

Känner sig trygg

Juba berättar att hon känner sig trygg i
lägret.
– Men det är mycket som jag saknar hemifrån, som att sälja träkol med mina vänner
på marknaden i byn eller att gå till
källan för att tvätta och vila i skuggan
medan kläderna torkar, säger hon. Mest av
allt saknar hon sin pappa.
– Jag saknar honom jättemycket,

men vet att han lever och är i en by i Blue
Nile.

Flickor extra utsatta

Det är inte alla flickor som skickas till skolan av sina föräldrar. En anledning
är att föräldrarna vill att de ska hjälpa
till med hushållsarbetet. En annan är barnäktenskap.
– När en flicka är i 14-årsåldern flyttar hon
till sin blivande makes familj. Flickans familj behöver brudgåvan.
Flickorna tillfrågas aldrig om de vill gifta
sig, det är ett beslut för föräldrarna, säger
Nour Bassanoko som är socialarbetare på
LVF.
Lägrets barnskyddskommittéerbesöker familjer och försöker övertala dem att respektera döttrarnas rättigheter och låta dem
gå kvar i skolan. Man tar även hjälp av
shejker (muslimska ledare) för att övertyga
familjerna.
– Men det tar lång tid att övertyga både
flyktingsamfundet och deras shejker om
barnäktenskapens negativa konsekvenser,
säger Nour.
Text: Bengt Sigvardsson.
Foto: Jesper Klemedsson/IKON

Flera av jultidens kollekter går till Svenska kyrkans internationella arbete. Vi får alla delta i arbetet för rättvisa!

jul

– en
påminnelse
om det som
är viktigt

Julen handlar om Guds gåva till
mänskligheten. Det som händer i jultid visar att Gud inte är en kosmisk
superingenjör som löser saker på ett
himmelskt övermänskligt plan.
Genom julens egendomliga budskap
visar Gud på sin storhet – Gud vill
nämligen vara nära det vanliga –
trogen det mänskliga. Därför blir
Gud ett ätande, vätande människobarn som i stallets halm bland loppor
och löss jollrar evangelium in i vår
värld.
Det fanns inte plats i härbärget –
stallet fick duga för Gud. Därefter
blev det nyfödda barnet flykting
tillsammans med sin familj. Gud delar
som väldigt ung människa erfarenhet med många människobarn. Han
tvingas på flykt undan maktens män,
undan hot och våld. Därför är julen
en tid att särskilt tänka på de barn
som inte har det så bra.

Gud själv blir människa. Strategin är
given. Att närma Gud till människan.
Genom det jollrande människobarnet
slås än gång för alla en bro mellan
himmel och jord. Mellan Gud och dig
och mig. Genom det som skedde visar Gud sin makt – eller sin sin vanmakt. I Betlehem framträder Gud i
sin paradgren - den uppochnedvända värdeskalans mästare. Återigen
visar Gud att minst är störst.
Julen kommer till oss en gång om
året för att hjälpa oss komma ihåg
viktiga saker om att vara människa.

Bild: Jesusbarnet med sin bonuspappa.
Pesseningsikon av Mats Hermansson

För det första vill julen hjälpa oss att
inte glömma den upp och nedvända
värdeskalan. För andra så vill den
kommande helgen hjälpa oss att
förstå behovet av just helg.
Nu är tiden att sakta ner, stanna upp
för att uppleva, känna och se. Kanske handlar det framförallt om att se
varandra.
God jul!
Mats Hermansson
Domprost

Levande
krubba

öppet i domkyrkan

alla dagar 9-17

utanför sankta maria domkyrka

22 december
kl 17.00

jul

klapp&klang för de minsta

7-13 år

Musik, lek och andakt för dig
som är 0-5 år och din vuxne!

julafton

09:30 Samling vid julkrubban
i Visborgskyrkan
10:00 Samling vid julkrubban
i Domkyrkan
10:00 Samling vid julkrubban
i Terra Nova kyrkan
14:00 Gudstjänst,Gotlands sjukhem
16:00 Gudstjänst på Birkagården
17:00 Julbön i Domkyrkan
23:30 Julnattsmässa i Domkyrkan

juldagen

07:00 Julotta i Domkyrkan
11:00 Högmässa i Domkyrka
15:00 Julgudstjänst på Pjäsen
16:00 Julgudstjänst på Fältgatan

annandagen

09:30 Christmas Carols,
Visborgskyrkan
11:00 Högmässa i Domkyrkan
15:30 Gudstjänst på Korpen
19:00 Sinnesrogudstjänst i
Tjelvarkyrkan

sms-bön
Skicka ett sms med ett böneämne
till diakon Christer 0706-66 68 95
så ber han för det du önskar.

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

Visborgskyrkan
Terra Nova kyrkan
St:a Maria Domkyrka
Vårterminsstart vecka 3
facebookgruppen: ”Klapp & Klang
Visby domkyrkoförsamling”

grafittigruppen

Tjelvarkyrkan

café och soppluncher

juniorer 10-13 år

Tis kl 16.00-17.30
miniorer 7-9 år
Ons kl 14.00-17.00
graffittigrupp - anmäl intresse

Församlingshuset Domkyrkan

kyrkfritids 7-9 år
Tor kl 15.00-17.00
juniorer 10-13 år
Tor kl 17.30-19.00
barnkör med gospelinriktning
anmäl intresse
Terra Nova kyrkan

Novisar Tisdag kl 14.30-16.30
bäverscouter 6-7 år

Torsdag kl 16-17.30
spårarscouter 8-9 år
Torsdag kl 16-17.30
upptäckarscouter 10-11 år
Torsdag kl 18.30-20

äventyrs- & Utmanarscouter 12-18 år
Tisdag kl 18.30-20.30

Music at noon i domkyrkan
Torsdagar kl 12.00 jämna veckor

Café i Tjelvarkyrkan
Torsdagar kl 13.00-16.00
Jämna veckor gäst kl 14

Sopplunch i Tjelvarkyrkan
Torsdagar udda veckor kl 12.00

Afternoon tea i Visborgskyrkan
Söndagar udda veckor kl 17.00
Scones och te, kl 18 börjar en
musikfylld gudstjänst.

Så låter min musik
Det uppskattade musikprogrammet
finns nu Tjelvarkyrkan.
Måndagar udda veckor kl 17 kommer
en gäst och spelar sin favoritmusik
och berättar sina minnen till den.
Möjlighet att köpa kaffe. Entré 20:I samarbete med Gotlands läns
strokeförening och Studieförbundet
Vuxenskolan

mötesplatser på webben
Svenska kyrkan är en del av

Bli
månadsgivare!
Anmäl dig på
www.svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/visby
Domprostens blogg
http://blogg.svenskakyrkan.se/
domprostmats

www.facebook.com/visby.df

Alla kulturarrangemang i
samarbete med

våra kyrkor
St:a Maria Visby domkyrka
Norra Kyrkogatan 2
Terra Nova kyrkan
Terra nova torg 9
Tjelvarkyrkan
Tjelvarvägen 4
Visborgskyrkan
Stenkumlaväg 14
Sjukhuskyrkan
Visby Lasarett, vid biblioteket

kontakt
Visby domkyrkoförsamling
Besöksadress och expedition:
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
visby.domkyrko@svenskakyrkan.se

visdom
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